
 

  

  

 
 

 

 

 

   
 

24.08.2020/167-1 

 
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA 

KARAR’DA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 
 

ÖZET 

 
2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da 

bazı değişiklikler yapıldı.  

 
 

 

21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan 

değişiklikler, ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.  

 

⎯ Altına dayalı entegre madencilik yatırımları “Stratejik Yatırım” kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

⎯ Et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri 

kapsamında sağlanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır. 

⎯ Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre 

yatırımlarında bir milyondan bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirasına yükseltilmiştir. 

⎯ Yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-

97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış 

komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin 

yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır. 

⎯ Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında teşvik belgesi düzenlenmesine 

ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden 

yararlanılmamak kaydıyla, Kararın 12’nci maddesin dördüncü ve beşinci fıkrada 

belirtilen oranlar Kararın 15’inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen 

yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanacaktır.  

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17880
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17880
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⎯ Demiryolu yatırımları 5’inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden 

faydalanabilecektir. 6’ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine 

tabidir. 

⎯ 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 arasına alınmıştır. 

⎯ Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları asgari yatırım 

tutarına tabi olmaksızın Öncelikli Yatırım Konuları arasına alınmıştır. 

⎯ Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar ile ilgili uygulamada İstanbul İlinde 

organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, komple yeni yatırımlar hariç 

olmak üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi 

sınıfında yer alan ürünlerden Karar EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik konularda 

gerçekleştirilecek asgari 5 milyon TL tutarındaki yatırımlara 1 inci bölgedeki bölgesel 

destekler uygulanacaktır.  

⎯ 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 uygulanacaktır.  

 

 

Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verilmiştir. 
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Kararın Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Kararın Son Hali 

Stratejik Yatırımlar 

 

Madde 8 

 

…. 

(4) EK-4’te belirtilen teşvik 

edilmeyecek yatırım konuları 

ile kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilecek 

yatırımlar bu madde 

kapsamında 

değerlendirilmez. 

MADDE l-15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında Kararın 8 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"(4) EK-4'te belirtilen teşvik 

edilmeyecek yatırım konuları ile 

altına dayalı entegre madencilik 

yatırımları bu madde kapsamında 

değerlendirilmez." 

 

Stratejik Yatırımlar 

 

Madde 8 

 

…. 

EK-4’te belirtilen teşvik 

edilmeyecek yatırım konuları ile 

altına dayalı entegre madencilik 

yatırımları bu madde kapsamında 

değerlendirilmez. 

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 

Madde 9 

 

…. 

 

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 

MADDE 2- Aynı Kararın 9 uncu 

maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 

Madde 9 

 

…. 

 

Mülga fıkra: Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

(R.G.-21.08.2020/31220-2846) 

md.2 
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Kararın Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Kararın Son Hali 

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). 

 

Faiz veya kâr payı desteği 

 

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; 

MADDE 3- Aynı Kararın 11 inci 

maddesinin; 

Birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan 

"ve (u) bentleri" ibaresi "bendi" 

şeklinde 

değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonunda 

yer alan "17 nci maddenin birinci 

fıkrasının (u) bendi 

kapsamına giren yatırımlarda azami 

ilk on yıl, diğer yatırımlarda" ibaresi 

yürürlükten  

kaldırılmıştır. 

Dördüncü fıkrasında yer alan "birmilyon 

Türk Lirasını" ibaresi 

"birmilyonsekizyüzbin 

Türk Lirasını" şeklinde değiştirilmiştir. 

Faiz veya kâr payı desteği 

 

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; 
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Kararın Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Kararın Son Hali 

 

… 

 

e) Faiz veya kâr payı desteği 

tutarı, üçüncü fıkrada 

belirtilen faiz veya kâr payı 

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. 

 

… 

 

(4) Faiz veya kâr payı desteği 

tutarı, bölge ayrımı 

olmaksızın AR-GE ve çevre 

Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"(7) 17 nci maddenin birinci fıkrasının 

(n) bendi kapsamına giren yatırım 

konularındaki kullanılmış komple tesis 

hariç olmak üzere kullanılmış makine ve 

teçhizat ile belediyelerin yapacağı 

yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği 

uygulanmaz," 

 

… 

 

e) Faiz veya kâr payı desteği tutarı, 

üçüncü fıkrada belirtilen faiz veya 

kâr payı desteği tutarından düşük 

olmamak ve sabit yatırım tutarının 

yüzde yirmisini geçmemek 

kaydıyla 17 nci maddenin birinci 

fıkrasının (t) bendi kapsamındaki 

yatırımlar için Türk Lirası cinsi 

kredilerde yedi puanı, döviz ve 

dövize endeksli kredilerde üç 

puanı 

 

Bakanlıkça da uygun görülmesi 

halinde azami ilk beş yıl için 

ödenmek kaydıyla bütçe 

kaynaklarından karşılanabilir. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Faiz veya kâr payı desteği 

tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-

GE ve çevre yatırımlarında 

birmilyonsekizyüzbin Türk 



 

  

  

 
 

 

 

 

   
 

24.08.2020/167-6 

Kararın Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Kararın Son Hali 

yatırımlarında birmilyon Türk 

Lirasını, Teknoloji Odaklı 

Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında 

desteklenmesine karar 

verilen stratejik yatırımlarda 

sabit yatırım tutarının yüzde 

yirmisini aşmamak kaydıyla, 

diğer stratejik yatırımlarda ise 

sabit yatırım tutarının yüzde 

beşini aşmamak kaydıyla 

ellimilyon Türk Lirasını 

geçemez. 

 

… 

 

(7) Kullanılmış makine ve 

teçhizat için ve kamu 

iktisadi teşebbüsleri dahil 

kamu kurum ve kuruluşları 

ile kamu kurumu 

niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının yapacağı 

yatırımlar için faiz veya kâr 

payı desteği uygulanmaz. 

 

Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı kapsamında 

desteklenmesine karar verilen 

stratejik yatırımlarda sabit yatırım 

tutarının yüzde yirmisini aşmamak 

kaydıyla, diğer stratejik 

yatırımlarda ise sabit yatırım 

tutarının yüzde beşini aşmamak 

kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını 

geçemez. 

… 

 

 

 

(7) 17 nci maddenin birinci 

fıkrasının (n) bendi kapsamına 

giren yatırım konularındaki 

kullanılmış komple tesis hariç 

olmak üzere kullanılmış makine 

ve teçhizat ile belediyelerin 

yapacağı yatırımlar için faiz veya 

kâr payı desteği uygulanmaz. 

Sigorta primi işveren 

hissesi desteği 

 

Madde 12 

… 

 

MADDE 4- Aynı Kararın 12 nci 

maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"(10) Teşvik belgesi düzenlenmesine 

ilişkin müracaat aşamasında talep 

edilmesi halinde, vergi indiriminden 

yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü 

Sigorta primi işveren hissesi 

desteği 

 

Madde 12 

… 
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Kararın Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Kararın Son Hali 

ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 

inci maddenin birinci ve üçüncü 

fıkralarında belirtilen yatırıma katkı 

oranının yarısı kadar artırılarak 

uygulanır." 

 

(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 

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. 

 

b) Özel sektör tarafından 

yapılacak şehirlerarası yük 

ve/veya yolcu taşımacılığına 

yönelik demiryolu yatırımları 

MADDE 5- Aynı Kararın 17’nci 

maddesinin birinci fıkrasının (b), 

(d) ve (u) bentleri yürürlükten 

kaldırılmış, (a), (c), (j) ve (ü) 

bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan 

"asgari 20 milyon TL tutarındaki" 

ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve 

söz konusu fıkraya aşağıdaki (z) 

bendi bendi eklenmiştir. 

"a) Demiryolu, denizyolu veya 

havayolu ile yük ve/veya yolcu 

taşımacılığına yönelik yatırımlar." 

"c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı (OECD) teknoloji 

yoğunluk tanımına göre orta 

yüksek ve yüksek teknolojili 

sanayi sınıfında yer alan ürünlere 

yönelik test merkezi yatırımları." 

"j) EK-4'te yer alan "Teşvik 

Edilmeyecek Yatırımlar" hariç 

olmak üzere, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının vereceği 

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) Demiryolu, denizyolu veya 

havayolu ile yük ve/veya yolcu 

taşımacılığına yönelik yatırımlar. 
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ile şehir içi yük taşımacılığına 

yönelik demiryolu yatırımları. 

 

c) Test merkezleri, rüzgar 

tüneli ve bu mahiyetteki 

yatırımlar (otomotiv, uzay 

veya savunma sanayine 

yönelik olanlar). 

 

 

 

 

d) Asgari ellibin metrekare 

kapalı alana sahip 

uluslararası fuar yatırımları 

(konaklama ve alışveriş 

merkezi üniteleri hariç). 

 

… 

 

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. 

 

… 

proje onayına istinaden, yıllık 

asgari 500 ton eşdeğer petrol 

(TEP) enerji tüketimi olan mevcut 

imalat sanayi tesislerinde 

gerçekleştirilecek, mevcut 

durumuna göre en az yüzde 

onbeş oranında enerji tasarrufu 

sağlayan enerji verimliliğine 

yönelik yatırımlar." 

"ü) Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği kapsamında Çevre 

Lisansına tabi yatırımlar." "z) 

Asgari yatırım tutan şartı 

aranmaksızın ihtisas serbest 

bölgelerinde gerçekleştirilecek 

yazılım ve bilişim ürünleri üretimi 

yatırımları." 

 

Mülga bent: 

 

 

c) Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD) 

teknoloji yoğunluk tanımına 

göre orta yüksek ve yüksek 

teknolojili sanayi sınıfında yer 

alan ürünlere yönelik test 

merkezi yatırımları. 

 

 

 

Mülga bent: 

 

 

 

… 

 

 

ğ) Özel sektör tarafından 

gerçekleştirilecek olan, kreş ve 

gündüz bakımevleri, okul öncesi 

eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise 

eğitim yatırımları ile hava 

araçlarının kullanım, tamir ve 

bakımına yönelik eğitim 

yatırımları. 

 

 

… 
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j) EK-4’te yer alan “Teşvik 

Edilmeyecek Yatırımlar” hariç 

olmak üzere, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığının 

vereceği proje onayına 

istinaden, yıllık asgari 500 ton 

eşdeğer petrol (TEP) enerji 

tüketimi olan mevcut imalat 

sanayi tesislerinde 

gerçekleştirilecek, mevcut 

durumuna göre en az yüzde 

yirmi oranında enerji 

tasarrufu sağlayacak 

şekilde tasarlanan ve 

sağlanacak enerji tasarrufu 

ile yatırımın geri dönüş 

süresi 5 yıl ve daha az olan 

enerji verimliliği projesine 

yönelik yatırımlar. 

 

… 

 

ü) Asgari 5 milyon TL 

tutarındaki atık geri 

kazanım yatırımları ve/veya 

asgari 5 milyon TL 

tutarındaki bertaraf tesisi 

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 ton eşdeğer petrol 

(TEP) enerji tüketimi olan mevcut 

imalat sanayi tesislerinde 

gerçekleştirilecek, mevcut 

durumuna göre en az yüzde 

onbeş oranında enerji tasarrufu 

sağlayan enerji verimliliğine 

yönelik yatırımlar. 

 

… 

 

 

 

 

 

 

ü) Çevre İzin ve Lisans 

Yönetmeliği kapsamında Çevre 

Lisansına tabi yatırımlar. 

 

… 

z) Asgari yatırım tutarı şartı 

aranmaksızın ihtisas serbest 

bölgelerinde gerçekleştirilecek 

yazılım ve bilişim ürünleri 

üretimi yatırımları. 
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Alt bölge desteğinden 

yararlanacak yatırımlar 

 

Madde 18 

 

1) Bölgesel teşvik 

uygulamaları kapsamında 

teşvik belgesi düzenlenen 

yatırımlar, aşağıda belirtilen 

koşullardan en az birini 

sağlamaları halinde vergi 

indirimi ve sigorta primi 

işveren hissesi desteği 

açısından bulundukları 

bölgenin bir alt bölgesinde 

sağlanan oran ve sürelerde 

bu desteklerden 

yararlanabilir. 

 

a) Yatırımın organize sanayi 

bölgesinde gerçekleştirilmesi 

veya endüstri bölgesinde 

(imalat sanayine yönelik 

yatırımlar) gerçekleştirilmesi. 

… 

 

 

 

 

(3) OECD teknoloji yoğunluk 

tanımına göre orta-yüksek 

teknolojili sanayi sınıfında yer 

MADDE 6- Aynı Kararın 18 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendinin sonuna aşağıdaki cümle 

eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer 

alan "Bu fıkra kapsamında" 

ibaresi "Bu kapsamda" olarak 

değiştirilerek aynı fıkranın sonuna 

aşağıdaki cümle eklenmiş, 

dördüncü fıkrası yürürlükten 

kaldırılmış ve mezkûr maddeye 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"Bu kapsamda desteklenen 

yatırımlar için beşinci fıkra 

hükümleri uygulanmaz," 

"Ancak, İstanbul İlinde organize 

sanayi bölgeleri veya endüstri 

bölgelerinde, komple yeni 

yatırımlar hariç olmak üzere, bu 

fıkrada belirtilen konularda 

gerçekleştirilecek asgari 5 milyon 

TL tutarındaki yatırımlara l inci 

bölgedeki bölgesel destekler 

uygulanır." 

"(5) Bölgesel teşvik uygulamaları 

kapsamında, EK-7'de yer alan l 

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 

Alt bölge desteğinden 

yararlanacak yatırımlar 

 

Madde 18 

 

1) Bölgesel teşvik uygulamaları 

kapsamında teşvik belgesi 

düzenlenen yatırımlar, aşağıda 

belirtilen koşullardan en az birini 

sağlamaları halinde vergi indirimi 

ve sigorta primi işveren hissesi 

desteği açısından bulundukları 

bölgenin bir alt bölgesinde 

sağlanan oran ve sürelerde bu 

desteklerden yararlanabilir. 

 

a) Yatırımın organize sanayi 

bölgesinde gerçekleştirilmesi veya 

endüstri bölgesinde (imalat 

sanayine yönelik yatırımlar) 

gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda 

desteklenen yatırımlar için 

beşinci fıkra hükümleri 

uygulanmaz. 

… 

 

 

(3) OECD teknoloji yoğunluk 

tanımına göre orta-yüksek 

teknolojili sanayi sınıfında yer alan 

ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin 

üretimine yönelik yatırımlar, 
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alan ürünlerden EK-6’da 

belirtilenlerin üretimine 

yönelik yatırımlar, İstanbul ili 

hariç olmak üzere 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. Bu 

fıkra kapsamında 

düzenlenecek teşvik belgeleri 

için asgari sabit yatırım tutarı 

1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 

milyon TL, diğer bölgelerde 

500 bin TL’dir. 

 

 

 

 

(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 

bölgelerinde gerçekleştirilecek 

yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt 

bölgesine sağlanan bölgesel 

desteklerden yararlanır. Ek-7'de 

yer alan 5 inci bölge illerinin 

İlçelerinde gerçekleştirilecek 

yatırımlara 6 ncı bölgeye 

sağlanan bölgesel destekler, söz 

konusu ilçelerin organize sanayi 

bölgelerinde veya endüstri 

bölgelerinde gerçekleştirilecek 

yatırımlara İse 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." 

 

İstanbul ili hariç olmak üzere 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. 

Bu kapsamda düzenlenecek 

teşvik belgeleri için asgari sabit 

yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci 

bölgelerde 1 milyon TL, diğer 

bölgelerde 500 bin TL’dir. Ancak, 

İstanbul İlinde organize sanayi 

bölgeleri veya endüstri 

bölgelerinde, komple yeni 

yatırımlar hariç olmak üzere, bu 

fıkrada belirtilen konularda 

gerçekleştirilecek asgari 5 

milyon TL tutarındaki 

yatırımlara 1 inci bölgedeki 

bölgesel destekler uygulanır. 

 

4) Mülga Fıkra: 
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bölgede uygulanan 

desteklerden aynı oran, 

miktar ve sürelerde 

yararlanır. İkinci fıkra 

hükümleri, bu fıkra 

kapsamında 

gerçekleştirilecek 

yatırımlarda uygulanmaz. 

 

 

(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. 
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Yatırım süresi ve 

tamamlama vizesi 

 

MADDE 24 

 

(5) Bakanlıkça, yatırımların 

tamamlama vizesi işlemleri 

için Kalkınma Ajansları, 

ticaret ve sanayi odaları, 

sanayi odaları, bankalar 

veya yatırımın bulunduğu il 

valiliği görevlendirilebilir. 

 

… 

 

7) Kamu kurum ve kuruluşları 

adına düzenlenen teşvik 

belgeleri için asgari sabit 

yatırım tutarı şartı ve yatırım 

tamamlama vizesi şartı 

aranmaz. 

MADDE 7- Aynı Kararın 24 üncü 

maddesinin beşinci ve yedinci 

fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

"(5) Bakanlıkça, yatırımların 

tamamlama vizesi işlemleri için 

Kalkınma Ajansları, ticaret ve 

sanayi odaları, Bakanlık îl 

Müdürlükleri, sanayi odaları veya 

yatırımın bulunduğu il valiliği 

görevlendirilebilir." 

"(7) Kamu kurum ve kuruluşları 

adına genel teşvik uygulamaları 

kapsamında düzenlenen teşvik 

belgeleri için asgari sabit yatırım 

tutarı şartı ve yatırım tamamlama 

vizesi şartı aranmaz." 

 

Yatırım süresi ve tamamlama 

vizesi 

 

MADDE 24 

 

(5) Bakanlıkça, yatırımların 

tamamlama vizesi işlemleri için 

Kalkınma Ajansları, ticaret ve 

sanayi odaları, Bakanlık İl 

Müdürlükleri, sanayi odaları veya 

yatırımın bulunduğu il valiliği 

görevlendirilebilir. 

 

… 

 

(7) Kamu kurum ve kuruluşları 

adına genel teşvik uygulamaları 

kapsamında düzenlenen teşvik 

belgeleri için asgari sabit yatırım 

tutarı şartı ve yatırım tamamlama 

vizesi şartı aranmaz. 

Diğer desteklerden 

yararlanma 

 

(1) Bu Karar kapsamındaki 

destek unsurlarından 

yararlanan yatırım 

harcamaları, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının 

desteklerinden yararlanamaz. 

Diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının desteklerinden 

MADDE 8- Aynı Kararın 29 uncu 

maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"(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 

Diğer desteklerden yararlanma 

 

 

(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 
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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 yararlanan 

yatırımlar, bu Karar 

kapsamında faiz veya kâr 

payı desteği dışındaki diğer 

destek unsurlarından 

yararlandırılabilirler. 

 

 

 

 

 

 

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 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." 

 

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 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. 

 

GEÇİCİ MADDE 8 

 

(1) Bu Karar ve daha önceki 

kararlara istinaden imalat 

sanayiine yönelik (US-97 

Kodu: 15-37) düzenlenen 

MADDE 9- Aynı Kararın geçici 8 

inci maddesinin birinci fıkrasında 

yer alan ", 1/1/2017 ile 31 /l 

2/2019 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek yatırım 

harcamaları için" ibaresi 

GEÇİCİ MADDE 8 

 

(1) Bu Karar ve daha önceki 

kararlara istinaden imalat 

sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 
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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. 

 

yürürlükten kaldırılmış ve söz 

konusu fıkranın (a) bendinin 

başına "1/1/2017 ile 31/12/2021 

tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek" ibaresi, (b) 

bendinin başına "1/1/2017 ile 

31/12/2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirilecek yatırım 

harcamaları için" ibaresi 

eklenmiştir, 

 

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. 
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Geçici Madde 9  

 

(1) Bu Kararın EK-2B sayılı ve 

“İLLERİN BÖLGESEL 

DESTEKLERDEN 

YARARLANABİLECEK 

SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN 

SEKTÖR NUMARALARI” 

başlıklı tablosunun 10 

numaralı dipnotunun (g) ve 

(ğ) bentleri ile lehe getirilen 

hükümler, talep edilmesi 

halinde 1/1/2012 tarihinden 

sonra yapılan müracaatlara 

istinaden düzenlenen teşvik 

belgelerine de uygulanır. 

 

MADDE 10- Aynı Kararın geçici 9 

uncu maddesinde yer alan "10 

numaralı dipnotunun (g) ve (ğ) 

bentleri" ibaresi "9 numaralı 

dipnotunun (f) ve (g) bentleri" 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Geçici Madde 9 

 

(1) Bu Kararın EK-2B sayılı ve 

“İLLERİN BÖLGESEL 

DESTEKLERDEN 

YARARLANABİLECEK 

SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN 

SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı 

tablosunun 9 numaralı dipnotunun 

(f) ve (g) bentleri ile lehe getirilen 

hükümler, talep edilmesi halinde 

1/1/2012 tarihinden sonra yapılan 

müracaatlara istinaden 

düzenlenen teşvik belgelerine de 

uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 13 MADDE 11- Aynı Kararın geçici 

13 üncü maddesine aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 

"(5) Bu madde kapsamındaki 

yatırımlarda, mücbir sebep veya 

fevkalade hal durumları dışında, 

asgari yüz kişilik istihdamın 

sağlanamadığı aylarda sigorta 

primi işveren hissesi, sigorta primi 

ve gelir vergisi stopajı destekleri 

uygulanmaz." 

GEÇİCİ MADDE 13 

… 

 

(5) Bu madde kapsamındaki 

yatırımlarda, mücbir sebep veya 

fevkalade hal durumları dışında, 

asgari yüz kişilik istihdamın 

sağlanamadığı aylarda sigorta 

primi işveren hissesi, sigorta 

primi ve gelir vergisi stopajı 

destekleri uygulanmaz. 

 MADDE 12- Aynı Kararın EK-1 

sayılı ve "YATIRIM TEŞVİK 

UYGULAMALARINDA 

BÖLGELER" başlıklı tablosu 
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aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

(Sirkülerimiz ekinde yer 

almaktadır) 

 

 MADDE 13- Aynı Kararın EK-2A 

sayılı ve "BÖLGESEL 

DESTEKLERDEN 

FAYDALANABİLECEK 

SEKTÖRLER VE BÖLGELER 

İTİBARÎYLE ASGARİ YATIRIM 

TUTARLARI VEYA 

KAPASİTELERİ" başlıklı 

tablosunda l sektör koduna 

karşılık gelen satırda yer alan 

"dipnot 5'te" ibaresi "dipnot 4'te" 

şeklinde ve 4 sektör koduna 

karşılık gelen satır aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

(Sirkülerimiz ekinde yer 

almaktadır) 

 

 

 MADDE 14- Aynı Kararın EK-2B 

sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL 

DESTEKLERDEN 

YARARLANABİLECEK 

SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN 

SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı 

tablosu aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
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(Sirkülerimiz ekinde yer 

almaktadır) 

 

 MADDE 15- Aynı Kararın EK-4 sayılı ve 

"TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA 

TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI 

YATIRIM KONULARI" başlıklı ekinin; 

a) I/A bölümünün (1) numaralı 

sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

ve aynı bölüme 

aşağıda yer alan (8) numaralı sıra 

eklenmiştir. 

"l-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre 

irmik yatırımları ve mısır irmiği 

yatırımları hariç), yem (balık unu, balık 

yağı, balık yemi, entegre hayvancılık 

üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 

inci ve 6 ncı bölge illerinin organize 

sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek 

komple yeni yatırım cinsindeki yem 

üretimi hariç), mısır nişastası ve 

nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, 

münhasıran kristal fruktoz üretimine 

yönelik yatırımlar hariç), mısır nişastası 

ve nişasta bazlı şeker (nişasta 

sütünden, münhasıran kristal fruktoz 

üretimine yönelik yatırımlar hariç)." 

"8- Tütün ürünleri imalatı." 

b) I/B bölümünün (3) numaralı 

sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 

ve aynı bölüme 
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Kararın Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Kararın Son Hali 

aşağıda yer alan (9) ve (l 0) numaralı 

sıralar eklenmiştir. 

"3-15 milyon TL altındaki modernizasyon 

yatırım cinsi dışında kalan kısa elyaf 

iplikçiliği (İstanbul ili dışındaki illerde 

gerçekleştirilecek kenevir, keten, jüt vb. 

kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi 

yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) 

yatırımları." 

"9- Güneş enerjisinden elektrik üretimi 

yatırımlarında; modernizasyon 

niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı 

kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar. 

l O- Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, 

mineral katran veya zift esaslı, bitümlü 

karışımlar üretimine yönelik yatırımlar." 

c) II/C bölümünün (1) ve (6) 

numaralı sıralan aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

" l - Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve 

sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu 

antrepo, elleçleme-paketleme ve 

otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, 

asgari toplam kapalı alanı 5,000 m3 olan 

entegre lojistik yatırımları için teşvik 

belgesi düzenlenebilir. Karayolu 

taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığından alınmış L2 

belgesinin yatırım süresi sonuna kadar 

ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik 

belgeleri kapsamına yük taşımacılığına 

yönelik araçlar dâhil edilmez." 
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Kararın Önceki Hali Değişiklik Düzenlemesi Kararın Son Hali 

" 6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 

milyon TL sabit yatırım şartı aranır." 

 

(Sirkülerimiz ekinde yer 

almaktadır) 

 

 MADDE 16- Aynı Kararın EK-6 sayılı ve 

"4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN 

FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK 

TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI" 

başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

(Sirkülerimiz ekinde yer 

almaktadır) 

 

 

 

 MADDE 17- Aynı Karara aşağıdaki 

tablo eklenmiştir. 

 

(Sirkülerimiz ekinde yer 

almaktadır) 
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Kararın; 

a) 6’ncı maddesi kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 18 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna eklenen cümle ile aynı maddeye eklenen 

beşinci fıkra 1/1/2021 tarihinde, 

 

b) 9 uncu maddesi 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

 

c) 12’nci ve 17’nci maddeleri 1/1/2021 tarihinde, 

 

ç) 14 üncü maddesi kapsamında değiştirilen Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 

EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK 

SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun kendisi 1/1/2021 

tarihinde, aynı tabloya ah "Dipnotlar" ise yayımı tarihinde, 

 

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

 

yürürlüğe girmiştir. 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

(Karar Sayısı: 2846)”…>>> 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17880
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17880
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4(Değişik: 

21.8.2020 

- 31220) 

17 

Tekstil 

ürünleri 

imalatı 

(Dipnotlar 

7 ve 

12’de 

belirtilen 

yatırımlar 

hariç)                                                                                                                                                

Tekstilin 

aprelenmesi 

konusunda 

komple yeni 

yatırım için 10 

Milyon TL, 

tevsi yatırım 

için 5 Milyon 

TL ve diğer 

yatırım cinsleri 

için 2 Milyon 

TL 

Tekstilin 

aprelenmesi 

konusunda 

komple yeni 

yatırım için 10 

Milyon TL, 

tevsi yatırım 

için 5 Milyon 

TL ve diğer 

yatırım cinsleri 

için 2 Milyon 

TL 

Tekstilin 

aprelenmesi 

konusunda 

komple yeni 

yatırım için 10 

Milyon TL, 

tevsi yatırım 

için 5 Milyon 

TL ve diğer 

yatırım cinsleri 

için 1 Milyon 

TL 

Tekstilin 

aprelenmesi 

konusunda 

komple yeni 

yatırım için 10 

Milyon TL, 

tevsi yatırım 

için 5 Milyon 

TL ve diğer 

yatırım cinsleri 

için 1 Milyon 

TL 

Tekstilin 

aprelenmesi 

konusunda 

komple yeni 

yatırım için 10 

Milyon TL, 

tevsi yatırım 

için 5 Milyon 

TL ve diğer 

yatırım cinsleri 

için 1 Milyon 

TL 

500 Bin TL                         

Modernizasyon 

harici yatırım 

cinslerindeki 

kısa elyaf 

iplikçiliği 

yatırımlarında 

15 Milyon TL, 

modernizasyon 

cinsindeki kısa 

elyaf iplikçiliği 

ile diğer elyaf 

iplikçiliği 

yatırım 

konularında 

500 bin TL 

Apreleme 

yatırımları 

haricindeki 

diğer yatırım 

konularında 2 

milyon TL 

Apreleme 

yatırımları 

haricindeki 

diğer yatırım 

konularında 2 

milyon TL 

Apreleme 

yatırımları 

haricindeki 

diğer yatırım 

konularında 1 

milyon TL 

Apreleme 

yatırımları 

haricindeki 

diğer yatırım 

konularında 1 

milyon TL 

Apreleme 

yatırımları 

haricindeki 

diğer yatırım 

konularında 1 

milyon TL 

Modernizasyon 

cinsindeki kısa 

elyaf iplikçiliği 

ve diğer elyaf 

iplikçiliği 

yatırım 

konularında 2 

Milyon TL 

Modernizasyon 

cinsindeki kısa 

elyaf iplikçiliği 

ve diğer elyaf 

iplikçiliği 

yatırım 

konularında 2 

Milyon TL 

Modernizasyon 

cinsindeki kısa 

elyaf iplikçiliği 

ve diğer elyaf 

iplikçiliği 

yatırım 

konularında 1 

Milyon TL 

Modernizasyon 

cinsindeki kısa 

elyaf iplikçiliği 

ve diğer elyaf 

iplikçiliği 

yatırım 

konularında 1 

Milyon TL 

Modernizasyon 

cinsindeki kısa 

elyaf iplikçiliği 

ve diğer elyaf 

iplikçiliği 

yatırım 

konularında 1 

Milyon TL 
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EK-4     

 

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI 

YATIRIM KONULARI 

 

 

I - TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR  

 

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 

1- (Değişik: 21.8.2020 - 31220 m. 15) 1-Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik 

yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi, entegre 

hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi ve 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize 

sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi hariç), 

mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine 

yönelik yatırımlar hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta sütünden, 

münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç). 

2-  Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek). 

3-  Küp şeker. 

4-  5 dekarın altındaki seracılık yatırımları. 

5- Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre 

hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği  hariç). 

6- Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı 

desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları. 

7-  5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları. 

8- (Ek: 21.8.2020 - 31220 m. 15)  Tütün ürünleri imalatı. 

 

B.  İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI  

1- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar. 

2- (Değişik: RG: 22.6.2018 - 30456) Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır ilinde 

gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları hariç). 

3- (Değişik: 21.8.2020 - 31220 m. 15) 3-15 milyon TL altındaki modernizasyon yatırım cinsi 

dışında kalan kısa elyaf iplikçiliği (İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, 
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keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik yatırımları hariç) 

yatırımları. 

4- Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt 

tüketimim asgari %15 oranında azaltmaya yönelik modernizasyon cinslerindeki yatırımlar 

hariç). 

5- Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum 

ve kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya 

ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez). 

6- [Mülga: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Karar (R.G.- 30.5.2013/28662-2013/4763) m.1] 

7- Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim 

konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden 

desteklenebilir. 

a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun 

hisseleri  toplamının %25 veya daha fazla olmaması. 

b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması. 

c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.  

ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı 

Türk Lirasını aşmaması. 

Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de 

uygulanabilir). 

8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik 

modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 

7’nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik 

ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden 

desteklenebilir). 

9- (Ek: 21.8.2020 - 31220 m. 15) Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; 

modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar. 

10- (Ek: 21.8.2020 - 31220 m. 15) Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya 

zift esaslı, bitümlü karışımlar üretimine yönelik yatırımlar. 
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C. HİZMETLER SEKTÖRÜ 

1- (Değişik: 21.8.2020 - 31220 m. 15) 1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık 

hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte 

içeren, asgari toplam kapalı alanı 5.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için teşvik belgesi 

düzenlenebilir. Karayolu taşımacılığı yatırımları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 

alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi gerekir. Söz konusu teşvik 

belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez. 

2- Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları. 

3- Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve 

dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri. 

4- Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı 

ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj yatırımları  dışındaki basın ve yayın yatırımları. 

5-  Sinema salonu yatırımları. 

6-  (Değişik: 21.8.2020 - 31220 m. 15) Spor tesisi yatırımlarında asgari 15 milyon TL sabit 

yatırım şartı aranır. 

7- Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin 

yapacakları yatırımlar hariç). 

8- Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve 

perakende ticarete yönelik yatırımlar. 

9-   Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları. 

10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları. 

11- Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları. 

12- Lokanta, kafeterya, eğlence yeri, günübirlik tesis (Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 

Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç), termal kür tesisi ve 

yüzme havuzu yatırımları. 

13- Yat ithali yatırımları. 

14- Taşıt kiralama yatırımları. 

15- Halı yıkama yatırımları. 

16- Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı 

faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, 

sergi ve kongre faaliyetleri hariç). 

17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları. 

18- Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları. 
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19- Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları. 

 

II - TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI 

 

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ 

1- Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.  

2- Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş. 

         3- Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 

büyükbaş/dönem. 

4- Kanatlı entegre yatırımlarında  100.000 adet/dönem. 

5- Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem  

şartı aranır. 

 

B.  İMALAT SANAYİ   

1- (Mülga: RG: 22.6.2018 - 30456) Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam 

makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır. 

2- Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için 

teşvik belgesi düzenlenebilir.   

 

 

C. HİZMETLER SEKTÖRÜ 

1- (Değişik: RG: 28.2.2019 - 30700) Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık 

hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte 

içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma 

ve Altyapı Bakanlığından alınmış L2 belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi 

kaydıyla,  teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük 

taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez. 

2- Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi 

yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik 

harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir. 

3- Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine 

istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, 

yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.  
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4- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve 

temalı tesis gibi konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. 

Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış 

üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.  

5- Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, 

kongre, sergi ve gösteri merkezi  yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.  Fuar ve sergi 

merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari 

koltuk sayısının 1000, gösteri merkezlerinde ise  asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı 

aranır. 

6- Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL  sabit yatırım şartı aranır. 

7- Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve 

sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje 

kapsamına dâhil edilmez.  

8- Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim 

başına asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 

kg olması şartı aranır.  Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo 

taşımacılığı olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar 

için teşvik belgesi düzenlenmez.  

9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri 

sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet 

yatırımlarında nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından 

faydalandırılmaz. 

10- Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların 

görev alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik 

belgesi düzenlenebilir. 

11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma 

kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin 

verilmez. 

12- Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.  

13- Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre 

olması şartı aranır. 
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“EK-6 

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 
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