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SİRKÜLER SAYI: 2022/048                                                   28.02.2022  

 

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  
 

24.02.2022 tarih ve 31760 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5209 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararda yapılan değişikliklere aşağıda başlıklar halinde kısaca yer verilmiş olup, 

sonrasında ilgili maddelerdeki değişiklikler karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

 

• 2012/3305 sayılı Kararın EK-8 sayılı “Gümrük Vergîsî Muafiyetinden 

Yararlanamayacak Makine Ve Teçhizat Listesi” güncellenmiştir. 

 

• Kararname eki Ek-8'de belirtilen makine ve teçhizatlar kullanılmış veya 

yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi kapsamında temin edilememektedir. 

Yapılan yeni düzenleme ile EK-8’de yer alan ve kullanılmış komple tesis 

kapsamında ithali uygun görülen kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve 

teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek 

sabit yatırım tutarına dahil edilebilecektir.  

 

• Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda otomobil ithaline 

ilişkin kriterler yeniden belirlenmiş ve yeni düzenleme ile kapsama hibrit ve/veya 

elektrikli ticari araçlar da dahil edilmiştir. Ayrıca bu ithalatların yatırım dönemi 

içinde yapılabileceği belirtilmiştir.  
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• Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz veya kâr payı desteği 

uygulamasına yönelik olarak birden fazla aracı kurumun talepte 

bulunamayacağına dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.  

•  

• Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya kısmi müeyyide uygulanması halinde 

yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kâr payı desteği tutarının, aracı kurum 

tarafından kredinin kullandırıldığı veya borçlanmanın yapıldığı tarihte 

uygulanan faiz veya kâr payı oranı uygulanmak suretiyle her bir ödemenin 

yapıldığı tarihten itibaren hesaplanacak faizi ile birlikte, 6183 sayılı Kanun 

hükümleri çerçevesinde geri alınmasına dair düzenleme yapılmıştır.  

 

• Teşvik belgesindeki süre içinde yatırımın tamamlanması sonrasında süresi 

içinde tamamlama vizesi için başvuru yapılması gerekmektedir. Kararnameye 

eklenen düzenlemeye göre, müracaat edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya 

tamamlama vizesi müracaatında bulunulması için bildirimde bulunulacak, 

bildirim tarihini müteakip iki ay içerisinde tamamlama vizesi için müracaatta 

bulunulmaması halinde yatırım teşvik belgesi iptal edilebilecektir.  

 

• Kararnamenin geçici 8. Maddesinde yer alan bina-inşaat harcamalarında KDV 

iadesine dair düzenlemenin süresi 31.12.2021 tarihinden 31.12.2024 tarihine 

uzatılmıştır.  

 

• 2012/3305 sayılı Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım 

harcamalarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanamayacağı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar 

kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat 

edilemeyeceği öteden beri ilgili mevzuatta yer alan bir düzenlemedir. Yapılan 

yeni düzenleme uyarınca, diğer kamu kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu 

kredi desteğinden yararlanılan yatırımlar, faiz veya kâr payı desteği 

sağlanmaksızın 2012/3305 sayılı Kararnamede düzenlenen diğer destek 

unsurlarından yararlanabilecektir. 

 

• İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline 

getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan 

bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.  

 

• Kararnamenin 2/B numaralı ekinin 6. Bölgeye dair tablosundaki notlar 

kapsamında, 6. Bölgede gerçekleştirilen enerji üretimine yönelik yatırımlar 

bölgesel desteklerden yararlanamıyordu. Yapılan yeni düzenlemeye göre, 6. 

Bölgede gerçekleştirilecek lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı 

anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine 

dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim 

tesisi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.  
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• İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 2710.8.02 olan ferro-krom üretimine 

yönelik yatırımlar; 1., 2. veya 3. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4. 

bölgede uygulanan, 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise 

bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir. 

 

1. 2012/3305 sayılı Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9. maddesinin 

dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 

(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, 

konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına 

yönelik teşvik belgeleri kapsamında 

kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve 

teçhizat temin edilemez. Ek-8'de belirtilen 

makine ve teçhizat kullanılmış veya 

yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi 

kapsamında temin edilemez. 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari 

yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım 

yapılması veya mevcut tesislerin kurulu 

kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması 

halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım 

tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini 

müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak 

kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın 

yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3'e 

kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. 

Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine 

yönelik yatırımlarda bu fıkra kapsamında 

izin verilen toplam ithalat miktarının azami 

yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 

2.500 cm3'e kadar olan otomobil ithaline 

izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamında 

ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, 

belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde 

onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında 

(4) Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, 

konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına 

yönelik teşvik belgeleri kapsamında 

kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve 

teçhizat temin edilemez. Ek-8'de belirtilen 

makine ve teçhizat kullanılmış veya 

yenileştirilmiş olarak teşvik belgesi 

kapsamında temin edilemez. Ancak EK-8’de 

yer alan ve kullanılmış komple tesis 

kapsamında ithali uygun görülen 

kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve 

teçhizat KDV istisnası ve gümrük vergisi 

muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek 

sabit yatırım tutarına dâhil edilebilir. 

 

(7) Otomobil üretimine yönelik olarak asgari 

yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım 

yapılması veya mevcut tesislerin kurulu 

kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması 

halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım 

tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini 

müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak 

kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın 

yatırımcılara motor silindir hacmi 1.600 cm3’e 

kadar olan otomobil ithaline izin verilebilir. 

Ayrıca, hibrit ve/veya elektrikli olmak 

koşuluyla otomobil ve/veya ticari araç 

üretimine yönelik yatırımlarda asgari yüzbin 

adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması 

veya mevcut tesislerin kurulu 

kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl 

artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı 

sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin 

gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım 
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motor üretiminin de yer alması halinde, motor 

üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha 

(Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim 

kapasitesinden fazla olması durumunda 

otomobil kapasitesi dikkate alınır.) yukarıda 

belirtilen silindir hacmine kadar ilave 

otomobil ithaline izin verilebilir. 

süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük 

vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara ilave 

kapasitenin yüzde 2,5’ine kadar ve motor 

silindir hacmi 2.500 cm3’e kadar olan 

otomobil ve/veya brüt ağırlığı 5 tonu 

geçmeyen eşya taşımaya mahsus motorlu 

araç ithaline yatırım süresi içerisinde olmak 

kaydıyla izin verilebilir. Teşvik belgesi 

kapsamında ithaline izin verilen toplam araç 

sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde 

onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında 

motor üretiminin de yer alması halinde, motor 

üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha 

(Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim 

kapasitesinden fazla olması durumunda 

otomobil kapasitesi dikkate alınır.) silindir 

hacmi 1.600 cm3’e kadar olmak üzere ilave 

otomobil ithaline izin verilebilir. Bu fıkra 

kapsamında izin verilen gümrük vergisine 

tabi olmaksızın yapılacak ithalat, otomobil 

üretimine yönelik teşvik belgesi için 

otomobil, elektrikli ya da hibrit ticari araç 

üretimine yönelik teşvik belgesi için ticari 

araç ithali ile sınırlıdır. 

 

 

Yukarıda 9. Maddenin dördüncü fıkrasının sonuna eklenen cümle, 29.06.2021 

tarihinden geçerli olmak üzere 24.02.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.   

 

Ayrıca madde metninde yer alan EK-8 listesi de sirkülerimiz eki Kararname ekinde yer 

alan şekilde yeniden düzenlenmiştir.  

 

2. 2012/3305 sayılı Kararın “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11. maddesinin 

üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrası 

yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 

(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 

yapılacak yatırımlarda proje bazında 

sağlanacak faiz veya kâr payı desteği  tutarları 

3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde 

sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, 

birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin 

Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada 

belirtilen üst sınırlar, Ek-l'de yer alan 3 üncü 

(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 

yapılacak yatırımlarda proje bazında 

sağlanacak faiz veya kâr payı desteği  tutarları 

3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde 

sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, 

birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin 

Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada 

belirtilen üst sınırlar, EK-l’de yer alan 3 üncü 
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bölge illerinin Ek-7'de yer alan ilçelerinin 

organize sanayi bölgeleri veya endüstri 

bölgelerinde, Ek-l'de yer alan 4 üncü bölge 

illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri 

bölgelerinde, Ek-l'de yer alan 5 inci ve 6 ncı 

bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi 

yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15-37) 

düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için 

Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar 

tarafından sağlanan TL cinsi krediler 

kapsamında bir kat artırılarak uygulanır. 

 

 

 

 

 

(8) Aynı teşvik belgesi kapsamındaki 

yatırım için faiz veya kâr payı desteği   

uygulamasına yönelik olarak birden fazla 

aracı kurum talepte bulunamaz. Ancak, 

stratejik yatırımlar için faiz veya kâr payı 

desteği uygulamasına yönelik olarak 

birden fazla aracı kurum talepte bulunabilir. 

bölge illerinin EK-7’de yer alan ilçelerinin 

organize sanayi bölgeleri veya endüstri 

bölgelerinde, EK-l’de yer alan 4 üncü bölge 

illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri 

bölgelerinde, EK-1 ’de yer alan 5 inci ve 6 ncı 

bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi 

yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15- 37) 

düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için 

Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar 

tarafından sağlanan ve “İmalata Dayalı İthal 

İkamesi Destek Paketi” kapsamında Kredi 

Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan 

TL cinsi krediler ile TL cinsi finansal kiralama 

işlemleri kapsamında bir kat artırılarak 

uygulanır. 

 

(8) ……………………… 

 

(13) Teşvik belgelerinin iptal edilmesi veya 

kısmi müeyyide uygulanması halinde 

yatırımcılara fazladan ödenen faiz veya kâr 

payı desteği tutarı, aracı kurum tarafından 

kredinin kullandırıldığı veya borçlanmanın 

yapıldığı tarihte uygulanan faiz veya kâr 

payı oranı uygulanmak suretiyle her bir 

ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 

hesaplanacak faizi ile birlikte, 6183 sayılı 

Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. 

Bu hüküm, bu Karar ve daha önceki 

kararlara istinaden düzenlenen teşvik 

belgelerine de uygulanır. 

 

Kararın 11. maddesinin; 

 

1) Üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan değişiklik, 29.06.2021 tarihinden 

geçerli olmak üzere 24.02.2022 tarihinde,  

 

2) Sekizinci fıkrasında yapılan değişiklik, yatırım süresi devam eden yatırım 

teşvik belgeleri kapsamında 2012/3305 sayılı Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren kullanılacak kredilere de uygulanmak üzere 24.02.2022 tarihinde 

 

yürürlüğe girmiştir.  

 

3. 2012/3305 sayılı Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24. 

maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 



 

 6 

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 

(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre 

bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın 

tamamlama vizesinin yapılması için teşvik 

belgesini düzenleyen yerel birime veya 

Bakanlığa müracaat eder. Bu süre içerisinde 

müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik 

belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi 

veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda 

geçen süreden kaynaklanan cezanın 

sorumluluğu yatırımcıya aittir. 

 

 

(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre 

bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın 

tamamlama vizesinin yapılması için teşvik 

belgesini düzenleyen yerel birime veya 

Bakanlığa müracaat eder. Müracaat 

edilmemesi halinde, Bakanlıkça firmaya 

tamamlama vizesi müracaatında 

bulunulması için bildirimde bulunulur. 

Bildirim tarihini müteakip iki ay içerisinde 

tamamlama vizesi için müracaatta 

bulunulmaması halinde 28 inci madde 

hükümleri kapsamında yatırım teşvik 

belgesi iptal edilebilir. Bu süre içerisinde 

müracaat edilmemesi ve daha sonra teşvik 

belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi 

veya kısmi müeyyide uygulanması durumunda 

geçen süreden kaynaklanan cezanın 

sorumluluğu yatırımcıya aittir. Bu hüküm, bu 

Karar ve daha önceki kararlara istinaden 

düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır. 

 

Bu düzenleme 24.02.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

4. 2012/3305 sayılı Kararın “Diğer desteklerden yararlanma” başlıklı 29. 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 

(1) Bu Karar kapsamındaki destek 

unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanan veya yararlanacak olan 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. Ancak, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu 

kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, 

sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı 

(1) 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. Ancak, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu 

kredi desteğinden veya yatırım kapsamında 

kullanılan krediyle ilgili başka bir 
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desteği sağlanmaması kaydıyla bu Karar 

kapsamındaki destek unsurlarından 

yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki 

kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri 

de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi 

yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır. 

desteğinden yararlanan yatırımlar, söz 

konusu krediye bu Karar kapsamında yer 

alan faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması 

kaydıyla, bu Karar kapsamındaki diğer destek 

unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân 

daha önceki kararlara istinaden düzenlenen 

teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere 

tamamlama vizesi yapılmamış teşvik 

belgelerine de uygulanır. 

 

Bu düzenleme 24.02.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

5. 2012/3305 sayılı Kararın geçici 8. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 

“31.12.2021” ibaresi “31.12.2024” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 

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.  

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 31/12/2024 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.  

 

Bu düzenleme 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 24.02.2022 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  
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6. 2012/3305 sayılı Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN 

YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı 

tablosunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

 

Bu değişiklikler 24.02.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

6.1. Tablonun 6. Bölgeye ait bölümünde yer alan “- Enerji üretimine yönelik yatırımlar.” 

ibaresi, “Enerji üretimine yönelik yatırımlar (Lisanssız faaliyet kapsamında ve 

bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş 

enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı 

elektrik üretim tesisi yatırımları hariç).” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

6.2. Tablonun 9 numaralı dipnotuna aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 

9- Aşağıda belirtilen yatırım konuları 

bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel 

desteklerden yararlanır: 

a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak 

üzere lojistik yatırımları. 

b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri 

atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. 

c) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve 

havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman 

ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve 

marina dâhil). 

ç) İstanbul ili hariç olmak üzere, rafine edilmiş 

petrol ürünleri yatırımları. 

d) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde 

gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı 

konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım 

camları hariç). 

e) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz 

turizmi tesis yatırımları. 

f) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi 

bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni 

cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme 

konularında her üç yatırım konusunu içeren 

entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma 

kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması 

kaydıyla EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari 

tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar. 

9- Aşağıda belirtilen yatırım konuları 

bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel 

desteklerden yararlanır: 

a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak 

üzere lojistik yatırımları. 

b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri 

atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları. 

c) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve 

havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman 

ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve 

marina dâhil). 

ç) İstanbul ili hariç olmak üzere, rafine edilmiş 

petrol ürünleri yatırımları. 

d) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde 

gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı 

konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım 

camları hariç). 

e) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz 

turizmi tesis yatırımları. 

f) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi 

bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni 

cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme 

konularında her üç yatırım konusunu içeren 

entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma 

kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması 

kaydıyla EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari 

tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar. 
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g) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde 

gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri 

imalatı konusundaki yatırımlar. 

ğ) US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize 

edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve 

transmisyon kolonları üretimine yönelik 

yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik 

izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı 

vb.) 

g) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde 

gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri 

imalatı konusundaki yatırımlar. 

ğ) US- 97 kodu 2519.0.04 olan vulkanize 

edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve 

transmisyon kolonları üretimine yönelik 

yatırımlar (depremde hasar önleyici sismik 

izolasyon cihazı, epoksi kaplı öngerme halatı 

vb.) 

(h) İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, 

keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline 

getirilmesi yatırımı ile entegre iplik 

yatırımları. 

 

6.3. Tablonun 12 numaralı dipnotu yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

“12- İstanbul ili hariç olmak üzere, kenevir, keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline 

getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları.” 

 

6.4. Tablonun 13 numaralı dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi metin:    Değişiklik sonrası metin: 

 

13- İstanbul İli hariç olmak üzere, US- 97 kodu 

2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik 

yatırımlar. 

(13) İstanbul ili hariç olmak üzere, US- 97 kodu 

2710.8.02 olan ferro-krom üretimine yönelik 

yatırımlar 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde 

gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede 

uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı 

bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise 

bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel 

desteklerden yararlanır. 

  

6.5. Tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir. 

 

“(14) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile 

sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr 

enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızın, 

1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede 

uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu 

bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.” 

 

7. 2012/3305 sayılı Kararın EK-8 sayılı ve “GÜMRÜK VERGÎSÎ MUAFİYETİNDEN 

YARARLANAMAYACAK MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ” başlıklı tablosu 

sirkülerimiz ekinde yer alan şekilde değiştirilmiştir. 
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Bu düzenleme 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere 24.02.2022 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK 

5209 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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eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
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