
 

  

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 26.08.2020 

Sayı: 2020/207       Ref: 4/207 

 

 

Konu:  

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA 

DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR  

 

21.08.2020 tarih ve 31220 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı 

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

değişiklikler yapılmıştır.  

 

Söz konusu karar ile teşviklerde önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikleri 

kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz. 

 

1. İmalat Sanayiine Yönelik (US-97 Kodu: 15-37) Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine 

Sağlanan İlave Teşviklerin Uygulama Süresinin Uzatılması 

 

Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Karar’ın geçici 8. maddesi ile 31.12.2019 tarihine kadar yapılan yatırım harcamaları ile ilgili 

gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için 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 uygulanmakta 

idi.   

 

Yatırıma katkı oranına ek 15 puan uygulaması ile ilgili olarak süre uzatımı 2012/3305 sayılı 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın geçici 8. maddesi yerine 30.12.2019 tarih 

ve 30994 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda yapılmış 

olup, söz konusu uygulamanın süresi ise 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak 

2012/3305 sayılı Kararın yukarıdaki geçici 8. maddesinde süre uzatımı yapılmayıp ayrı bir 

Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenleme yapılması bazı tereddüt yaratmıştı (konu hakkında 

06.01.2020 tarih ve 2020/31 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı). Bu defa kararın 

geçici 8. maddesinde yapılan düzenleme ile 01.01.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için 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 uygulanacağı belirlenmiştir. Bu 

düzenleme ile söz konusu tereddütler giderilmiş bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2645.pdf


 

  

 

 

 

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 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,  

 

 

 

a) 1.1.2017 ile 31.12.2021 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV 

iadesi, 

 

b) 1.1.2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için 

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. 

 

1950 sayılı Kararda yer verilen süreler ile paralel olacak şekilde 2012/3305 sayılı Kararın geçici 

8. maddesinde de KDV iadesi uygulamasına dair süreler de uzatılmıştır.  

 

Buna göre, 01.01.2020 – 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları 

kapsamında vergi indirimi hesabında yatırıma katkı oranları aşağıdaki gibi uygulanacaktır. 

 

 

Bölgesel Teşvik 

Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 
Stratejik Yatırımlar 

Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) 
Yatırıma katkı oranı 

(%)  

1 15 + 15 = 30 25 + 15 = 40 50+15=65 

2 20 + 15 = 35 30 + 15 = 45 50+15=65 

3 25 + 15 = 40 35 + 15 = 50 50+15=65 

4 30 + 15 = 45 40 + 15 = 55 50+15=65 

5 40 + 15 = 55 50 + 15 = 65 50+15=65 

6 50 + 15 = 65 60 + 15 = 75 50+15=65 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

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 Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında önemli değişiklikler yapılmış ve büyük ölçekli 

yatırımlara sağlanan teşvikler kaldırılmıştı. Bununla birlikte geçmişte (07.08.2019 

öncesinde) büyük ölçekli yatırımlara ilişkin düzenlemeler kapsamında desteklenmeye başlanan 

yatırımlar için vergi indirimi uygulaması yukarıdaki oranlar dahilinde devam edecektir (konu 

hakkında 08.08.2019 tarih ve 2019/123 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalar yapılmıştır). 

 

01.01.2020 – 31.12.2022 tarihleri arasında, yatırıma katkı tutarının, yatırım döneminde 

yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olarak 

dikkate alınacaktır. 

 

2. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulamasında Değişiklikler 

 

Karar kapsamında uygulanan teşviklerden birisi de sigorta primi işveren hissesi desteğidir. 

“Sigorta primi işveren hissesi desteği” ile ilgili olarak aşağıdaki fıkra kararın 12. maddesine 

eklenmiştir.  

 

“(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, 

vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 

15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar 

artırılarak uygulanır.” 

 

Kararın 12. maddesinde sigorta primi işveren desteği uygulaması ile ilgili şartlar yer almaktadır. 

Buna göre yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik 

uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen 

oranları geçememektedir. 

 

Bölgeler 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteğinin 

Sabit Yatırım Tutarına Oranı 

(%) 

1 10 

2 15 

3 20 

4 25 

5 35 

 

Stratejik yatırımlarda ise sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5. 

bölgelerde sabit yatırım tutarının %15’ini geçemez. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda bu kısıt uygulanmaz. 

 

 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2554.pdf


 

  

 

 

 

Yapılan yeni düzenleme uyarınca; 

1- Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi, 

2- Vergi indiriminden yararlanılmaması, 

 

halinde sigorta primi işveren hissesi desteği oranı kararın 15. maddesinin 1 ve 3. fıkralarında 

yer alan yatırıma katkı oranlarının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır. 

 

 

 

 

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

Bölgeler Bölgesel Stratejik 

1 17,5 35 

2 25 40 

3 32,5 45 

4 40 50 

5 55 60 
 

Teşvik müracaatında bulanacak mükelleflerin teşvik başvurusu yapmadan önce gerekli 

hesaplamaları yaparak hangi alternatifin kendi durumları için avantaj yaratacağını önceden 

hesaplamaları ve buna göre teşvik müracaatlarında bulunmalarını öneririz. 

 

3. “Ek-1: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” Tablosunda Bazı İllerin Bölgesi 

Değiştirilmiştir 

 

Kararın EK-1 sayılı ve “YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER” 

başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Söz konusu değişiklikler 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

“EK-1 

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER 

 

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

Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman 

Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı 

Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan 

Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman 

İstanbul 

Çanakkale 

(Bozcaada 

ve 

Gökçeada 

İlçeleri 

Hariç) 

Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl 

İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis 

Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır 

Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri 

Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu İğdır 

  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars 

  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin 

  Konya Uşak Malatya Tokat Muş 

  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt 

  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa 

  Yalova       Şırnak 

          Van 

          

Bozcaada ve 

Gökçeada 

İlçeleri 

 

• Tekirdağ 2. bölgeden 1. bölgeye alınmıştır.  

• Adana 2. bölgeden 3. bölgeye alınmıştır 

• Manisa, Karabük, Bilecik, Balıkesir 3. bölgeden 2. bölgeye alınmıştır 

• Rize, Düzce, Kırıkkale, Kütahya 4. bölgeden 3. bölgeye alınmıştır 

• Aksaray 5. bölgeden 4. bölgeye alınmıştır 

• Adıyaman 5. bölgeden 6. bölgeye alınmıştır 

 

 

 



 

  

 

 

 

4.Bazı İlçelerde Yapılacak Yatırımlar Alt Bölge Desteklerinden Yararlanabilecektir  

 

Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18. maddesine aşağıdaki 5. 

fıkra eklenmiştir.  

 

“5) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, EK-7’de yer alan 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü 

bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine 

sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya 

endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan 

bölgesel desteklerden yararlanır. Ek-7’de yer alan 5 inci bölge illerinin ilçelerinde 

gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler, söz konusu ilçelerin 

organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise 

ikinci fıkra hükümleri de uygulanmak üzere 6 ncı bölge destekleri uygulanır. Bu fıkra hükümleri 

çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir vergisi stopajı 

desteğinden yararlanamazlar.” 

 

Ayrıca alt bölge desteğinden yaralanacak ilçeler listesi kararın 17. Maddesinde ek:7 olarak 

yayınlanmıştır.  

 

Söz konusu düzenleme 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 

Bu düzenleme ile EK-7’de yer verilen ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ilçenin bulunduğu 

ilin tabi olduğu bölgenin bir alt bölgesine sağlanan desteklerden, eğer ilçedeki OSB veya 

endüstri bölgesinde yatırım yapılıyor ise iki alt bölge desteklerinden yararlanabilecektir. Ancak, 

bu imkândan yararlanılması halinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi desteği ve gelir 

vergisi stopajı desteğinden yararlanamayacaklardır.  

 

5. Öncelikli Yatırım Konularında Yapılan Değişiklikler 

 

Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddesinde aşağıdaki değişiklikler 

yapılmıştır.  

 

• Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik 

demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları 

öncelikli yatırımlar arasından çıkarılmakla birlikte; maddenin (a) bendine ilave edilen 

düzenleme ile, demiryolu ile yük veya yolcu taşımacılığına ilişkin yatırımlar öncelikli 

yatırım konuları arasında sayılmaya devam edilmiştir.  

 

• Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları öncelikli yatırım 

konuları arasından çıkarılmıştır. 

 

• 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 öncelikli yatırım konuları arasından çıkarılmıştır.  

 

 

 



 

  

 

 

 

• Özel sektör eğitim yatırımlarında asgari 20 Milyon TL şartı kaldırılmıştır.  

 

• Enerji verimliliği yatırımlarında sağlanması gereken enerji tasarrufu oranı %15’e 

indirilmiştir.  

 

• İhtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım ve bilişim ürünleri üretimi 

yatırımları öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.  

 

• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre 

orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi 

yatırımları öncelikli yatırım konuları arasında dahil edilmiştir.  

 

6. Diğer Düzenlemeler 

 

• Diğer Kamu Kurum veya Kuruluşlarından Sübvansiyonlu Kredi Desteği Alınması 

Halinde 2012/3305 Sayılı Kararname Kapsamında Sağlanacak Desteklere İlişkin 

Düzenleme yapılmıştır. 

 

• Ek-2B sayılı ve "İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin 

Sektör Numaraları" Tablosunda düzenlemeler yapılmıştır 

 

•  1. ve 2. 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 mezkur maddedeki tabloda yer alan illere taşınması 

suretiyle yapılan yatırımlarda, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta 

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

tabloda belirtilen sürelerde yararlanılabilmesi mümkündür. 

 

•  Ek-2A “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle 

Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri” Tablosunda dipnotlarla ilgili düzenleme 

yapılmıştır. 

 

•  Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN 

YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” 

başlıklı tablosu sirkülerimize ekli kararda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. 

Değiştirilen tablo 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, aynı tabloya dair dip 

notlar ise kararın yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

•  Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularına dair 

düzenlemeler yapılmıştır. 

 

• Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar/İmalat, Enerji Ve Madencilik Yatırımları başlıklı 

bölümünde değişiklikler yapılmıştır. 

 

• Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları/ Hizmetler Sektörü başlıklı bölümünde 

değişiklikler yapılmıştır. 

 

• Kararın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK 

ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablosu aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK 

TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI 
 

24 (2423 hariç) 
Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (İlaç/eczacılıkta ve tıpta 

kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) 

29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 

31 B.Y.S. Elektrikli Makine ve Cihazların İmalatı 

34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 

352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı 

359 B.Y.S. Ulaşım Araçları İmalatı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

        Tablonun değişiklik öncesi şekli aşağıdaki gibidir. 

 

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-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 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile teşvik düzenlemesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Oldukça ayrıntılı ve detaylı değişiklikler için sirkülerimiz ekindeki Cumhurbaşkanı 

Kararı’ndaki açıklamaların konunun uzmanları ile birlikte değerlendirilmesini tavsiye ederiz. 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

EK: 

2846 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.   
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