
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

DUYURU: 09.08.2019/58 
 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR İLE YATIRIMLARA PROJE BAZLI 
DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   

 
07.08.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “1402 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile 
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da; aynı Resmi Gazete’de 
yayınlanan “1403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile de 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı 
Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar'da çeşitli değişiklikler yapılmıştır.   
 
Söz konusu Kararlar ile yapılan değişiklik ve yeni düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir:  
 

I. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
 

A. DESTEK UNSURLARINA, KAR PAYI DESTEĞİ KALEMİ DE EKLENMİŞTİR 
 
Bilindiği üzere, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik 
yatırımlar ile AR-GE ve çevre yatırımlarına yönelik bankalardan kullanılacak yatırım kredileri ile 
finansal kiralama ödemelerinde faiz ve kar payı desteği verilebilmektedir. 
 
Yapılan değişiklik ile 2012/3305 sayılı Karar’ın metinde yer alan “faiz desteği” ibaresi “faiz ve kar 
payı desteği” şeklinde değiştirilmek suretiyle, uygun görülen yatırımcılardan talep edenlerin 
faizin yanı sıra kar payı şeklindeki finansman ödemeleri de destek kapsamında olduğu Karar’ın 
lafzına işlenmiştir.  
 

B. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR YATIRIM TEŞVİK MEVZUATINDAN ÇIKARILMIŞTIR 
 
Bilindiği üzere, teşvik sistemi, genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki 
uygulamalarından oluşmakta olup, büyük ölçekli yatırımlar 2012/3305 sayılı Karar’ın EK-3 sayılı 
ekinde gösterilmekteydi. 
 
Bu defa, yapılan değişiklik kapsamında büyük ölçekli yatırımlar, yatırım teşviklerinin kapsamı 
dışına çıkarılmıştır. Buna göre, yeni yatırım teşvik belgesi taleplerinde büyük ölçekli yatırım 
şeklinde başvuru yapılamayacaktır. Diğer yandan büyük ölçekli yatırımlar için, gerekli şartların 
sağlanması kaydıyla, bölgesel desteklerden ya da 2016/9495 sayılı Karar kapsamında proje bazlı 
desteklerden faydalanma imkanı devam etmektedir.  
 



 
 

 

 

C. TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI KAPSAMINDA YENİ DESTEK 
UYGULAMASI TESİS EDİLMİŞTİR 

 
1402 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, destek uygulamalarının arasına, Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı adıyla öncelikli ürün listesindeki ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine 
yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek 
yürütülecek olan destek programı da eklenmiştir. Bu çerçevede, Program Değerlendirme 
Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, öncelikli ürün listesindeki 
ürünlerin üretimine ilişkin olan ve belirlenecek kriterleri sağlayan yatırım projelerinden uygun 
gördüklerinin, stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verebilecektir. Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki yatırımların, stratejik yatırımlara ilişkin destek 
unsurlarından hangisinden yararlandırılacağı, Program Değerlendirme Komitesi tarafından 
belirlenecektir. 
 
Düzenleme kapsamında; 
 

 Program değerlendirme komitesi, çalışma usul ve esasları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından belirlenecek olan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamındaki 
başvuruları değerlendirerek destek kararı verecek komiteyi,  

 
 Öncelikli ürün listesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından dış ticaret verileri, talep 

gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek, orta-yüksek 
ve yüksek teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin 
yer aldığı, tebliğ ile yayımlanacak olan listeyi 
 

ifade etmektedir.  
 
Ayrıca, diğer destek programlarında SGK Desteği için uygulanan sınırlama, Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı yatırımları için uygulanmayacaktır. Sigorta primi desteği, Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar 
için, 6. bölge dışında kalan bölgelerde, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise 
yedi yıl, diğerlerinde ise beş yıl süreyle sağlanabilecektir. 
 
Öte yandan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar 
verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan 
desteklenebilecektir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım 
teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilecektir. 
 

D. TEŞVİK KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİ İSTİSNASI SAĞLANAN ARAÇ TANIMI 
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR 

 
2012/3305 sayılı Karar’da, otomobil üretimine yönelik olarak asgari 100.000 adet/yıl kapasiteli 
yeni bir yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az 100.000 adet/yıl 
artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %20’sinin gerçekleştirilmesini 



 
 

 

 

müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın 
yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebileceği düzenlenmişti. 
 
Bu defa, ithaline izin verilebilecek otomobiller, motor silindir hacmi 1.600 cm3'e kadar olanlar 
şeklinde değiştirilmiştir. Hibrit  ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda 
ithaline izin verilebilecek otomobiller ise, izin verilen toplam ithalat miktarının azami %10’una 
kadar motor silindir hacmi 2.500 cm3'e kadar olan otomobiller olarak belirlenmiştir. 
  
Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısının, belgede kayıtlı ilave 
kapasitenin %15’ini aşamayacağı; ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması 
halinde, motor üretim kapasitesinin %15’i kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil 
üretim kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) yukarıda 
belirtilen silindir hacmine kadar ilave otomobil ithaline izin verilebileceği yönündeki 
düzenlemelerde değişikliğe gidilmemiştir.  
 

E. GİYİM EŞYASI İMALATI SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKE İLİŞKİN KAPSAM DEĞİŞİKLİĞİ 
YAPILMIŞ VE TAŞINMAYA BAĞLI YATIRIMLARA YÖNELİK EK TEŞVİKLER GETİRİLMİŞTİR  

 
1. Giyim Eşyası İmalatı Sektörüne Yönelik Bölgesel Teşviklerde, Tevsi ve Modernizasyon 

Yatırımı Olması Şartı Kaldırılmıştır   
 
Giyim eşyası imalatı yatırımlarında sadece "tevsi" ve "modernizasyon" olması durumunda 
bölgesel desteklerden yararlanılmaktaydı.  
 
Yapılan değişiklik ile, 2012/3305 sayılı Kararın EK-2A sayılı ve “Bölgesel Desteklerden 
Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” 
başlıklı tablosunun ilgili bölümlerinde "tevsi" ve "modernizasyon" ibareleri kaldırılmıştır. 
Böylelikle, asgari yatırım tutarı şartlarını sağlayan giyim eşyası imalatı yatırımları için, yatırımın 
türüne bakılmaksızın bölgesel desteklerden yararlanabilmenin önü açılmıştır.  
 

2. Giyim Eşyası İmalatı Sektöründeki İşletmelere Ait Makine ve Teçhizatın Taşınmasına 
Bağlı Yatırımlara Ek Teşvikler Getirilmiştir 

 
1. ve 2. bölgelerde ham 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 aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması suretiyle yapılan 
yatırımların, asgari 100 kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, 
sigorta primi ye gelir vergisi stopaj desteğinden aynı tabloda belirtilen sürelerde yararlanması 
imkanı sağlanmıştır.  
 

İller Yatırım Yeri Tahsisi 
Sigorta Primi İşveren 

Hissesi 
Sigorta Primi Desteği 

Gelir Vergisi Stopajı 
Desteği 

Elazığ, Erzincan, 
Malatya, Sivas 

OSB ve EB Dışı 3 -  

OSB ve EB İçi 3 3 - 



 
 

 

 

Bayburt, Çankırı, 
Erzurum, Giresun, 

Gümüşhane, 
Kahramanmaraş, 
Kilis, Niğde, Ordu, 
Osmaniye, Sinop, 

Tokat, Tunceli, 
Yozgat 

OSB ve EB Dışı 4 -  

OSB ve EB İçi 4 4 - 

Adıyaman, Ağrı, 
Ardahan, Batman, 

Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakır, Hakkâri, 
Iğdır, Kars, Mardin, 
Muş, Siirt, Şanlıurfa, 

Şırnak, Van 

- 5 5 10 

 
Bunun yanında; firma talebine istinaden,  
 

 Yatırımın işletmenin kendisine ait makine ve teçhizatı taşıması suretiyle yapılması ve  
 Bu yatırımın tamamlanmasından itibaren üç yıl süreyle taşımaya konu makine teçhizatın 

bulunduğu tesisteki ortalama istihdamın, mevcut istihdam sayısının altına düşmemesi  
 
koşuluyla, sigorta pirimi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, tablodaki sürelerin iki 
katı süre ile uygulanacaktır. Mevcut istihdam sayısı olarak, 2019 yılı başından 07.08.2019 
tarihine kadar taşımaya konu makine ve teçhizatın bulunduğu tesisteki istihdam ortalaması 
dikkate alınacaktır. 
 
Bu kapsamda, taşınmaya konu olan makine ve teçhizatın;  
 

 Asgari üç yıl süreyle firma aktifinde kayıtlı olduğu ve  
 Anılan bölgelerde fiziki olarak bulunduğu 

 
adına teşvik belgesi düzenlenecek olan firma tarafından yeminli mali müşavir raporu ile tevsik 
edilecektir. 
 
Bu düzenlemeye istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemi, Teşvik 
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Kalkınma Ajansları veya Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlükleri tarafından düzenlenecek nakil tespit raporuna istinaden yapılacaktır. 
 

F. GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMLARINA YÖNELİK TEŞVİKLERDE DEVİR SINIRLAMASI  
 

Güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için finansal kiralama işlemleri 
hariç olmak üzere 2012/3305 sayılı Karar kapsamında devir işlemi yapılmayacağı 
belirlenmiştir.  
 



 
 

 

 

II. YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR'DA YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER 

 
A. DESTEK İÇİN GEREKEN ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARI, TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ 

HAMLESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 
 
2016/9495 sayılı Karar’da değişikliğe gidilerek projelerin değerlendirmeye tabi tutulabilmesine 
yönelik asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması şartı kaldırılmış ve Öncelikli 
Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için 50 Milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar 
için ise 500 Milyon Türk Lirası şartı getirilmiştir. 
 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında değerlendirilecek olan projeler; 
 

 Yatırım tutarı 50 Milyon Türk Lirası ile 500 Milyon Türk Lirası arasında olan ve  
 Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki 

ürünlere yönelik  
 
yatırım projeleridir. Teknoloji odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından belirlenecek çağrı planları dahilinde yürütülecektir.  
 
Program Değerlendirme Komitesi, programa yapılan başvuruları, pazar doygunluğu, destek 
ihtiyacı gibi kriterleri dikkate alarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutacaktır. Bu 
değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki destek bütçesi ve 
benzeri kısıtlar dahilinde, Program Değerlendirme Komitesince desteklenmesine karar 
verilebilecektir. Düzenleme kapsamında, Program Değerlendirme Komitesi ile Öncelikli Ürün 
Listesi kavramlarına ilişkin tanımlar, 2012/3305 sayılı Kararda yapılan ve işbu Duyuru’nun önceki 
bölümünde yer verilen tanımlarla aynıdır.  
 
Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 
Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatırım projelerinden uygun 
gördüklerini, 2012/3305 sayılı Karar kapsamında stratejik yatırım olarak desteklenmesine 
karar verebilecektir. 
 
Öte yandan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar 
verilen yatırımlar, ilgili mevzuatları uyarınca, KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından da doğrudan 
desteklenebilecektir. Bu yatırımlarda, KOSGEB, TÜBİTAK veya diğer kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından sağlanan desteklerden yararlanılarak gerçekleştirilen yatırım harcamaları, yatırım 
teşvik belgesine konu yatırımın bütünlüğünün sağlanması kapsamında değerlendirilebilecektir. 
 

B. FAİZ VE KAR PAYI DESTEĞİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASI KONULARINA AÇIKLIK 
GETİRİLMİŞTİR 

 
1. Faiz ve Kar Payı Desteği Uygulaması 

 



 
 

 

 

Yurtiçinde yerleşik aracı kurumlardan kullanılacak yatırım kredileri veya yatırım finansmanına 
ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulamasında aracı kurum, vade tarihlerinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığına bildirilecek faiz ve kar payı tutarlarının doğruluğundan ve kredinin veya 
finansmanın yatırım için kullandırılmasından sorumludur.  
 
Bu kredi veya finansmana ilişkin faiz veya kar payı desteği uygulaması, Teşvik Uygulama ve 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ve aracı kurumlar arasında yürürlükte bulunan protokol ve 
imzalanacak ek protokol çerçevesinde yürütülecektir. Ayrıca, yurtdışında yerleşik aracı 
kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri veya finansmanı için yeminli mali 
müşavir raporu veya krediye aracılık eden yurt içindeki bankanın bildirimleri çerçevesinde faiz 
veya kar payı desteği uygulanabilecektir. 
 

2. Enerji Desteğinde Esas Alınacak Tutar 
 

Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, nakliye, iletim, 
dağıtım, vergi fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin temin edildiği kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş enerji tüketim 
harcaması esas alınarak yapılacaktır. 
 

III. YATIRIMIN DEVRİNDE ONAYA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞTIR 
 

2016/9495 sayılı Kararda, yatırımın devri, destek kararında belirlenen süre ve koşullar 
çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine ve Başbakanlığın onayına bağlıydı.  
 
Bu defa, yatırımın devrine ilişkin izin ve onay düzenlemesinde değişikliğe gidilerek, yatırım devri 
destek kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine 
ve sabit yatırım tutarı 500 Milyon Türk Lirası ve üzeri olan yatırımlar için Cumhurbaşkanının 
onayına bağlanmıştır. Böylelikle, sabit yatırım tutarı 500 Milyon Türk Lirası altında olan 
yatırımların devri için Cumhurbaşkanı onayı şartı kaldırılmıştır.   

 
Saygılarımızla.   


