
 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 27.06.2018  

Sayı: 2018/140        Ref: 4/140 

 

Konu:  

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR  

 

22.06.2018 tarih ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile 

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

aşağıda yer almaktadır.  

 

I) 2018/11816 sayılı Karar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar’da yapılan değişiklikler: 

 

1. Kararın “Ek-2A: Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle 

Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı ekinde 39 numaralı sektör koduna ait 

satırda aşağıdaki değişiklikler yapılmış, 40 numaralı sektör koduna ait satır ise yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

  Sektör Kodu US-97 Kodu 

Bölgesel Teşviklerden 

Yararlanacak Sektörler 

Değişiklik öncesi 39 361 

Mobilya imalatı (sadece plastikten 

imal edilenler hariç) 

Değişiklik sonrası 39 

361, 3692, 

3693, 3694, 

3699.3.02-05, 

3699.3.18 

Mobilya imalatı (sadece plastikten 

imal edilenler hariç) müzik aletleri 

imalatı, spor malzemeleri imalatı, 

oyun ve oyuncak imalatı, kalem 

imalatı ve çocuk arabaları, pusetler ile 

bunların aksam ve parçaları imalatı 

Yürürlükten kaldırılan 40 361 

Mobilya imalatı (sadece plastikten 

imal edilenler hariç) 

 

2. Kararın “Ek-2B: İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin 

Sektör Numaraları” başlıklı ekinde, ilk beş bölgede “39” sektör numarası bulunmayan illere 

(İstanbul hariç) “39” sektör numarası eklenmiştir. “40” sektör numarası bulunan illerde ise 

“40” sektör numarası çıkarılmıştır.  

 

Böylece ilk beş bölgede müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak 

imalatı, kalem imalatı ve çocuk arabaları, pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı 

bölgesel destekler kapsamına alınmıştır. Söz konusu karar hükümleri 22.06.2018 tarihi itibarı 

ile yürürlüğe girmiştir. 

 

2012/3305 sayılı Kararın “1” numaralı ekinde yatırım teşvik uygulaması uygulamasında 6 

farklı bölge belirlenmiş olup, bu bölgeler ve bölgelerdeki iller aşağıdaki gibidir:   

 



 

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

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 

Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan 

Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir 

Çanakkale 

(Bozcaada ve 

Gökçeada 

İlçeleri Hariç) 

Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis 

İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari 

Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 

 Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars 

 Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin 

 Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş 

 Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 

 Yalova  Kütahya Sinop Şanlıurfa 

   Malatya Tokat   Şırnak 

   Nevşehir Tunceli Van 

   Rize Yozgat 

Bozcaada ve 

Gökçeada 

İlçeleri 

   Sivas   

 

 

II) 2018/11930 sayılı Karar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Karar’da yapılan değişiklikler: 

 

1. 2012/3305 sayılı Kararın “Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite” başlıklı 5. maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.  

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak 

yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve 

teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama 

şirketi için asgari ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir. 

(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak 

yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve 

teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama 

şirketi için 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü 

bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5’inci ve 

6’ıncı bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirası 
olması gerekir. 

 

Finansal kiralama yoluyla yapılacak makine ve teçhizat yatırımlarda bölgeler bazında asgari 

yatırım tutarları arttırılmıştır.  

 

2. Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

 

"(8) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden düzenlenen et yönlü entegre 

büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında, yatırımcının 

yurtdışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek kaydıyla yıllık yurtiçinde fiili olarak 

yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi 

hayvanının, yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük 

vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilebilir (Bu oran, 

yurtdışında besi çiftliği bulunmayan aynı mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri 

kapsamında azami yüzde yirmibeş olarak uygulanır).” 

 

3. Kararın “Faiz desteği” başlıklı 11. maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
MADDE 11 - (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; 

 

     a) 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar 

için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz 

kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,     

 

MADDE 11 - (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; 

 

     a) 3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar 

için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz 

kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,     

 

b) 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için 

Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri 

ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, 

c) 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için 

Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri 

ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, 

ç) 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için 

Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri 

ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, 

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, 

 

b) 4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için 

Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz kredileri 

ve dövize endeksli kredilerde bir puanı, 

c) 5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için 

Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri 

ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, 

ç) 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için 

Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz kredileri 

ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, 

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, 

e) Faiz desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz 



 

Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş 

yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından 

karşılanabilir. 

 

(2) Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu 

yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle 

gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı 

ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı 

şartlarla faiz desteği öngörülebilir. 

 

(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 

yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz 

desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı 

bölgelerde sırasıyla beşyüzbin, altıyüzbin, yediyüzbin 

ve dokuzyüzbin Türk Lirasını geçemez. 

 

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

GE ve çevre yatırımlarında beşyüzbin Türk Lirasını, 

stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde 

beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını 

geçemez. 

desteği tutarından düşük olmamak ve sabit yatırım 

tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 

nci maddenin birinci fıkrasının (t) ve (u) bentleri 

kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi 

kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli 

kredilerde üç puanı, 

 

Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17 nci 

maddenin birinci fıkrasının (u) bendi kapsamına 

giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer 

yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla 

bütçe kaynaklarından karşılanabilir. 

 

(2) Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu 

yatırımlardan finansal kiralama yöntemiyle 

gerçekleştirilecek olanlar için de faiz veya kâr payı 

ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı 

şartlarla faiz desteği öngörülebilir. 

 

(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 

yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz 

desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı 

bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, 

birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk 

Lirasını geçemez 

 

(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. 

 

 

Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17. maddeye eklenen (t) ve (u) bentleri aşağıdaki gibidir: 

 

“t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde 

üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü 

iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları. 

 

u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni 

veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık 

yatırımları. 

 

Bu yatırımlar için yukarıdaki düzenlemeler kapsamında özel faiz destek oranları 

belirlenmiştir. Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda 

bu destekler azami ilk on yıl bütçeden karşılanabilecektir.  

 

AR-GE ve çevre yatırımlarında ise bölgesel ayrım olmaksızın sağlanacak faiz desteği tutarı 

beşyüzbin Türk Lirasından birmilyon Türk Lirasına yükseltilmiştir.   

 

4. Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12. maddesinin yedinci fıkrası 

aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında 

desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında 

tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu 

geminin yapımında istihdam edilen işçiler için 

ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 

asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça 

karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi 

yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz 

ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları 

da bu kapsamda değerlendirilir. Maden arama 

yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına ikinci 

fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama 

vizesi yapılmadan önce de başlanabilir. 

(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında 

desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında 

tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu 

geminin yapımında istihdam edilen işçiler için 

ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin 

asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça 

karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi 

yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz 

ay süreyle uygulanır. Ancak, yatırım süresi ve 

sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak 

üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan 

sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde 

bu destek yatırıma başlama tarihinden itibaren 

sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. Yat, yüzer 

tesis ve deniz araçları da bu kapsamda değerlendirilir. 

Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin 

uygulanmasına ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate 

alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de 

başlanabilir. 

 

Yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii 

Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde sigorta primi 

işveren hissesi desteği belirli bir süre ile sınırlı olmadan, yatırıma başlama tarihinden itibaren 

sözleşme süresi sonuna kadar uygulanacaktır.  

 

5. Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan kreş 

ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, 

ortaokul ve lise eğitim yatırımları. 

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş 

ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, 

ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 

milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, 

tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları. 

 

“t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde 

üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü 

iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları. 

 

u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni 

veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık 

yatırımları. 

 

ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL 

tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları. 

 

v) Sağltk turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) 

yatırımları. 

 

y) EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki 

yatırımlar.” 



 

 

Yukarıdaki yatırımlar “Öncelikli yatırım konuları” arasına dahil edilmiştir.  

 

6. Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18. maddesinin 

dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(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 ve sürelerde yararlanır. 

(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 ve sürelerde yararlanır. İkinci fıkra 

hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek    

yatırımlarda uygulanmaz. 

 

Değişiklik 22.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 22.06.2018 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir.  

 

7. Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24. maddesinin ikinci fıkrasının 

sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(2) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje 

bazında yapılacak değerlendirme sonucunda 

öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın 

öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, 

teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek 

süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir 

yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak 

uygulanabilir. 

(2) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje 

bazında yapılacak değerlendirme sonucunda 

öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın 

öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, 

teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek 

süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir 

yıldan az olması halinde ek süre bir yıl olarak 

uygulanabilir. Bu Karar kapsamında düzenlenen ve 

ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutarı onmilyar 

Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara 

ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek 

süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı 

kadar daha ilave süre verilebilir. 

 

Sabit yatırım tutarı onmilyar Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlarda talep edilmesi 

halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha süre verilebilecektir.  

 

8. Kararın EK-2A sayılı ve "Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler 

İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda 4 ve 5 numaralı 

sektör kodlarına karşılık gelen satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 



 

 
 

Değişiklik öncesi aşağıdaki gibidir: 

 

 
 

9. Kararın EK-2B sayılı ve "İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine 

İlişkin Sektör Numaraları” başlıklı tablosunda, ilk beş bölgeye ait satırlarda "4” ve “5” 

sektör numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere "4” ve “5” sektör numaraları 

eklenmiştir. 

 

Böylece ilk beş bölgedeki illerde (İstanbul hariç), daha önce yukarıdaki yatırım alanları 

sayılmayan illerde de bu yatırım alanları bölgesel destekler kapsamına alınmıştır.  

 

10. Kararın EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı 

Yatırım Konuları” başlıklı ekinin I/B bölümünün (2) numaralı sırası ve I/C bölümünün (l) 

numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, II/B bölümünün (1) numaralı sırası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

 



 

I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
I/B-2- Kütlü pamuk işleme yatırımları. 

 

 

 

 

I/C-1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, 

yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve teknik ve 

mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile 

yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, 

dershaneler vb.) yatırımlar. 

I/B-2- Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır ilinde 

gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli 

kütlü pamuk işleme yatırımları hariç). 

 

I/C-1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve 

yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, tamir 

ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında 

kalan eğitim yatırımları. 

 

Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları 

teşvik kapsamına alınacaktır.  Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim 

yatırımları da teşvik edilecek yatırımlar arasına dahil edilmiştir.  

 

II - TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI 

 

Aşağıdaki sıra yürürlükten kaldırılmıştır: 

 

“II/B-1- Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 

60 olması şartı aranır.” 

 

 

11. Kararın EK-5 sayılı ve “Demir Çelik Ürünleri” başlıklı eki aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

“EK- 5 DEMİR ÇELİK YATIRIMLARI 

 

(a) Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik demir, 

yüksek manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-manganez, (diğer demir alaşımları hariç olmak 

üzere); 

 

(b) Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş veya 

dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar dâhil olmak 

üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı sac çubuklar; sıcak 

haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde sıvı çelik dökümü ve 

üretimi hariç olmak üzere); 

 

(c) Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, 

bağlama sacları, taban sacları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80 mm’nin 

altında olan çubuklar ve profiller ve 150 mm’nin altında olan yassı mamuller, filmaşin, 

yuvarlak ve kare borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dâhil), sıcak 

haddelenmiş levha (kaplanmış veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde olan saclar ve 

levhalar, 150 mm ve üzerinde olan universal saclar, (tel ve tel ürünleri, parlatılmış çubuklar 

ve dökme demir hariç olmak üzere); 

 

 



 

(ç) Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı sac, kalay kurşun alaşımı kaplı sac, siyah sac, 

çinko kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, elektrik 

malzemeleri üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı sac şeritler, soğuk haddelenmiş sac, 

kangal ve şerit olarak; 

 

(d) Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı çelik borular.” 

 

12. Kararın EK-6 sayılı ve ”4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek 

Teknolojili Yatırım Konuları” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 
EK- 6: 4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 

YATIRIM KONULARI 

 

24 (2423 hariç) 

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal 

ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) 

29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 

3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı 

3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 

3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler 

3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demİr ve Diğer Elektrik Akümülatörleri 

3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı 

34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 

352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı 

3591 Motosiklet İmalatı 

3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı 

 

Değişiklik öncesi söz konusu ek aşağıdaki gibidir: 

 
EK- 6: 4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 

YATIRIM KONULARI 

 
2411.2.07 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler: Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler 

2411.3.08 Sülfit ve sülfatlar 

2411.3.09 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar 

2411.4 Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı 

2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı 

2413 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammaddeleri İmalatı 

2429.2 Tutkal ve Jelatin İmalatı 

2429.6.07 Modelleme Macunlan; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; 

Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu Maddeleri ve Bileşimler; Mikro-

Organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. 

Laboratuvarda veya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktifler 

2429.6.08 Disk, Pul vb. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal 

Elementler 

2429.6.11 Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon 

Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk ve Plastikler İçin Plastifiyan ve Stabilizatör 

Bileşikler; B.Y.S, Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. 

Karışım Halinde Alkalibenzenler ve Alkalinaftalinler 

2911 

İçten Yanmalı Motor ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet 

Motorları Hariç 

2912.1 Pompa ve Kompresör İmalatı 

2913 Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı ve Tahrik Tertibatı İmalatı 



 

2914 Sanayi Pırını, Ocak ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı 

2915 Kaldırma ve faşıma Teçhizatı İmalatı 

2919 Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı 

2921 Tarım ve Orman Makineleri İmalatı 

2922 Takım Tezgahları İmalatı 

2923 Metalürji Makineleri İmalatı 

2924 Maden, Taşocağı ve İnşaat Makineleri İmalatı 

2925 Gıda, İçecek ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı 

2926 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı 

2927 

Silah ve Mühimmat İmalatı (Av Tüfekleri, Av Tüfeklerine Yönelik Fişekler ve Av 

Tüfeği Aksam ve Parçaları Hariç) 

2929 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı 

2930 B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı 

3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı 

3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 

3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler 

3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri 

3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı 

34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 

352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı 

3591 Motosiklet İmalatı 

3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı 

 

13. Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 11- (1) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (u) bendine istinaden 2018 

takvim yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırım 

harcamaları için yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş olarak uygulanır.” 

 

“Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddeye eklenen (u) bendi aşağıdaki gibidir: 

 

“u) Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple 

yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık 

yatırımları.” 

 

Bu yatırımlar için 2018 takvim yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 

gerçekleştirilen yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş olarak 

uygulanacaktır.  

 

14. 16/10/2017 tarihli ve 2017/11133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 5. 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu düzenleme 20.01.2018 tarihinden geçerli olmak 

üzere 22.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

 

 

 

 



 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

MADDE 5- Bu Karar yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 5- Bu Kararın 2 nci maddesi 

22.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 

yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 

2017/11133 sayılı Kararnamenin ikinci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Kararın 18. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmişti: 

 

"(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 ve sürelerde yararlanır." 

 

2017/11133 sayılı Kararname 20.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre 

18. maddenin 4. fıkrasındaki değişiklik 22.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 20.01.2018 

tarihinde yürürlüğe girmiş olacaktır.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK: 

2018/11816 ve 2018/11930 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar 

 

 

(*) 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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Karar Sayısı : 2018/11816

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                        N. AĞBAL                                      F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı V.                 Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                   A. ARSLAN                          F. B. SAYAN KAYA                      M. ÖZHASEKİ

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

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                L. ELVAN

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

                    F. ÖZLÜ                                      F. B. SAYAN KAYA                             O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

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

              B. TÜFENKCİ                                      O. A. BAK                                   L. ELVAN                                  İ. YILMAZ

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

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                              B. TÜFENKCİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı V.

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

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

BAKANLAR KURULU
2018-11816

film
1



BAKANLAR KURULU
2018-11816

film
2



Karar Sayısı : 2018/11930

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          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                                S. SOYLU

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

               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

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           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. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

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

BAKANLAR KURULU
2018-11930

film
1



BAKANLAR KURULU
2018-11930

film
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BAKANLAR KURULU
2018-11930
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