
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

DUYURU: 04.03.2019/20 
 

İMALAT SANAYİNE YÖNELİK EK TEŞVİKLERİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞ VE  
BAZI SEKTÖRLERE İLİŞKİN YATIRIM TEŞVİKLERİNİN KAPSAMINA YÖNELİK  

DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 
 
28.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “798 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı” ile, 
“2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”da yapılan değişiklikle; 
 

 İmalat sanayine yönelik avantajlı teşviklerin uygulama süresi 31.12.2019 tarihine kadar 
uzatılmış, 

 Sera yatırımları ile sağlık turizmi yatırımlarındaki teşviklerin kapsamı değiştirilmiş,  
 Dokuma sektörüne ilişkin bölgesel teşvik uygulamalarının kapsamı daraltılırken, genel 

teşvik uygulamalarının ise kapsamında artırıma gidilmiştir.  
 
Ayrıca, kullanılmış komple tesis ithalatlarında, Ticaret Bakanlığınca ekspertiz için 
görevlendirilecek olan personelin ulaşım giderlerinin yatırımcı tarafından karşılanacağı hüküm 
altına alınmıştır. 
 
Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.   
 

I. SERA YATIRIMLARI İLE SAĞLIK TURİZMİ YATIRIMLARINDA TEŞVİK KAPSAMINA İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER: 

 
Öncelikli yatırım konuları başlığı altında yer alan ve hangi bölgede yapıldığına bakılmaksızın 5. 
bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilen (6. bölgede yer almaları halinde 
bulunduğu bölge desteklerinden faydalanacak olan) sera yatırımları ile sağlık turizmi 
yatırımlarına ilişkin ifadelerde değişiklik yapılmıştır. Buna göre; 
 

 Sera yatırımlarında, İstanbul ilinde yapılan yatırımlar da kapsama dahil edilmiş ve asgari 
tutar 6 milyon TL’den 5 milyon TL’ye; asgari alan ise 50 dekardan 25 dekara indirilerek 
teşvik uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca bölgesel desteklere ilişkin olarak 
sera yatırımlarında; 

 
• Birinci ve ikinci bölgelerde aranan asgari “40” dekar yatırım şartı “20” dekara, 
• Üçüncü bölge için aranan “20” dekar yatırım şartı “10” dekara 

 
indirilerek seracılık faaliyetlerine ilişkin bölgesel destek kapsamı genişletilmiştir.  



 
 

 

 

 
 Sağlık turizmi yatırımlarında, düzenleme öncesinde, yaşlı ve/veya engelli bakım 

merkezleri ile esenlik tesisi (wellness) yatırımlarının tamamı alt sınıra tabi olmaksızın 
teşvik kapsamında iken yeni düzenleme ile asgari tutar olarak 5 milyon TL ve kapasite 
olarak asgari 100 kişinin üzerindeki yatırımlar teşvik kapsamı alınmış ve dolayısıyla 
kapsam daraltılmıştır.  

 
II. DOKUMA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER: 

 
A. Dokuma Sektörüne İlişkin Bölgesel Teşvik Uygulamaları 

 
“İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları” 
tablosunun 8 numaralı dipnotunda yer alan iplik yatırımlarına ilişkin ifadede yapılan değişiklik 
ile, dokuma yatırımlarında bölgesel teşviklerden yararlanabilecek olan yatırımlar için asgari 
yatırım tutarları belirlenmiştir.  
 
Buna göre, İstanbul ili hariç olmak üzere;  
 

 1 ve 2. bölgelerde asgari 2 milyon TL,  
 3, 4 ve 5. bölgelerde asgari 1 milyon TL,  
 6. bölgede ise asgari 500 bin TL  

 
tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden yararlanacaktır.  
 
Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar ise bölgesel teşviklerden yararlanamazken genel 
teşviklerden yararlanmaya devam edecektir.  
 
Sözü edilen düzenleme 28.02.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, bu tarih öncesinde 
yürürlüğe konulmuş olan kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere 
tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerinin tamamını kapsamaktadır.  
 

B. Dokuma Yatırımlarına İlişkin Genel Teşvik Uygulamaları  
 
“Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlığı altında yer alan 
iplik yatırımlarına ilişkin ifadelerde yapılan değişiklik ile, dokuma yatırımları bu kapsamdan 
çıkarılmıştır.  
 
Böylelikle, 5 milyon TL’nin altında kalan dokuma yatırımları ile halı, tafting, 
dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik konulardaki modernizasyon 
yatırımları dışındaki yatırımlar da teşvik kapsamına dahil edilmiştir.  
 

III. İMALAT SANAYİNE YÖNELİK EK TEŞVİKLERİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR: 
 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın geçici 8. maddesinde yapılan değişiklik ile, 
anılan geçici madde hükümlerinin uygulanması 31.12.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine 



 
 

 

 

kadar uzatılmıştır. Böylelikle, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın imalat 
sanayine yönelik olarak 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan yatırım harcamaları için; 
 

 Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesine, 
 Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi 

desteğinde uygulanacak olan yatırıma katkı oranlarının her bir bölgede geçerli olan 
yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle uygulanmasına,  

 Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indiriminin tüm bölgelerde %100 oranında 
uygulanmasına,  

 Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği 
kazançlarına uygulanabilecek olan oranının %100 olarak uygulanmasına 

 
devam edilecektir. Sözü edilen düzenleme 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girdiğinden, 2019 yılının tamamı için yukarıda belirtilen düzenlemeden yararlanılması mümkün 
olacaktır. 
 

IV. DİĞER HUSUSLAR: 
 
İşbu Duyuru konusu Karar ile “2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Karar”ın “Gümrük vergisi muafiyeti” başlıklı 9. maddesine eklenen fıkra hükmü ile, kullanılmış 
komple tesisin ithalatı için Ticaret Bakanlığınca görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin 
kullanılmış komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertizlerde ulaşım giderlerinin 
yatırımcı tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.  

 
Saygılarımızla.   


