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                                                   SİRKÜLER 2018-07 

YATIRIM TEŞVİK KARARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
HAKKINDA 

22 Haziran 2018 tarihli ve 30456 sayılı Resmi Gazete’de 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar'da değişiklik yapan 2018/11816 ve 2018/11930 Sayılı Kararlar 
yayımlanmıştır. 

Diğer taraftan, 23 Haziran 2018 tarihli ve 30457 sayılı Resmi Gazete'de 2018/11714 Sayılı 
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Karar yayımlanmıştır. 

2018/11816 ve 2018/11930 Sayılı Kararlar ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; 

• Mobilya imalatı teşvikinin kapsamı genişletilmiştir, 
• Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve 

teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için olması gereken asgari 
tutarı artırılmıştır, 

• Bazı büyükbaş hayvan ithalatına gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır, 
• Bazı sera ve hayvancılık yatırımlarına faiz desteği sağlanmıştır, 
• Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak 

faiz desteği tutarları artırılmıştır, 
• Faiz desteği tutarı, AR-GE ve çevre yatırımlarında artırılmıştır, 
• Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek 

projelerde sözleşme süresi sonuna kadar sigorta primi işveren hissesi desteği 
verilebilecektir, 

• Bazı yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır, 
• Cazibe Merkezleri Programına alt bölge desteğinden yararlanmada kısıtlama getirilmiştir, 
• 10 milyar TL ve üzerindeki stratejik yatırımlara, ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı 

sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilecektir, 
• Bazı tekstil ürünleri yatırımlarında asgari yatırım tutarları yeniden belirlenmiş ve bu 

yatırım konuları İstanbul hariç diğer tüm şehirler için bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır, 
• Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında değişiklik 

yapılmıştır, 
• Teşvik sistemi kapsamında değerlendirilebilecek demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik 

yatırımlarda değişiklik yapılmıştır, 
• 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konuları 

daraltılmıştır, 
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• 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 yatırımlara sağlanan desteklerin yürürlük tarihi değiştirilmiştir. 

2018/11714 Sayılı Karar ile de nitelikli personel desteğinin yatırım döneminde de sağlanması 
yönünde düzenleme yapılmıştır. 

A) 2018/11816 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler 

Mobilya imalatı teşvikinin kapsamı genişletilmiştir. 

Bu Kararın 1 inci maddesi ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Kararın EK-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK 
SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA 
KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 39 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu 
“361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18” ve “Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak 
Sektörler” başlığı altındaki açıklama aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tablonun 40 numaralı 
satırı yürürlükten kaldırılmıştır 

Böylelikle, sadece metalden yapılan mobilya imalatı da bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır. 
Sadece plastikten imal edilen mobilyaların bölgesel teşvik kapsamı dışında tutulması 
uygulamasına ise devam edilmektedir. Bunun yanı sıra, aynı düzenlemeyle; müzik aletleri 
imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk 
arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçalarının imalatı da bölgesel teşvik kapsamına 
dahil edilmiştir. 

Değiştirilen açıklama:  

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten 
imal edilenler hariç) 

“Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler 
hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri 
imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı 
ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam 
ve parçaları imalatı. 

 

Yürürlükten kaldırılan satır:  

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) 
 

Yukarıdaki düzenleme paralelinde, aynı Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın 
EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK 
SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda, ilk 5 bölgeye ait 
satırlarda “39” sektör numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere “39” sektör numarası 
eklenmiş, “40” sektör numarası bulunan illerden “40” sektör numarası çıkarılmıştır. 
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Böylelikle, mobilya imalatına ilişkin getirilen bu imkan, İstanbul hariç olmak üzere, diğer tüm 
illerde yapılacak yatırımlar için geçerli olacaktır. 

Yürürlük tarihi: 22/06/2018 

B) 2018/11930 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler 

1) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine 
ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için olması gereken asgari 
tutarı artırılmıştır. 

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Sabit yatırım tutarı ve asgari 
kapasite” başlıklı 5 İnci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

Böylelikle, Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine 
ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200 bin Türk Lirası 
olması şartı; 

• 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölgelerde asgari 500 bin Türk Lirasına, 
• 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari 300 bin Türk Lirasına  

artırılmıştı.  

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak 
yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine 
ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal 
kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin Türk 
Lirası olması gerekir. 

”(2) Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak 
yatırımlarda fınansal kiralamaya konu makine 
ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal 
kiralama şirketi için l inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 
üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 
5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise asgari 
üçyüzbin Türk Lirası olması gerekir.” 

 

2) Bazı büyükbaş hayvan ithalatına gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır. 

Bu Kararın 2 nci maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9 
uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Böylelikle, et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri 
kapsamında, bazı büyükbaş hayvan ithalatına gümrük vergisi muafiyeti sağlanmıştır. 

Yeni eklenen fıkra:  

"(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 10.000) azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, 
yurtiçindeki işletmenin işletmeye geçiş tarihinden itibaren on yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti  
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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).” 
 

Yürürlük tarihi: 22/06/2018 

3) Faiz desteği uygulamasında değişiklik yapılmıştır. 

Bu Karar’ın 3 üncü maddesiyle, 2012/3305 sayılı Karar’ın “Faiz desteği” başlıklı 11 inci 
maddesinde değişiklik yapılarak:  

a) Bazı sera ve hayvancılık yatırımlarına faiz desteği sağlanmıştır. 
Buna göre;  

• İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde 
üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü 
iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları, 

• 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 
 

için faiz desteği tutarı, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla 1 milyon, 1 milyon 200 
bin, 1 milyon 400 bin ve 1 milyon 800 bin Türk Lirası’ndan düşük olmamak kaydıyla ve sabit 
yatırım  tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla Türk Lirası cinsi kredilerde 7 
puanı, döviz ve dövize endeksli kredilerde 3 puanı Bakanlıkça da uygun görülmesi 
halinde 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 için azami ilk 10 yıl diğer yatırımlar için azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe 
kaynaklarından karşılanabilecektir. 

b) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında 
sağlanacak faiz desteği tutarları artırılmıştır. 

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz 
desteği tutarları; 

• 3 üncü bölgede 500 binden, 1 milyona,   
• 4 üncü bölgede 600 binden, 1 milyon 200 bine, 
• 5 inci bölgede 700 binden, 1 milyon 400 bine, 
• 6 ncı bölgede 900 binden, 1 milyon 800 bine  

artırılmıştır. 

c) Faiz desteği tutarı, AR-GE ve çevre yatırımlarında artırılmıştır. 

Bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında faiz desteği tutarı, 500 bin TL’den          
1 milyon TL’ye yükseltilmiştir. 

Yürürlük tarihi: 22/06/2018 
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4) Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek 
projelerde sözleşme süresi sonuna kadar sigorta primi işveren hissesi desteği 
verilebilecektir. 

Bu Karar’ın 4 üncü maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın Sigorta primi işveren hissesi desteği 
başlıklı 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Buna göre, yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma 
Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde sigorta 
primi işveren hissesi desteği, yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar 
uygulanabilecektir. 

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

(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. 

“(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. Ancak, yatırım 
süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da 
dahil olmak üzere Savunma Sanayii 
Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye 
istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu 
destek yatırıma başlama tarihinden itibaren 
sözleşme süresi sonuna kadar 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.” 

 

Yürürlük tarihi: 22/06/2018 

5) Bazı yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır. 

Bu Karar’ın 5 inci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 
17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki 
bentler eklenmiştir  

Değiştirilen bent: 
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Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek 
olan kreş ve gündüz bakımevleri ile okul 
öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim 
yatırımları. 

“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.” 

 

Buna göre, aşağıdaki yatırımlar öncelikli yatırım konularına dahil edilmiştir; 

• Asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik 
eğitim yatırımları, 

• İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde 
üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü 
iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları, 

• 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, 

• Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL 
tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları, 

• Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) 
yatırımları, 

• EK-6’da yer alan yatırım konularında (4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-
yüksek teknolojili yatırımlar) gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki 
yatırımlar. 

Ayrıca bu Kararın 13 üncü maddesiyle, yukarıda belirtilen “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” için 2018 takvim yılında düzenlenen 
yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı 
%55 olarak uygulanacaktır. 

Yürürlük tarihi: 22/06/2018  

6) Cazibe Merkezleri Programına alt bölge desteğinden yararlanmada kısıtlama 
getirilmiştir. 

Bu Kararın 6 ncı maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın “Alt bölge desteğinden yararlanacak 
yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

Eklenen fıkra: 

“İkinci fıkra hükümleri, bu fıkra kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda uygulanmaz.” 
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Bilindiği üzere, 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 bölgede uygulanan desteklerden aynı 
oran, miktar ve sürelerde yararlanmaktadır. 

Yapılan değişiklikle, aşağıda yer alan ikinci fıkra hükümleri 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 yatırımlara uygulanmayacaktır. 

“(2) 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki 
yatırımlar için sigorta primi işveren hissesi desteği, bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave 
edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave 
edilmek suretiyle uygulanır.” 

Yürürlük tarihi: 22/11/2016 

7) 10 milyar TL ve üzerindeki stratejik yatırımlara, ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı 
sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilecektir. 

Bu Karar’ın 7 nci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Kanun’un Kararın “Yatırım süresi 
ve tamamlama vizesi” 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

Bilindiği üzere, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme 
sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede 
gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre 
verilebilmektedir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az olması halinde ek süre bir yıl 
olarak uygulanabilmektedir. 

Yapılan düzenlemeyle, tutarı 10 milyar TL ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik 
belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha 
ilave süre verilebilecektir. 

Eklenen fıkra: 

“Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutan onmilyar Türk 
Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre 
dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilir.” 

Yürürlük tarihi: 22/06/2018 

8) Bazı tekstil ürünleri yatırımlarında asgari yatırım tutarları yeniden belirlenmiş ve bu 
yatırım konuları İstanbul hariç diğer tüm şehirler için bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır. 

Bu Kararın 8 inci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-2A sayılı ve "BÖLGESEL 
DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE 
ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunda 4 ve 5 numaralı 
sektör kodlarına karşılık gelen satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
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Sektör 
Kodu 

US-
97 

Kodu 

Bölgesel 
Teşviklerden 
Yararlanacak 

Sektörler  

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. 
Bölge 

4 17 Tekstil 
ürünleri 

imalatı (dip 
not 8'de 
belirtilen 
şartlan 

sağlamayan 
iplik ve 
dokuma 

yatırımları 
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 

  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 

500 
Bin 
TL 

5 18 Giyim eşyası 
imalatı 

2 milyon 
TL’nin 

üzerindeki 
tevsi 

yatırımları 

2 milyon 
TL’nin 

üzerindeki 
tevsi 

yatırımları 

1 milyon 
TL’nin 

üzerindeki 
tevsi ve 

modernizasyon 
yatırımları 

1 milyon 
TL’nin 

üzerindeki 
tevsi ve 

modernizasyon 
yatırımları 

500 Bin TL 

	

Ayrıca, aynı Kararın 9 uncu maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın “EK-2B İLLERİN 
BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN 
SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda, ilk 5 bölgeye ait satırlarda "4” ve "5” sektör 
numarası bulunmayan İstanbul hariç tüm illere "4” ve “5” sektör numaraları eklenmiştir. 

Böylelikle, yukarıdaki tabloda yer alan yatırım konuları, İstanbul hariç diğer tüm şehirler için 
bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır. 

 Yürürlük tarihi: 22/06/2018 
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9) Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında değişiklik 
yapılmıştır. 

Bu Kararın 10 uncu maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK 
EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” 
başlıklı ekinin I/B bölümünün (2) numaralı sırası ve IZC bölümünün (1) numaralı sırası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, IIZB bölümünün (1) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştı. 
 

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

2- Kütlü pamuk işleme yatırımları. “2- Kütlü pamuk işleme yatırımları (Iğdır 
ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl 
kapasiteli kütlü pamuk işleme yatırımları 
hariç).” 

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 
lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve 
teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim 
yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine 
yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar. 

“1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve 
yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, 
tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları 
dışında kalan eğitim yatırımları.” 

 
Yürürlükten kaldırılan sıra: 

Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı 
aranır. 

Böylelikle; 

• Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme 
yatırımları teşvik edilmeyecek yatırımlar arasından çıkarılmıştır. 

• Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava araçlarının kullanım, 
tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim yatırımları teşvik 
edilmeyecek yatırımlar olarak belirlenmiştir. 

• Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 
olması şartı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük tarihi: 22/06/2018 

10) Teşvik sistemi kapsamında değerlendirilebilecek demir çelik ürünlerinin üretimine 
yönelik yatırımlarda değişiklik yapılmıştır. 

Bu Kararın 11 inci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-5 sayılı ve “DEMİR ÇELİK 
ÜRÜNLERİ” başlıklı eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Eski düzenleme:  

DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ  

Ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 

Pik demir  7201         

Demir alaşımları  7202 11 20  7202 11 80  7202 99 11     

Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi 
suretiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer 
sünger görünüşlü demirli ürünler 

 7203         

Demir ve alaşımsız çelik  7206         

Yarı mamul demir veya alaşımsız çelik 
ürünleri 

 7207 11 11  7207 11 14  7207 11 16  7207 12 10  7207 19 11 

 7207 19 14  7207 19 16  7207 19 31  7207 20 11  7207 20 15 

 7207 20 17  7207 20 32  7207 20 51  7207 20 55  7207 20 57 

 7207 20 71         

Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde 
ürünleri 

 7208 10 00  7208 25 00  7208 26 00  7208 27 00  7208 36 00 

 7208 37  7208 38  7208 39  7208 40  7208 51 

 7208 52  7208 53  7208 54  7208 90 10  7209 15 00 

 7209 16  7209 17  7209 18  7209 25 00  7209 26 

 7209 27  7209 28  7209 90 10  7210 11 10  7210 12 11 

 7210 12 19  7210 20 10  7210 30 10  7210 41 10  7210 49 10 

 7210 50 10  7210 61 10  7210 69 10  7210 70 31  7210 70 39 

 7210 90 31  7210 90 33  7210 90 38  7211 13 00  7211 14 

 7211 19  7211 23 10  7211 23 51  7211 29 20  7211 90 11 

 7212 10 10  7212 10 91  7212 20 11  7212 30 11  7212 40 10 

 7212 40 91  7212 50 31  7212 50 51  7212 60 11  7212 60 91 

Demir veya alaşımsız çelikten, sıcak 
haddelenmiş, düzensiz sarılmış kangal 
halinde çubuk ve filmaşin 

 7213 10 00  7213 20 00  7213 91  7213 99   

Demir ve alaşımsız çelikten diğer çubuk ve 
filmaşinler 

 7214 20 00  7214 30 00  7214 91  7214 99  7215 90 10 

Demir veya alaşımsız çelikten profiller  7216 10 00  7216 21 00  7216 22 00  7216 31  7216 32 
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 7216 33  7216 40  7216 50  7216 99 10   

Paslanmaz çelik  7218 10 00  7218 91 11  7218 91 19  7218 99 11  7218 99 20 

Paslanmaz çelikten yassı haddelenmiş 
ürünler 

 7219 11 00  7219 12  7219 13  7219 14  7219 21 

 7219 22  7219 23 00  7219 24 00  7219 31 00  7219 32 

 7219 33  7219 34  7219 35  7219 90 10  7220 11 00 

 7220 12 00  7220 20 10  7220 90 11  7220 90 31   

 
 

Ürün 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.) 

Paslanmaz çelikten çubuk ve filmaşinler  7221 00  7222 11  7222 19  7222 30 10  7222 40 10 

 7222 40 30         

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri  7225 11 00  7225 19  7225 20 20  7225 30 00  7225 40 

 7225 50 00  7225 91 10  7225 92 10  7225 99 10  7226 11 10 

 7226 19 10  7226 19 30  7226 20 20  7226 91  7226 92 10 

 7226 93 20  7226 94 20  7226 99 20     

Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve filmaşinler  7224 10 00  7224 90 01  7224 90 05  7224 90 08  7224 90 15 

 7224 90 31  7224 90 39  7227 10 00  7227 20 00  7227 90 

 7228 10 10  7228 10 30  7228 20 11  7228 20 19  7228 20 30 

 7228 30 20  7228 30 41  7228 30 49  7228 30 61  7228 30 69 

 7228 30 70  7228 30 89  7228 60 10  7228 70 10  7228 70 31 

 7228 80         

Palplanşlar  7301 10 00         

Raylar ve traversler  7302 10 31  7302 10 39  7302 10 90  7302 20 00  7302 40 10 

 7302 10 20         

Dikişsiz tüpler, borular ve delikli profiller  7303  7304       

Dış çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı 
demir veya çelik tüpler ve borular 

 7305         

 

Yeni düzenleme: 

EK- 5 

DEMİR ÇELİK YATIRIMLARI 

(a) Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik demir, yüksek 
manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-manganez, (diğer demir alaşımları hariç olmak üzere);  
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(b) Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş veya 
dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar dâhil olmak 
üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı sac çubuklar; sıcak 
haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde sıvı çelik dökümü ve üretimi 
hariç olmak üzere); 
  
(c) Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, bağlama 
sacları, taban sacları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80 mnfnin altında olan 
çubuklar ve profiller ve 150 mm’nin altında olan yassı mamuller, fılmaşin, yuvarlak ve kare 
borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dâhil), sıcak haddelenmiş levha (kaplanmış 
veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde olan saclar ve levhalar, 150 mm ve üzerinde olan 
universal saclar, (tel ve tel ürünleri, parlatılmış çubuklar ve dökme demir hariç olmak üzere); 
  
(ç) Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı sac, kalay kurşun alaşımı kaplı sac, siyah sac, çinko 
kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, elektrik malzemeleri 
üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı sac şeritler, soğuk haddelenmiş sac, kangal ve şerit 
olarak; 
  
(d) Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı çelik borular.” 
 

Yürürlük tarihi: 22/06/2018 

11) 4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konuları 
daraltılmıştır. 

Bu Kararın 12 inci maddesiyle, 2012/3305 Sayılı Karar’ın EK-6 sayılı ve “4. BÖLGE 
DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM 
KONULARI” başlıklı tablosu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
Bilindiği üzere, OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında 
yer 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 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan 
bölgesel desteklerden yararlanmaktadır. 
Yapılan bu düzenlemeyle,4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım 
konuları daraltılmıştır. 

Yeni düzenleme: 
 
EK-6 
4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK 
TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI 
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24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel 
kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) 

29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 

3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı 

3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 

3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler 

3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demİr ve Diğer Elektrik Akümülatörleri 

3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı 

34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 

352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı 

3591 Motosiklet İmalatı 

3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı 

  

Eski düzenleme: 

  

7.02.2411 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler: Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler 

8.03.2411 Sülfit ve sülfatlar 

9.03.2411 Fosfınatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar 

2411.4 Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı 

2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı 

2413 Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammaddeleri İmalatı 

2429.2 Tutkal ve Jelatin imalatı 

7.06.2429 Modelleme Macunları; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın 
Söndürme Aletleri için Dolgu Maddeleri ve Bileşimler; Mikro-organizmaların Geliştirilmesinde 
Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S. Laboratuvarda veya Teşhiste Kullanılan Karma 
Reaktifler. 

8.06.2429 Disk, Pul vb. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler 

11.06.2429 Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı 
Maddeler; B.Y.S. Kauçuk ve Plastikler İçin Plastifiyan ve Stabilizatör Bileşikler; B.Y.S. 
Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım Halinde Alkalibenzenler ve 
Alkalinaftalinler 
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2911 İçten Yanmalı Motor ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç 

2912.1 Pompa ve Kompresör imalatı 

2913 Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı ve Tahrik Tertibatı İmalatı 

2914 Sanayi Fırını, Ocak ve Ocak Ateşleyicilerin imalatı 

2915 Kaldırma ve Taşıma Teçhizatı İmalatı 

2919 Diğer Genel Amaçlı Makinelerin imalatı 

2921 Tarım ve Orman Makineleri İmalatı 

2922 Takım Tezgahları imalatı 

2923 Metalürji Makineleri imalatı 

2924 Maden, Taşocağı ve İnşaat Makineleri imalatı 

2925 Gıda, içecek ve Tütün işleyen Makinelerin imalatı 

2926 Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı 

2927 Silah ve Mühimmat imalatı 

2929 Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı 

2930 B.Y.S. Ev Aletleri imalatı 

3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin imalatı 

3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları imalatı 

3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar için Kurşun Asitli Akümülatörler 

3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri 

3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat imalatı 

34 Motorlu Kara Taşıtları imalatı 

352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının imalatı 

3591 Motosiklet imalatı 

3592.2 Sakat Taşıyıcıları imalatı 

Yürürlük tarihi: 22/06/2018 

12) 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 yatırımlara sağlanan desteklerin yürürlük tarihi değiştirilmiştir. 

Hatırlanacağı üzere, 20.01.2018 tarihli R.G.’de yayımlanan 2017/11133 sayılı Karar ile 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,  
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20/01/2018 tarihi itibariyle 6 nci bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı 
oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacağına ilişkin düzenleme yapılmıştı. 

Bu Kararın 14 üncü maddesiyle, yukarıda belirtilen düzenlemenin yürürlüğü 22/11/2016 tarihine 
çekilmiştir. Böylelikle söz konusu düzenlemenin, 22/11/2016 tarihinden itibaren yapılan 
yatırımlara uygulanabilmesi sağlanmıştır. 

Yürürlük tarihi: 20/01/2018 

C) 2018/11714 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler 
Nitelikli personel desteği yatırım döneminde de sağlanacaktır. 

Bu Kararın 1 inci maddesiyle, 2016/9495 sayılı Karar'ın "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinin (f) 
ve (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

f) Nitelikli personel: Destek Kararı 
konusu yatırımın işletme döneminde istihdam 
edilen, yatırımın taahhüt edilen sonuçları 
sağlaması için gerekli nitelikleri taşıyan, 
sektöründe özel bilgi, birikim ve tecrübe sahibi, 
yatırımcı tarafından ücret karşılığı istihdam 
edilen yurt içi veya yurt dışından temin 
edilecek anahtar personeli, 

f) Nitelikli personel: Destek Kararı 
konusu yatırım ile istihdam edilen, yatırımın 
taahhüt edilen sonuçları sağlaması için gerekli 
nitelikleri taşıyan, sektöründe özel bilgi, 
birikim ve tecrübe sahibi, yatırımcı tarafından 
ücret karşılığı istihdam edilen yurt içi veya yurt 
dışından temin edilecek anahtar personeli, 

h) Yatırım dönemi: Destek Kararı tarihinden 
başlamak üzere yatırım süresinin sonuna veya 
işletme döneminin başlangıcına kadar geçen 
süreyi, 
 

h) Yatırım dönemi: Destek Kararında belirtilen 
yatırıma başlama tarihinden başlamak üzere 
yatırım süresinin sonuna veya işletme 
döneminin başlangıcına kadar geçen süreyi, 

 

Ayrıca, aynı Karar'ın 2 nci maddesiyle,  2016/9495 sayılı Karar'ın Diğer hükümler başlıklı 12 nci 
maddesinin 5 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

(5) Destek Kararında belirlenen nitelikli 
personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate 
alınarak ücret desteği verilir. Bu desteğin 
uygulamasına, tamamlama vizesi tarihini takip 
eden aydan itibaren başlanır. Bu desteğin 
hesaplanmasında, söz konusu personele ilişkin 
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. 

(5) Destek Kararında belirlenen nitelikli 
personel sayısı ve brüt ücretleri dikkate 
alınarak ücret desteği verilir. Bu desteğin 
hesaplanmasında, söz konusu personele ilişkin 
Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır. 
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Yukarıda belirtilen değişiklikler ile nitelikli personel desteği yatırım döneminde de sağlanacaktır. 

Söz konusu Kararlara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/201806
22.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180622.htm  

 

İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
                       Saygılarımızla  


