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SİRKÜLER 2020/53: Cumhurbaşkanı Kararı ile Yatırım Teşvik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler 

 

21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yatırım 
teşvik mevzuatını oluşturan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Kararnamede 
değişiklikler yapılmıştır. Konu başlıkları itibariyle değişiklikler aşağıda özetlenmiştir. 

 

1- Stratejik Yatırımlar Başlığı Altında 

• Altına dayalı entegre madencilik yatırımların stratejik yatırımlar kapsamından 
değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir. 

• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek yatırımların stratejik yatırımlar 
kapsamında değerlendirilmesine imkan tanınmıştır, 

 

2- Gümrük Vergisi Muafiyeti Başlığı Altında 

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 sağlanarak yılda bir kez olmak üzere ithaline izin verilmesine dair muafiyet kaldırılmıştır. 

 

3- Faiz Veya Kâr Payı Desteği Başlığı Altında 

AR-GE ve çevre yatırımlarında Faiz veya kâr payı desteğinin azami tutarı, bölge ayrımı 
olmaksızın birmilyon liradan birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasına çıkarılmıştır. 

Değişiklik öncesinde kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dahil kamu 
kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz 
veya kâr payı desteği uygulanmaz iken, değişiklik sonrasında 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) kapsamındaki kullanılmış komple 
tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz 
veya kâr payı desteği uygulanmayacaktır. 

Entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik faiz veya kâr payı desteği uygulamasına son verilmiştir. 

4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Başlığı Altında  

Maddeye eklenen bir hükümle, teşvik belgesine başvuru aşamasında talep edilmesi halinde, vergi 
indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, sigorta primi işveren hissesi desteği için uygulanan üst sınırı 
belirleyen oranın (sigorta primi desteğinin sabit yatırım tutarına oranı), yatırıma katkı oranının yarısı 
kadar artırılarak uygulanması seçeneği tanınmıştır.  
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Bölge 

Halen 
Uygulanan 

Sigorta Primi 
Desteği Üst  

Sınırı (%) 

Yatırıma Katkı Oranı 
(%) 

İndirimli Vergi 
Oranından 

Yararlanılmaması 
Halinde Uygulanacak Üst 

Sınır (%) 

1 10 15 17,5 

2 15 20 25 

3 20 25 32,5 

4 25 30 40 

5 35 40 55 

6 - 50 - 

Stratejik 
yatırımlar 

15 50 40 

 
 

5- Öncelikli Yatırım Konuları Başlığı Altında  

Aşağıdaki yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır: 

• Demiryolu yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, 

• OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer 

alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları, 

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansı’na tabi yatırımlar, 

• Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım 

ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları, 

Aşağıdaki yatırımlar öncelikli yatırım konularından çıkarılmıştır: 

• Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik 

demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları, 

• Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş 

merkezi üniteleri hariç), 

• 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 

Kararla ayrıca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 

500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, 

enerji verimliliğine yönelik yatırımlardan mevcut durumuna göre en az %20 istenilen enerji tasarrufu 

oranı %15’ düşürülmüş; yine bu yatırımlardan beklenilen sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri 

dönüş süresi 5 yıl ve daha az olması zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımlarının öncelikli yatırım konuları 
arasında sayılması için gereken asgari 20 milyon TL tutarındaki yatırım şartı kaldırılmıştır. 
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6- Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar Başlığı Altında 

Kararnamenin 18. Maddesine göre, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi 
düzenlenen yatırımlar, maddede 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 yararlanabilmektedir. 

 

Bu maddeye eklenen 5. Fıkraya göre, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında, Kararnameye yeni 
eklenen  EK-7 tabloda yer alan; 

• 1 inci, 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü bölge illerinin 247 ilçesinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin 
bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize 
sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin 
iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.  

 

• 5 inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6 ncı bölgeye sağlanan bölgesel 
destekler uygulanacak, söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri 
bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise 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 uygulanmasının yanı sıra  6 ncı bölge destekleri 
uygulanacaktır. Bu eklenen hüküm çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlar sigorta primi 
desteği ve gelir vergisi stopajı desteğinden ise yararlanamayacaktır. 

 

7- Yatırım Süresi Ve Tamamlama Vizesi Başlığı Altında  

Maddenin 5. Ve 7. Fıkralarında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.  

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası 

(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi 
işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve 
sanayi odaları, sanayi odaları, bankalar veya 
yatırımın bulunduğu il valiliği 
görevlendirilebilir. 

(5) Bakanlıkça, yatırımların tamamlama vizesi 
işlemleri için Kalkınma Ajansları, ticaret ve 
sanayi odaları, Bakanlık İl Müdürlükleri, 
sanayi odaları veya yatırımın bulunduğu il 
valiliği görevlendirilebilir. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına 
düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit 
yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama 
vizesi şartı aranmaz. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşları adına genel 
teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen 
teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 
şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı 
aranmaz. 

 

8- Diğer Desteklerden Yararlanma Başlığı Altında  

Kararname Madde 29’un 1. Paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Değişiklik Öncesi Değişiklik Sonrası 

(1) Bu Karar kapsamındaki destek 
unsurlarından yararlanan yatırım 
harcamaları, diğer kamu kurum ve 

 (1) Bu Karar kapsamındaki destek 
unsurlarından yararlanan yatırım 
harcamaları, diğer kamu kurum ve 
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kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
desteklerinden yararlanılan veya 
yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu 
Karar kapsamındaki desteklerden 
yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat 
edilemez. Bu madde hükmüne aykırı 
davranılması halinde, bu Karar kapsamında 
yararlanılan destekler ilgili mevzuat 
çerçevesinde geri alınır 

 

kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 
desteklerinden yararlanan veya yararlanacak 
olan yatırım harcamaları için, bu Karar 
kapsamındaki desteklerden yararlanmak 
üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu 
madde hükmüne aykırı davranılması halinde, 
bu Karar kapsamında yararlanılan destekler 
ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece 
sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan 
yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya 
kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla bu 
Karar kapsamındaki destek unsurlarından 
yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki 
kararlara istinaden düzenlenen teşvik 
belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama 
vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de 
uygulanır 

 

9- Geçici 13. Maddede Yapılan Değişiklik 

Kararname Geçici 13. Maddeye eklenen bir hükümle, 1 inci ve 2 nci bölgelerde hazır 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 maddede yer alan tabloda 
belirtilen illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlarda asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşulunun 
mücbir sebep veya fevkalade hal durumları dışında sağlanamadığı aylarda  sigorta primi işveren 
hissesi, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı destekleri uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

 

10- Kararname Eki Tablolarda Yapılan Değişiklikler 

Kararname Eki 1 Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeleri gösteren liste 1.1.2021 tarihinden geçerli 

olmak üzere değiştirilmiştir. Bölgesinde değişiklik yapılan iller ve yeni-eski bölgeleri aşağıdaki gibidir. 

İl Eski Bölgesi Yeni Bölgesi 

Tekirdağ 2 1 

Adana 2 3 

Balıkesir 3 2 

Bilecik 3 2 

Karabük 3 2 

Manisa 3 2 

Düzce 4 3 

Kırıkkale 4 3 

Kütahya 4 3 

Rize 4 3 

Aksaray 5 4 

Adıyaman 5 6 
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• Kararname Eki 2A Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle 
Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri başlıklı listede 4 Sektör koduna karşılık gelen (US 97 
Kodu’na karşılık gelen tekstil ürünleri imalatı) satır değiştirilmiştir.  

 

• Kararnamenin Ek-2B İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör 
Numaraları listesi 1.1.2021 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.  

Kararname Eki 4-Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları listesinde çeşitli 
değişiklikler yapılmıştır. Öteden beri teşvik edilmeyen yatırım konularındaki bazı revizeler ilave olarak; 

• Tütün ürünleri imalatı yatırımları, 

• Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 
240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar, 

• Doğal asfalt, bitüm, petrol bitümü, mineral katran veya zift esaslı, bitümlü karışımlar 
üretimine yönelik yatırımlar teşvik edilmeyecek yatırım konularına eklenmiş. 

• Spor tesisi yatırımlarında aranan asgari sabit yatırım tutarı 10 milyon liradan 15 milyon 
liraya çıkartılmıştır. 

Kararnamenin Ek-6 sayılı ve “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili 
Yatırım Konuları” başlıklı tablosu değiştirilmiştir. Değişiklik sonucunda;  

• 31 koduna giren tüm makine ve cihazlar ile 

• 359 koduna giren tüm ulaşım araçları imalatı 4. Bölge desteklerinden yararlanabilecek yatırım 
konuları kapsamına alınmıştır. 

 

 

 

 


