
 
 

  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda  
Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar 

Karar No: 2018/11816 ve 2018/11930 

Duyuru No: 2018/71 
İstanbul 26.06.2018 

 
23 Haziran 2018 Tarihli ve 30457 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2018/11816 ve 
2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  
 
1- Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler tablosunda US-97 kodlu 
satırı “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 değiştirilmiştir. 
 
2- Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve 
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1,2,3 ve 4. Bölgelerde asgari 
beşyüzbin TL, 5 ve 6. Bölgelerde ise asgari üçyüzbin TL olması şartı aranacaktır. 
 
3- Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17’inci maddesine “ğ” bendi değişmiş ve aşağıdaki 
bentler eklenmiştir. 
 

“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. 
 
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. 
 
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. 
 
ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 
milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları. 
 
v) Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi 
(wellness) yatırımları. 
 
y) EK-6'da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL 
tutarındaki yatırımlar.” 

 
4- Kararın “Faiz Desteği” başlıklı 11’inci maddesinde yer alan “Bakanlıkça da uygun 
görülmesi halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından 
karşılanabilir” ibaresi “Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde 17 nci maddenin birinci 
fıkrasının (u) bendi kapsamına giren yatırımlarda azami ilk on yıl, diğer yatırımlarda azami 
ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir” şeklinde değiştirilmiş, 
ayrıca aşağıdaki “e” bendi eklenmiştir. 



 
 

  

 
“(e) Faiz desteği tutarı, üçüncü fıkrada belirtilen faiz desteği tutarından düşük olmamak ve 
sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla 17 nci maddenin birinci fıkrasının 
(t) ve (u) bentleri kapsamındaki yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz 
ve dövize endeksli kredilerde üç puanı,” 
 
5- Faiz desteği Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında 
sağlanacak faiz desteği tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 nci bölgelerde sırasıyla birmilyon, 
birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. 
 
6- Tersanelerin gemi inşa yatırımları ile ilgili “Sigorta Primi İşveren Desteği” ile ilgili 12’inci 
madde 7’inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
“(7) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa 
yatırımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında 
istihdam edilen işçiler için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete 
tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi yatırıma 
başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Ancak, yatırım süresi ve 
sözleşmesi devam eden yatırımlar da dahil olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile 
imzalanan sözleşmeye istinaden gerçekleştirilecek projelerde bu destek yatırıma başlama 
tarihinden itibaren sözleşme süresi sonuna kadar uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçları 
da bu kapsamda değerlendirilir. Maden arama yatırımlarında ise, bu desteğin uygulanmasına 
ikinci fıkrada belirtilen süreler dikkate alınarak tamamlama vizesi yapılmadan önce de 
başlanabilir.” 
 
7- Kararın yatırımın tamamlanması ile ilgili 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının sonuna 
stratejik yatırımlarla ilgili olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
 
“Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutan onmilyar Türk 
Lirası ve üzerindeki stratejik yatırımlara ilişkin teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde ek 
süre dahil teşvik belgesinde kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave süre verilebilir.” 
 
8- Kararın “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler Ve Bölgeler İtibariyle Asgari 
Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda 4 ve 5 numaralı sektör kodlarına 
karşılık gelen satırları değiştirilmiştir. 
 
9- Kararın Ek 2A-B, Ek 4, Ek 5 ve Ek 6 sayılı tablolarında değişiklikler yapılmıştır.  
 
Sözü edilen kararların tam metni aşağıda yer almaktadır. 
 

Saygılarımızla. 

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member of JPA International 
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