
 

 
  

 

 

 
Tarih :    24/08/2020 
Sayı   :    2020/96 
 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMI HAKKINDA                                                                          

2012/3505 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

21.08.2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet 

Yardımları Hakkında Karar”da değişiklik yapan 2846 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayınlandı.  

2846 Sayılı Karar ile 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da (Ana 

Karar) yapılan değişikliklerden önemli gördüklerimiz aşağıda verilmiştir. 

 Ana Kararın “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan 

değişiklikle; bundan böyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımlar 

stratejik yatırım olarak değerlendirilebilecekken, altına dayalı entegre madencilik yatırımları 

stratejik yatırım kapsamında değerlendirilemeyecektir. Yürürlük: 21.08.2020 

 Ana Kararın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası 

yürürlükten kaldırılarak, öncelikli yatırım konuları arasında yer alan 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 yatırımlarına ilişkin gümrük 

vergisi muafiyeti kaldırılmıştır. Yürürlük: 21.08.2020 

 Ana Kararın “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan 

değişikliklerle; öncelikli yatırım konuları arasında yer alan 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 yatırımlarına yönelik faiz veya kâr payı 

desteği uygulamasına son verilmiştir. Yürürlük: 21.08.2020 

 Ana Kararın “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer 
alan “bir milyon Türk Lirasını” ibaresi “bir milyon sekiz yüz bin Türk Lirasını” şeklinde 
değiştirilerek, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında yararlanılabilecek faiz 
veya kar payı desteğinin azami tutarı 1.800.000 (bir milyon sekiz yüz bin) Türk Lirasına 
yükseltilmiştir. Yürürlük: 21.08.2020 

 Ana Kararın “Faiz veya kâr payı desteği” başlıklı 11 inci maddesinin yedinci fıkrasında yapılan 
değişikliklerle; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına 
göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda (US-
97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353) kullanılmış komple tesisler için faiz veya kâr payı desteği 
uygulanabilecek, bunun dışında kalan kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı 
yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır. Yürürlük: 21.08.2020 
 



 

 
  

 

 Ana Kararın “Sigorta primi işveren hissesi desteği” başlıklı 12 nci maddesine eklenen onuncu 
fıkra ile teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, 
vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, 12 nci maddenin dördüncü ve beşinci 
fıkralarında belirtilen oranlar Ana Kararın 15 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında 
belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanabilecektir. Burada yatırımcıya 
bir seçimlik hak tanınmaktadır. Yatırımcılar talep ederse vergi indirimi hakkından feragat 
edecek ancak sigorta primi işveren hissesi desteğinden ise daha fazla tutarda 
faydalanabilecektir. Seçimlik hak kullanılmadığı durumda bölgesel ve stratejik yatırımlarda 
yararlanılabilecek sigorta primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranı aşağıdaki 
gibi iken; 
 

Bölgeler    Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%) 
1 10 

2 15 

3 20 

4 25 
5 35 

Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci 
bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde 15’ini geçemez. 

 
Seçimlik hak kullanıldığı durumda bölgesel ve stratejik yatırımlarda yararlanılabilecek sigorta 

primi işveren hissesi desteğinin sabit yatırım tutarına oranı aşağıdaki gibi olacaktır. Yürürlük: 
21.08.2020 

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

1 17,5 
2 25 

3 32,5 

4 40 

5 55 
Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 3, 4 ve 5 inci 
bölgelerde sabit yatırım tutarının yüzde 40’ını geçemez. 

 
 Ana Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. 

Yapılan değişikliklerle; 

 Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik 
demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları, 

 Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve 
alışveriş merkezi üniteleri hariç), 

 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 konularından çıkarılmış, 

 Demiryolu yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, 

 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta 
yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi 
yatırımları, 

 Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar, 



 

 
  

 

 Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek 
yazılım ve bilişim ürünleri üretimi yatırımlar ise 

öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır. 

Ayrıca, “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, enerji verimliliğine yönelik 
yatırımlardan mevcut durumuna göre en az %20 istenilen enerji tasarrufu oranı %15’ 
düşürülmüş, ayrıca yine bu yatırımlardan beklenilen sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın 
geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olması zorunluluğu kaldırılmıştır. Öte yandan, hava 
araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımlarının öncelikli yatırım konuları 
arasında yer alması için gereken asgari 20 Milyon TL tutarındaki yatırım şartı kaldırılmıştır. 
Yürürlük: 21.08.2020 
 

 Bilindiği üzere, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen 
yatırımların, organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat 
sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren 
hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde 
bu desteklerden yararlanabilmektedir. Ana Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak 
yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak alt bölge desteğinden 
yararlanabilecek ilçelerde yapılacak yatırımların ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine 
sağlanan bölgesel desteklerden, anılan ilçelerde yapılacak yatırımların ilçelerin organize 
sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilmesi halinde ise ilçenin 
bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan desteklerden yararlanabilmesi imkanı getirilmiştir. Alt 
bölge desteğinden yararlanabilecek ilçeler Ana Karara ekli Tablo Ek:7’de belirlenmiştir. 
Yürürlük: 01.01.2021 

 Öte yandan, 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 
yatırımların, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar 
ve sürelerde yararlanması uygulaması sona erdirilmiştir. Yürürlük: 21.08.2020 

 Ana Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinin beşinci ve 
yedinci fıkralarında yapılan değişikliklerle; yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri de yetkilendirilebilecek ayrıca Kamu kurum ve 
kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamı dışındaki teşvik belgeleri için asgari sabit 
yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranabilecektir. Yürürlük: 21.08.2020 

 Hatırlanacağı üzere, 30.12.2019 tarihinde yayımlanan 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 
yapılan yatırım harcamaları için; 

 Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulamasının süresi 31/12/2019’dan 
31/12/2021 tarihine, 

 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 %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının 
diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranın %100 
uygulanmasına ilişkin süre 31/12/2019’dan 31/12/2022 tarihine kadar, 
uzatılmıştı. Ana Kararın imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen 
yatırım teşvik belgelerine ilişkin Ana Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrası 
değiştirilerek, 1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemelerin Ana Karara 



 

 
  

 

taşınması sağlanmıştır. Yürürlük: 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde. 

 
 Bilindiği üzere, 1 inci ve 2 nci 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 Ana Kararın Geçici 13’üncü maddesinde yer alan 
illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, 
sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden 
yararlanabilmektedirler. Geçici 13’üncü maddeye eklenen fıkrayla; madde kapsamındaki 
yatırımların mücbir sebep veya fevkalade hal durumları sebepleriyle asgari yüz kişilik istihdam 
sağlamadıkları durumlarda anılan desteklerden faydalanabilecekleri düzenlemesi yapılmıştır. 
Yürürlük: 21.08.2020 

 Ana Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik 
gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak Ana Kararın ekindeki EK-1'de belirtilen altı bölgeye 
ayrılmıştır. 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Ek-1’de yer alan “Yatırım Teşvik 
Uygulamalarında Bölgeler” başlıklı tablo büyük oranda değiştirilmiş olup aşağıdaki gibidir. 
Bölgesi değişen iller kırmızı renkle işaretlenmiştir. Yürürlük: 01.01.2021 

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER TABLOSU : 

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 Elazığ Kilis Diyarbakır 

Muğla İsparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri 

Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır 

  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 

 

 



 

 
  

 

 Ana Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI 
YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinde yapılan değişikliklerle; 

 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek 
komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları teşvik edilemeyecek yatırımlar 
arasından çıkarılmıştır. 

 Tütün ürünleri imalatı teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım 
konuları arasına dahil edilmiştir. 

 İplik yatırımlarında, sadece İstanbul ili dışındaki illerde gerçekleştirilecek kenevir, 
keten, jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı ile entegre iplik 
yatırımlarına teşvik belgesi verilebilecektir. 

 Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki 
yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar, teşvik edilmeyecek veya 
teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasına dahil edilmiştir. 

 Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar 
üretimine yönelik yatırımlar da teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı 
yatırım konuları arasına dahil edilmiştir. 
Yürürlük: 21.08.2020 

 
 Ana Kararın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK 

TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI” başlıklı tablosu değiştirilerek, 31 koduna giren tüm makine 
ve cihazlar ile 359 koduna giren tüm ulaşım araçları imalatı bu kapsama alınmıştır. Yürürlük: 
21.08.2020 

 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

 

 

EK:  

2012/3305 Sayılı Karar Son Hali 

 

 
 


