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SİRKÜLER         İstanbul, 14.04.2015 

Sayı: 2015/079        Ref: 4/079 

 

 

Konu: 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KARAR YAYINLANMIŞTIR  
 

08.04.2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayınlanmıştır.  

 

1- 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 9. maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Madde - 9: Gümrük vergisi muafiyeti 

 

(6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, 

ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara 

ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın 

görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca, teşvik belgesi kapsamında 

muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek 

vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın 

alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla 

ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi 

azami altı aydır. Teminat süresi içerisinde teşvik 

belgesinin düzenlenememiş olması halinde süre 

uzatımı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 

müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, 

eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. 

Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat 

süresi içinde (ek süreler dahil) teşvik belgesi ve 

eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat etmesi 

gerekir. Aksi takdirde teminat irat kaydedilir. 

Madde - 9: Gümrük vergisi muafiyeti 

 

(6) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, 

ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara 

ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Bakanlığın 

görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nca, teşvik belgesi kapsamında 

muafiyet tanınabilecek ve istisna edilebilecek 

vergi ve kesintilerin toplam tutarı kadar teminatın 

alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla 

ithalatta, bir defada verilebilecek teminat süresi 

altı ay olup, sürenin başlangıç tarihi, eşyanın 

serbest dolaşıma giriş tarihidir. Bu süre 
içerisinde teşvik belgesinin düzenlenememiş 

olması halinde süre bitimini müteakip üç ay 

içerisinde süre uzatımı için doğrudan Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı’na müracaat edilir. Verilecek 

ek sürenin başlangıcı bir önceki sürenin bittiği 

tarihtir. Teminatın çözümü için, teşvik belgesi 

ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat 

edilmesi gerekir. Aksi takdirde teminat irat 

kaydedilir. 

 

2- Aynı Kararın 11. maddesinin beşinci fıkrası, 12. maddesinin ikinci fıkrası ve 15. maddesinin 

ikinci fıkrasında yer alan "31/12/2014" ibareleri "31/12/2015" şeklinde, 12. maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan "1/1/2015" ibaresi ise "1/1/2016" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Madde - 11: Faiz desteği 

 

(5) Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2014 

(1) tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak 

müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik 

belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür. 

Ancak, bu belgeler kapsamında faiz desteği 

ödemelerine 01.01.2013 tarihinden sonra 

başlanır. 

 

 

Madde - 12: Sigorta primi işveren hissesi 

desteği 

 

(2) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik 

uygulamaları kapsamında desteklenen 

yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen 

sürelerde uygulanır. 

 

 

Bölgeler 

31.12.2014  

tarihine  
kadar (bu 
tarih dahil)  
başlanılan  
yatırımlar 

01.01.2015  

tarihinden  
itibaren 

başlanılan  
yatırımlar 

1 2 yıl 
- 

2 3 yıl 

3 5 yıl 3 yıl 

4 6 yıl 5 yıl 

5 7 yıl 6 yıl 

6 10 yıl 7 yıl 

 
 
 

Madde - 11: Faiz desteği 

 

(5) Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2015 

(1) tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak 

müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik 

belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür. 

Ancak, bu belgeler kapsamında faiz desteği 

ödemelerine 01.01.2013 tarihinden sonra 

başlanır. 

 

 

Madde - 12: Sigorta primi işveren hissesi 

desteği 

 

(2) Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik 

uygulamaları kapsamında desteklenen 

yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen 

sürelerde uygulanır. 

 

 

Bölgeler 

31.12.2015  

tarihine  
kadar (bu 
tarih dahil)  
başlanılan  
yatırımlar 

01.01.2016  

tarihinden  
itibaren 

başlanılan  
yatırımlar 

1 2 yıl 
- 

2 3 yıl 

3 5 yıl 3 yıl 

4 6 yıl 5 yıl 

5 7 yıl 6 yıl 

6 10 yıl 7 yıl 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Madde - 15: Vergi indirimi 

 

(2) Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek 

teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2014 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması 

halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim 

oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. 

 

 

Bölgesel  
Teşvik  

Uygulamaları 

Büyük  
Ölçekli  

Yatırımlar 

Bölgeler 
Yatırıma  

katkı 
oranı (%) 

Kurumlar  
vergisi 
veya  
gelir  

vergisi 
indirim  

oranı (%) 

Yatırıma  
katkı 

oranı (%) 

Kurumlar  
vergisi 
veya  
gelir  

vergisi 
indirim  

oranı (%) 

1 15 50 25 50 

2 20 55 30 55 

3 25 60 35 60 

4 30 70 40 70 

5 40 80 50 80 

6 50 90 60 90 
 

Madde - 15: Vergi indirimi 

 

(2) Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek 

teşvik belgeleri kapsamında 31.12.2015 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması 

halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim 

oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. 
 

 

Bölgesel  
Teşvik  

Uygulamaları 

Büyük  
Ölçekli  

Yatırımlar 

Bölgeler 
Yatırıma  

katkı 
oranı (%) 

Kurumlar  
vergisi 
veya  
gelir  

vergisi 
indirim  

oranı (%) 

Yatırıma  
katkı 

oranı (%) 

Kurumlar  
vergisi 
veya  
gelir  

vergisi 
indirim  

oranı (%) 

1 15 50 25 50 

2 20 55 30 55 

3 25 60 35 60 

4 30 70 40 70 

5 40 80 50 80 

6 50 90 60 90 
 

 

3- Aynı Kararın 12. maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Madde - 12: Sigorta primi işveren hissesi 

desteği 

 

(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında 

desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında 

tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge 

konusu geminin yapımında istihdam edilen 

işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi 

işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden 

kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi 

inşası devam etse dahi yatırıma başlama 

tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle 

uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu 

kapsamda değerlendirilir. 

Madde - 12: Sigorta primi işveren hissesi 

desteği 

 

(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında 

desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatırımlarında 

tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge 

konusu geminin yapımında istihdam edilen 

işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi 

işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden 

kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi 

inşası devam etse dahi yatırıma başlama 

tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle 

uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları da bu 

kapsamda değerlendirilir. Maden arama 

yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına 

ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate 

alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce 

de başlanabilir. 
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4- Aynı Kararın 17. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde - 17: Öncelikli yatırım konuları 

 

(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. 

 

e. Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına 

istinaden gerçekleştirilecek asgari yirmimilyon 

Türk Lirası tutarındaki biyoteknolojik ilaç, 

onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine 

yönelik yatırımlar. 

 

f. Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak 

proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 

yirmimilyon Türk Lirası tutarındaki savunma, 

havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar. 

 

Madde - 17: Öncelikli yatırım konuları 

 

(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. 

 

e.  (Yürürlükten kaldırılmıştır.) 

 

 
 
 
 
f. Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak 

proje onayına istinaden gerçekleştirilecek 

savunma alanındaki yatırımlar. 

 

n. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre 

yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan 

ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar (US-97 

Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve"353). 

 

o. Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş 

geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına 

sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında 

yapacağı maden arama yatırımları. 

 

5- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir, 

 

"GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kararın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden teminatla 

ithalat işlemi yapılmış, ancak öngörülen süre içerisinde süre uzatımı için müracaat edilmemiş ve 

teminatı henüz irat kaydedilmemiş olan yatırımlar için, bu maddenin yayımını müteakip iki ay 

içerisinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına süre uzatımı talebinde bulunulabilir. Bu hüküm, daha 

önceki Kararlara istinaden teminatla ithalat izni verilmiş yatırımlar için de uygulanır. 

 

(2) Bu maddeyi ihdas eden Kararın lehte olan hükümleri, talep edilmesi halinde, 1/1/2012 

tarihinden sonra yapılan müracaatlara İstinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır." 
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6- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

"GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Karara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında, 

1/1/2015 ile 31/12/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için indirimli 

gelir veya kurumlar vergisi, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen 

yatırım harcaması tutarını aşmayacak şekilde ve toplam yatırıma katta tutarının; 

 

a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlarda, 1 inci bölgede yüzde ellisini, 2 nci 

bölgede yüzde elli beşini, 3 üncü bölgede yüzde altmışını, 4 üncü bölgede yüzde altmış beşini, 5 

inci bölgede yüzde yetmişini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini, 

 

b) Stratejik yatırımlarda ise 6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde yetmişini,  

 

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına 

da uygulanabilir." 

 

7- Aynı Kararın EK-2A sayılı ve "BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK 

SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARÎ YATIRIM TUTARLARI VEYA 

KAPASİTELERİ" başlıklı tablosunun 14, 32, 34 ve 37. satırlarındaki asgari yatırım tutarları 1 

inci ve 2 nci bölgeler için 1 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgeler için 500 bin TL olarak 

değiştirilmiştir. 

 

Sektör  

Kodu 

US-97 

Kodu 

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 

 

14 2423 İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve 

bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı 

32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı 

34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları 

imalatı 

37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı 

 

8- Aynı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN 

YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı 

tablosunun 10 numaralı dipnotunun (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı dipnota 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi dipnot metni:   Değişiklik sonrası dipnot metni: 

 
10. 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. 

 

10. 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. 
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c. İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon 

TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay 

lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ve "hava 

ve uzay taşıtları imalatı" ile bunların aksam ve 

parçaları konusundaki yatırımlar. 

ç. Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman 

hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina 

dahil). 

d. İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş 

petrol ürünleri yatırımları. 

c. İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon 

TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay 

lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ile 

bunların aksam ve parçalan konusundaki 

yatırımlar. 

ç. Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman ve liman 

hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina 

dahil). 

d. İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş 

petrol ürünleri yatırımları. 

e. 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek 

cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki 

yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç). 

 

 

9- Aynı Kararın EK-4 sayılı ve "TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ 

ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI" başlıklı ekinin I/B bölümünün (4) numaralı sırası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:   Değişiklik sonrası metin: 

 

I-TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR 

 

B-İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK 

YATIRIMLARI 

 

4. Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları 

(19.06.2012 tarihinden önce Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış 

yatırımlar hariç). 

 

 

 

I-TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR 

 

B-İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK 

YATIRIMLARI 

 

4- Doğal gaza 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). 

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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EK: 

2015/7496 sayılı Bakanlar Kurulu 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.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr
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8 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29320 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2015/7496 
Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe 

konulması; Ekonomi Bakanlığının 9/2/2015 tarihli ve 16845 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı 

Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı 

Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine 

göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
  
                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN 
                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI 
  
Ahmet DAVUTOĞLU 
Başbakan 

 
B. ARINÇ                                                   A. BABACAN                                           Y. AKDOĞAN                                                 N. AVCI 

Başbakan Yardımcısı                                  Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                             Başbakan Yardımcısı V. 
 

K. İPEK                                                         A. İSLAM                                                   V. BOZKIR                                                      F. IŞIK 
Adalet Bakanı                             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı                  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 
F. ÇELİK                                                     İ. GÜLLÜCE                                                A. Ç. KILIÇ                                               N. ZEYBEKCİ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı           Çevre ve Şehircilik Bakanı                            Dışişleri Bakanı V.                                      Ekonomi Bakanı 
 

T. YILDIZ                                                      A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               N. CANİKLİ 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                   Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı             Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 
S. ÖZTÜRK                                                    C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                                   M. ŞİMŞEK 

İçişleri Bakanı                                             Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                                  Maliye Bakanı 
 

N. AVCI                                                     İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU 
Millî Eğitim Bakanı                               Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı 

 
M. MÜEZZİNOĞLU                                                                                    F. BİLGİN 

Sağlık Bakanı                                                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 

 

  

  
 

  

  
 






