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YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA  

KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  

 

 

28.02.2018 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Karar”da değişiklik yapan 798 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı. Adı geçen 

Karara Sirkülerimiz ekinde yer verilmektedir. 

 

798 Sayılı Karar ile 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da 

aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; 

 

 Aşağıda yer verilen yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır: 
 

 Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera 
teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü 
iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera 
yatırımları, 
 

 Asgari 5 milyon TL tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya engelli 
bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları, 

 

 Seracılık yatırımlarının bölgesel desteklerden yararlanabilmesi için 1 inci Bölge ve 2 nci 
Bölgede gerekli olan asgari yatırım kapasitesi 40 dekardan 20 dekara, 3 üncü Bölgede 
gerekli olan asgari yatırım kapasitesi 20 dekardan 10 dekara indirilerek daha düşük 
alana sahip seracılık yatırımlarının da bölgesel teşviklerden yararlanabilmesine olanak 
sağlanmıştır. 
 

 İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci ve 2 nci Bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3 üncü, 4üncü 
ve 5inci Bölgelerde asgari 1 milyon TL ve 6 ncı Bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki 
dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin desteklerinden faydalanabilecektir. Söz 
konusu asgari tutarların altında kalan yatırımlar ise genel teşvik uygulamalarından 
yararlanabilecektir. Dokuma yatırımlarına getirilen bölgesel teşviklerden 
yararlanabilme imkânı daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de 
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dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de 
uygulanabilecektir. 

 

 2012/3305 sayılı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“31.12.2018” ibaresi “31.12.2019” şeklinde değiştirilmiştir. Böylelikle; 2017 ve 2018 
yıllarında yatırım teşvik belgesi kapsamında münhasıran imalat sanayiinde 
gerçekleştirilen yatırım harcamalarına özel olarak getirilen aşağıda ifade edilecek olan 
ilave teşvik hükümlerinden 2019 yılında da yararlanılabilecektir. 

 

2012/3305 sayılı Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine 
yönelik “US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 
kapsamında, 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım 
harcamaları için de; 

 

 Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi, 
 

 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, 
 

 Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm 
bölgelerde %100 oranında, 

 

 Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer 
faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak 
oranı %100 olmak üzere, 

 

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır. 

 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

EK:  

- 798 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

http://www.vizyongrubu.com/
mailto:info@vizyongrubu.com

