
Değerli Başkanlar, 
Değerli Genel Sekreterler, 
  
Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 2018/11816 ve 2018/11930 numaralı  Kararlar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklik yapılmış olup önemli değişiklikler aşağıda maddeler 
halinde sıralanmaktadır; 
  

 Yatırım teşvik belgesine konu finansal kiralama işlemlerinde makine ve teçhizat için aranan asgari tutar 
yatırımlarda bölge ayrımına gidilmiş ve her bir finansal kiralama şirketi için 1., 2., 3. ve 4. bölgelerde 
asgari beşyüzbin Türk Lirasına, 5. ve 6. bölgelerde ise asgari üçyüzbin Türk Lirasına 
yükseltilmiştir.  

 Gümrük vergisi muafiyetine ilişkin 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 verilebilecektir. 

 Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde, 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 azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe 
kaynaklarından karşılanabilecektir. 

 Asgari 6 milyon lira tutarındaki 50 dekar ve üzeri otomasyona dayalı sera yatırımları ve yüksek kapasiteli 
entegre hayvancılık yatırımlarına, Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz ve dövize endeksli 
kredilerde üç puanı geçmeyecek şekilde faiz desteği uygulanacak. 

 Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz desteği 
tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, 
birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirası olarak değiştirilmiştir. 

 Sigorta primi işveren hissesi desteğine ilişkin yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil 
olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek 
projelerde istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete 
tekabül eden kısmına verilen destek yatırıma başlama tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar 
uygulanacaktır. 

 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilecek olan öncelikli yatırım konularına aşağıdaki 
konular eklenmiştir: 

o “ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi 
eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki hava 
araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları.” 

o “t) İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri yurtiçinde 
üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü 
iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi İhtiva eden) sera yatırımları. 

o u) 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. 

o ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL 
tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları. 

o v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi (wellness) 
yatırımları. 

o y)4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konularında 
gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar.” 

 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 yatırımlarında 2018 takvim 



yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için yatırıma 
katkı oranı yüzde ellibeş olarak uygulanacaktır. 

 Yatırım süresi ve tamamlama vizesine ilişkin olarak ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutarı on milyar 
Türk Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek süre 
dâhil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilecektir. 

 Demir-çelik yatırımlarının AB mevzuatıyla uyumlu hale getirilmesini teminen düzenlemeye gidilmiştir. 
 EK2A sayılı ve Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım 

Tutarları veya Kapasiteleri" başlıklı tablosunda 39 numaralı sektör koduna karşılık gelen US-97 Kodu 
"361, 3692, 3693, 3694, 3699, 3.02-05, 3699.3.18" ve "Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler" 
başlığı altındaki açıklama "mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç) müzik aletleri imalatı, 
spor malzemeleri imalatı oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile 
bunların aksam ve parçaları imalatı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı tablonun 40 numaralı satırı yürürlükten 
kaldırılmıştır.  

 “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya 
Kapasiteleri” başlıklı tabloda 4 ve 5 numaralı sektör kodlarına karşılık gelen satırlar aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 
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Tekstil 
ürünleri 
imalatı (dip 
not 8'de 
belirtilen 
şartları 
sağlamayan 
iplik ve 
dokuma 
yatırımları 
hariç) 
  

Tekstilin 
aprelenmesi 
konusunda komple 
yeni yatırım için 10 
Milyon TL, tevsi 
yatırım için 5 
Milyon TL ve diğer 
yatırım cinsleri için 
2 Milyon TL 

  

Tekstilin 
aprelenmes
i 
konusunda 
komple 
yeni 
yatırım için 
10 Milyon 
TL, tevsi 
yatırım için 
5 Milyon 
TL ve diğer 
yatırım 
cinsleri için 
2 Milyon 
TL 
  

Tekstilin 
aprelenmesi 
konusunda komple 
yeni yatırım için 10 
Milyon TL, tevsi 
yatırım için 5 
Milyon TL ve diğer 
yatırım cinsleri için 
1 Milyon TL 

  

Tekstilin 
aprelenmesi 
konusunda 
komple yeni 
yatırım için 10 
Milyon TL, tevsi 
yatırım için 5 
Milyon TL ve 
diğer yatırım 
cinsleri için 
1 Milyon TL 

  

Tekstilin aprelenmesi 
konusunda komple 
yeni yatırım için 10 
Milyon TL, tevsi 
yatırım için 5 Milyon 
TL ve diğer yatırım 
cinsleri için 1 Milyon 
TL 

500 
Bin TL 
  

Apreleme yatırımları 
haricindeki diğer 
yatırım konularında 
2 milyon TL 

  

Apreleme 
yatırımları 
haricindeki 
diğer 
yatırım 
konularınd
a 
2 milyon 
TL 

  

Apreleme 
yatırımları 
haricindeki diğer 
yatırım konularında 
1 milyon TL, 

  

Apreleme 
yatırımları 
haricindeki diğer 
yatırım 
konularında 
1 milyon TL 

  

Apreleme yatırımları 
haricindeki diğer 
yatırım konularında 
1 milyon TL 

  

5 18 
Giyim 
eşyası 
imalatı 

2 milyon TL’nin 
üzerindeki tevsi 
yatırımları 

2 milyon 
TL’nin 
üzerindeki 
tevsi 
yatırımları 

1 milyon TL’nin 
üzerindeki tevsi ve 
modernizasyon 
yatırımları 

1 milyon TL’nin 
üzerindeki tevsi 
ve 
modernizasyon 
yatırımları 

500 Bin TL 

500 
Bin TL 
  

  
 
 
 
 
 



 “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım Konuları” başlıklı tablosu 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

24 (2423 
hariç) 

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta 
kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) 

29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 

3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı 

3120 Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 

3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler 

3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri 

3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı 
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 

352 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı 

3591 Motosiklet İmalatı 
3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı 

  
  
Söz konusu kararlara http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180622-20.pdf ve 
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180622-13.pdf  adreslerinden ulaşılabilmektedir. 
  
Saygılarımızla, 


