
İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 

(ESKİ VE YENİ HALLERİ) 

 

Madde 1- 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “genel 

teşvik uygulamaları” ibaresi “genel ve bölgesel teşvik uygulamaları” şeklinde değiştirilmiştir.  

Eski Hali 
 
Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek 
bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel 
teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve 
sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını 
aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için 
yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın 
yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat 
edilebilir. 
 

Yeni Hali 
 
Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek 
bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel 
ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer 
alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını 
aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için 
yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın 
yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat 
edilebilir. 
 

 

Madde 2- Aynı Kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Eski Hali 
(5) Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2013 
tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak 
müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik 
belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür. 
Ancak, bu belgeler kapsamında faiz desteği 
ödemelerine 1/1/2013 tarihinden sonra 
başlanır. 
 

Yeni Hali 
 
 
 
KALDIRILDI  

 

Madde 3- Aynı Kararın 12. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilirmiştir.  

 

Eski Hali 

Bölgeler 31/12/2013 
tarihine 
kadar (bu 
tarih dahil) 
başlanılan 
yatırımlar 

1/1/2014 
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 
 

Yeni Hali 
 
 

Bölgeler Uygulama Süresi 

1 2 yıl 

2 3 yıl 

3 5 yıl 

4 6 yıl 

5 7 yıl 

6 10 yıl 
 



İTKİB HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON AR-GE ŞUBESİ 

Madde 4- Aynı Kararın 15. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 

ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

Eski Hali 
  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 10 30 20 30 

2 15 40 25 40 

3 20 50 30 50 

4 25 60 35 60 

5 30 70 40 70 

6 35 90 45 90 
 

Yeni Hali 
  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 10 55 30 55 

3 25 60 35 60 

4 30 70 40 70 

5 40 80 50 80 

6 50 90 60 90 
 

 

 

Eski hali    
(2) Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri 
kapsamında 31/12/2013 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 

Yeni Hali 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALDIRILDI 
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Eski hali 
(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı 
tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım 
harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma 
katkı tutarının; 
a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik 
uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci 
bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde 
yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci 
bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde 
seksenini, 
b) Stratejik yatırımlarda;  6 ncı bölgede yüzde 
seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini, 
geçmemek üzere yatırım döneminde 
yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen 
kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi 
uygulanabilir. 
 

Yeni hali 
(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı 
tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım 
harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma 
katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere 
yatırım döneminde yatırımcının diğer 
faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına 
indirimli gelir veya kurumlar vergisi 
uygulanabilir.  

 

 

Madde 5- Aynı kararın 17. Maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

(j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilemeyecek 
Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına 
istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri 
petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi 
tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün başına 
en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve 
yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji 
verimliliğine yönelik yatırımlar 

 (j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilemeyecek 
Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına 
istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri 
petrol) 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  

 

Madde 6- Aynı Kararın 18 inci maddesinin başlığı “Alt bölge desteklerinden yararlanacak yatırımlar” 

şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 3 üncü fıkra 

eklenmiştir.  

Eski Hali 
Bir alt bölge desteğinden yararlanacak 
yatırımlar 
 
MADDE 18 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar veya 
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. 

Yeni Hali 
Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar 
 
 
MADDE 18 - (1) Büyük ölçekli yatırımlar veya 
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. 
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a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) 
gerçekleştirilmesi. 
b) Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en 
az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu 
yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak 
faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu 
sağlayacak bir yatırım olması. 
(2) Bu madde kapsamında 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. 
 

a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde 
gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde 
(imalat sanayine yönelik yatırımlar) 
gerçekleştirilmesi  
b) Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en 
az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu 
yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak 
faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu 
sağlayacak bir yatırım olması. 
(2) Bu madde kapsamında 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. 
(3) 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 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.  
 

 

Madde 7- Aynı Kararın 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.  

 

(1) Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için 
Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat 
tarihidir. Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul 
edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden 
sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve 
teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer 
yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik 
belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım 
tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının 
en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı 
ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için 
en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması 
gerekir. 
(2) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların 
proje bazında yapılacak değerlendirme 

(1) Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için 
Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat 
tarihidir. Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul 
edilebilmesi için, yatırımın başlangıç tarihinden 
sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve 
teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diğer 
yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik 
belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım 
tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının 
en az yüzde onu oranında (sabit yatırım tutarı 
ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için 
en az beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması 
gerekir. 
(2) Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların 
proje bazında yapılacak değerlendirme 
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sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi 
esastır. Yatırımın öngörülen sürede 
gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde 
kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. 
Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az 
olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. 
(3) İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve 
kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat 
gibi diğer belgelerin temin edilememesi veya 
kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları 
sonucu yatırımcıların faaliyetlerini durdurmaları 
veya yürütememeleri, yatırım süresi içerisinde 
gerçekleşecek mücbir sebep veya fevkalade hâl 
durumu nedeniyle yatırımın belgede kayıtlı süre 
içerisinde gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar 
tarafından tevsik edilmesi hâlinde Bakanlıkça bu 
durum gözönünde bulundurularak ilave süre 
verilebilir. 
(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre 
bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın 
tamamlama vizesinin yapılması için teşvik 
belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa 
müracaat eder. Bu süre içerisinde müracaat 
edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin 
herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi 
müeyyide uygulanması durumunda geçen 
süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu 
yatırımcıya aittir.                
(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi 
işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi 
odaları, sanayi odaları, bankalar veya yatırımın 
bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir. 
(6) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, daha 
önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik 
belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi 
işlemleri, tebliğ ile belirlenen bilgi ve belgelere 
ilave olarak yeminli mali müşavirlerce 
düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna 
istinaden de yapılabilir. 
(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen 
teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 
şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.  

sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi 
esastır. Yatırımın öngörülen sürede 
gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde 
kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. 
Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan az 
olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. 
(3) İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve 
kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat 
gibi diğer belgelerin temin edilememesi veya 
kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları 
sonucu yatırımcıların faaliyetlerini durdurmaları 
veya yürütememeleri, yatırım süresi içerisinde 
gerçekleşecek mücbir sebep veya fevkalade hâl 
durumu nedeniyle yatırımın belgede kayıtlı süre 
içerisinde gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar 
tarafından tevsik edilmesi hâlinde Bakanlıkça bu 
durum gözönünde bulundurularak ilave süre 
verilebilir. 
(4) Yatırımcı, öngörülen süre veya ek süre 
bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın 
tamamlama vizesinin yapılması için teşvik 
belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlığa 
müracaat eder. Bu süre içerisinde müracaat 
edilmemesi ve daha sonra teşvik belgesinin 
herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya kısmi 
müeyyide uygulanması durumunda geçen 
süreden kaynaklanan cezanın sorumluluğu 
yatırımcıya aittir.                
(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi 
işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve sanayi 
odaları, sanayi odaları, bankalar veya yatırımın 
bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir. 
(6) Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, daha 
önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik 
belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi 
işlemleri, tebliğ ile belirlenen bilgi ve belgelere 
ilave olarak yeminli mali müşavirlerce 
düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporuna 
istinaden de yapılabilir. 
(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen 
teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 
şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.  
 
(8) Asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü 
açısından yatırım süresi içerisinde 
tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, 
tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan 
yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında 
yer alan destek unsurlarından 
yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama 
vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında 
değerlendirilebilir. Bu hüküm daha önceki 
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kararlara istinaden düzenlenen teşvik 
belgelerine de uygulanır.  
 
(9) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen 
teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, otel 
yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi 
esnasında turizm işletme belgesi ibraz 
edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait 
teşvik belgesinin tamamlama vizeleri, belgenin 
genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle 
yapılabilir.  

 

Madde 8: Aynı Karara aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.  

“EK MADDE “- (1) Talep edilmesi halinde, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 

düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, aynı işyeri sicil numarasında birden fazla 

azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte 

yapılabilir. Bu durumda, ilgili işyeri sicil numarasında yararlanılan azami prim tutarı toplamı, destek 

uygulaması yapılan belgelerdeki azami prim tutarlarının toplamı alınmak suretiyle belirlenir.  

 

Madde 9 -Aynı Kararın geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

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 katkı 
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.  

 
 
 
 
 
 
KALDIRILDI 

 

Not: Madde 10 ve 11 buraya dahil edilmemiştir.  


