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VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2016/56 

TARİH: 06/10/2016 

KONU 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır. 

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 05.10.2016 

tarihli 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu karar uyarınca;  

- 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “Müracaat” başlıklı 6 ncı maddesinin 

birinci fıkrasında yapılan değişiklik aşağıdaki gibidir; 

Eski Hali Yeni Hali 
Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek 

bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel 

teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit 

yatırım tutarı      on milyon Türk Lirasını aşmayan, 

tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının 

tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki 

yerel birimlere de müracaat edilebilir. 

Teşvik belgesi müracaatları, tebliğle belirlenecek 

bilgi ve belgelerle Bakanlığa yapılır. Ancak, genel 

ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan 

ve sabit yatırım tutar  on milyon Türk Lirasını 

aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için 

yatırımcının tercihine bağlı olarak yatırımın 

yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat 

edilebilir. 

 

- Kararın 11 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre 

Stratejik yatırımlar için sağlanacak faiz desteğine ilişkin olarak, 31.12.2014 tarihine 

kadar yatırıma başlanmış olması şartı ortadan kalmıştır. 

- Kararın 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, sigorta primi işveren hissesi desteğine 

ilişkin yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Bölgeler Uygulama Süresi 

1 2 yıl 

2 3 yıl 

3 5 yıl 

4 6 yıl 

5 7 yıl 

6 10 yıl 
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- Kararın “Vergi İndirimi” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler 
Yatırıma katkı 

oranı (%) 

Kurumlar 

vergisi veya 

gelir vergisi 

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 

 

Değiştirilen 5’nci fıkra; 

 

Eski Hali Yeni 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. 

 

(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 ve kurumlar vergisi uygulanabilir.” 
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- Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

Eski Hali Yeni Hali 
j) Ek4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek 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 Edilmeyecek 

Yatırımlar’  hariç olmak üzere, Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına 

istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) 

enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi 

tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna 

göre en az yüzde yirmi oranına 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.” 

 

 

- Kararın 18 inci maddesinin “Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar “ şeklinde olan 

başlığı “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” şeklinde değiştirilmiş olup, birinci 

fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir; 

Eski Hali Yeni Hali 
Yatırımın organize sanayi bölgesinde (OSB) 

gerçekleştirilmesi. 

Yatırımın organize sanayi bölgesinde 

gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat 

sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi. 

 

Yeni Fıkra; 

 

(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, bölgesel desteklerden 

yararlanılır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 

2 inci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.” 

 

- Kararın “Yatırım Süresi ve Tamamlama Vizesi” başlıklı 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir; 

(8) “Asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tanımlanamayan 

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 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 belgelerinin 

tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.” 
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- Karara aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir. 

“EK MADDE 1-(1) Talep edilmesi halinde, 2003/15199 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.” 

- Kararın geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

- Kararın EK-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN 

YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı 

tablosunda, 4 üncü ve 5 inci bölgelere ait satırlarda “19” sektör numarası bulunmayan illere 

“19” sektör numarası eklenmiş ve aynı tablonun 10 numaralı dipnotunun (c) bendi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

 

- Karara EK-6 eklenmiş olup metnin orijinal halinde yer almaktadır. 

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla 

ulaşılabilecektir. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 

2016/9139 

 

Saygılarımızla, 
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