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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 04.07.2018 

         Sayı  : 2018/50 
  

Değerli Müşterimiz;                                                                   

 

 Yatırım Teşvik Kararnamesinde Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. 

 

 -2018/11816, 

 -2018/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile 

 -2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da, 

  yapılan değişiklikler konu başlıkları itibariyle aşağıdadır. 

 -Mobilya imalatı teşvikinin kapsamı genişletilmiştir. 

 -Finansal kiralama yoluyla yapılacak yatırımlarda makine ve teçhizata ait 

asgari tutar artırılmıştır.   

 -Bazı büyükbaş hayvan ithalatına gümrük vergisi muafiyeti getirilmiştir. 

 -Bazı sera ve hayvancılık yatırımlarına faiz desteği getirilmiştir. 

 -Bölgesel teşviklerde proje bazında sağlanan faiz desteği tutarları artırılmıştır. 

 -Ar-Ge ve Çevre yatırımlarında faiz desteği tutarı artırılmıştır. 

 -Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye istinaden 

gerçekleştirilecek olan projelerde sözleşme süresi sonuna kadar sigorta primi işveren 

hissesi desteği verilebilecektir.  

 -Bazı yatırımlar öncelikli yatırımlar arasına alınmıştır.  

 -Cazibe Merkezleri Programına alt bölge desteğinden yararlanmada kısıtlama 

getirilmiştir. 

 -Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5 inci bölge illerindeki 

organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde 

gerçekleştirilecek yatırımlara sağlanan desteklerin yürürlük tarihi değiştirilmiştir. 

 -10 Milyar TL ve üzerindeki stratejik yatırımlara, ek süre dahil teşvik belgesinde 

kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ilave ek süre verilebilecektir. 

 -Bazı tekstil ürünleri yatırımlarında asgari yatırım tutarları yeniden belirlenmiştir. 

Bu yatırımlar İstanbul hariç diğer şehirler bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır. 

 -Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konularında 

değişiklik yapılmıştır. 

 -4.Bölge desteklerinden yararlanabilen orta-yüksek teknoloji yatırım konuları 

daraltılmıştır. 
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1. 2018/11816 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler; 

 Mobilya imalatı teşvikinin kapsamı genişletilmiştir. 

  “Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari 

Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri” başlıklı tabloda yapılan değişiklikle, daha önce US-

97 kodu 361 “ Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal hariç)” açıklamalı 39 

numaralı satırın US-97 kodu “361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18” ve 

açıklaması da “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. 

 Aynı tablonun US-97 kodu 361 ve açıklaması da “Mobilya imalatı (sadece 

plastikten imal edilenler hariç)” olan 40 numaralı satırı da kaldırılmıştır.  

 Böylece sadece metalden yapılan mobilya imalatı da diğer mobilya imalatları 

(sadece plastikten yapılanlar hariç) gibi bölgesel teşvik kapsamına alınmış ve ayrıca 

kapsama müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, 

kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı da 

dâhil edilmiştir. Bu imkân, İstanbul hariç diğer tüm illerde yapılacak yatırımlar için 

geçerli olacaktır.  

 Değişikliğin yürürlük tarihi 22.06.2018’dir.  

2. 2018/11930 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler; 

 2.1.Finansal Kiralama Yoluyla Yapılacak Yatırımlarda Makine ve Teçhizata Ait 

 Asgari Tutar Artırılmıştır.   

          Kararın 5/2. Maddesinde yapılan değişiklikle, finansal kiralama yöntemiyle 

yapılacak yatırımlarda daha önce finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait 

toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari ikiyüzbin TL olması şartı 

aranırken, artık 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.  

         Değişikliğin yürürlük tarihi 22.06.2018’dir.            

 2.2.Bazı Büyükbaş Hayvan İthalatına Gümrük Vergisi Muafiyeti Getirilmiştir. 

 Kararın “Gümrük Vergisi Muafiyeti” başlıklı 9. maddesine aşağıdaki 8. fıkra 

eklenmiştir. 

 “17/1-u maddesine istinaden düzenlenen (ki bu bent de aynı Kararname ile 

2012/3305 sayılı Kararnamenin öncelikli teşvik konularını belirleyen 17 maddesine 

eklenmiştir) et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri 

kapsamında, yatırımcının yurt dışında bulunan besi çiftliklerinden temin edilmek 

kaydıyla yıllık yurt içinde fiili olarak yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısının (asgari 10.000) 

azami yüzde ellisi oranında besi hayvanının, yurt içindeki işletmenin işletmeye geçiş 

tarihinden itibaren 10 yıl süreyle gümrük vergisi muafiyeti sağlanarak yılda bir kez olmak 

üzere ithaline izin verilebilir (bu oran, yurt dışında besi çiftliği bulunmayan aynı 

mahiyetteki yatırımlara yönelik teşvik belgeleri kapsamında azami yüzde yirmibeş 

olarak uygulanır).”  
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 Bu değişikliğin yürürlük tarihi 22.06.2018’dir.     

 2.3.Kararın “Faiz Desteği” Başlıklı 11. Maddesinde Yapılan Değişiklikler;  

 Bazı sera ve hayvancılık yatırımlarına faiz desteği getirilmiştir. 

   -Bu Kararla öncelikli teşvik konuları arasına alınan “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” 

ve  

  “İstanbul ili hariç olmak üzere asgari 6 milyon TL tutarındaki 50 dekar ve üzeri 

yurt içinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar 

kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera 

yatırımları” için  

 Faiz desteği tutarı 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla beşyüzbin, 

altıyüzbin, yediyüzbin ve dokuzyüzbin TL’den düşük olmamak ve sabit yatırım tutarının 

%20 sini geçmemek kaydıyla TL cinsinden kredilerde faizin 7 puanı, döviz cinsinden 

kredilerde ise 3 puanı olarak belirlenmiştir.  

 Diğer sektörler için faiz desteği sağlanmasına ilişkin azami ilk 5 yıllık sınır “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” için ilk 10 yıl olarak belirlenmiştir. 

 Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlara, proje bazında 

sağlanan faiz desteği tutarları artırılmıştır. 

  Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında 

sağlanacak faiz desteği tutarlarına 3,4,5 ve 6. Bölgeler için sırasıyla 1.000.000 TL, 

1.200.000 TL, 1.400.000 TL ve 1.800.000 TL’lık sınırlar getirilmiştir. Bilindiği gibi 1. ve 2. 

Bölgelere zaten faiz desteği verilmemektedir.  

 Ar-Ge ve çevre yatırımlarda faiz desteği tutarı artırılmıştır. 

 Bölge ayırımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımları için var olan 500.000 TL’lık faiz 

desteği sınırı 1.000.000 TL’na çıkarılmıştır.  

 Bu değişikliklerin yürürlük tarihi 22.06.2018’dir. 

 

3. Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Yapılan Sözleşmeye İstinaden 

Gerçekleştirilecek Projelerde Sözleşme Süresince Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteği Verilecektir. 

 

          Tersanelerin gemi inşa yatırımlarında yatırım esnasında geminin inşasında çalışan 

işçiler için sağlanan asgari ücrete isabet eden tutarla sınırlı sigorta primi işveren hissesi 

en fazla 18 ay sağlanabiliyorken, bu süre sınırı yatırım süresi ve sözleşmesi devam eden 

yatırımlar da dâhil olmak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile imzalanan sözleşmeye 

istinaden gerçekleştirilecek olan projeler için sözleşme süresi sonu olarak belirlenmiştir.  
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 Bu değişikliğin yürürlük tarihi 22.06.2018’dir.  

4. 10 Milyar TL ve Üzerindeki Stratejik Yatırımlara, Ek süre Dahil Teşvik Belgesinde 

Kayıtlı Sürenin Yarısı Kadar Daha İlave Ek Süre Verilebilecektir. 

 Aynı Kararın 24/2 maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenerek, bu yatırımların 

bitirilmesi için ilave süre verilmiştir. Bu madde 22.06.2018 de yürürlüğe girmiştir.  

         "Bu Karar kapsamında düzenlenen ve ek süre verilmiş olan sabit yatırım tutarı 

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." 

5. Aşağıdaki Yatırımlar Öncelikli Yatırımlar Arasına Alınmıştır.  

        -Asgari 20 milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına 

yönelik eğitim yatırımları." 

        -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.  

        -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. Diğer yandan Kararnameye eklenen geçici 11. Madde ile 2018 

takvim yılında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu sektörde yapılacak 

yatırımlar için yatırıma katkı oranı %55 olarak belirlenmiştir.  

        -Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 milyon 

TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.  

        -Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi 

(wellness) yatırımları.  

        -EK-6'da yer alan (4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili 

yatırımlar) yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki 

yatırımlar.  

           Bu değişikliklerin yürürlük tarihi 22.06.2018’dir.  

6. Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yapılan Değişiklikler 

          Kararname’nin 18/4. Maddesine göre; Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 

yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer 

alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 

6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde 

yararlanabilmektedir.  

          Kararnamede yapılan değişiklikle 18/2. maddesinde yer alan “Bu madde 

kapsamında 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli ve bölgesel teşvik 

uygulamaları kapsamındaki yatırımlar için 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 uygulanır.”  
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          Şeklindeki düzenlemenin Cazibe Merkezleri Programı dahilindeki 18/4. fıkrasındaki 

yatırımlar için uygulanmayacağı öngörülmüştür.  

 

          Bu değişiklik 22.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere 22.06.2018 de yürürlüğe 

girmiştir. 

 

7. Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari 

Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri Başlıklı Tablodaki Değişiklikler 

 

         Kararın EK-2A sayılı ve "Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve 

Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteleri” başlıklı tablosunda 4 ve 5 

numaralı sektör kodlarına karşılık gelen satırlar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.  

          Ayrıca aşağıdaki tabloda yer alan yatırım konuları İstanbul hariç diğer tüm 

şehirler için bölgesel teşvik kapsamına alınmıştır.  

          Bu değişiklikler 22.06.2018 de yürürlüğe girmiştir.  
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          Aynı Kararın EK-4 sayılı ve "Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı 

Yatırım Konuları” başlıklı ekinde yapılan değişikliklerle;  

         -Iğdır ilinde gerçekleştirilecek asgari 30.000 ton/yıl kapasiteli kütlü pamuk işleme 

yatırımları teşvik edilmeyecek yatırımlar arasından çıkarılmıştır. Diğer illerde yapılacak 

kütlü pamuk yatırımlarındaki teşvik yasağı devam etmektedir.  

         -Daha önce “okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, 

yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile 

yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar” teşvik edilmeyecek 

yatırımlar olarak belirlenmişken, 

          Bu yatırımlar “okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava 

araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları dışında kalan eğitim 

yatırımları" şeklinde yeniden belirlenmiştir.  

         -Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının 

asgari 60 olması şartıyla teşvik kapsamına alınabileceğine ilişkin düzenleme kaldırılmıştır.  

          Bu değişikliklerin yürürlük tarihi 22.06.2018’dir.  

8. Kararın Ek:5 Sayılı ve “Demir Çelik Ürünleri” Başlıklı Eki Değiştirilmiştir. 

 Bilindiği üzere Avrupa Birliği mevzuatı uyarınca demir-çelik imalatı sektörüne 

teşvik yasağı söz konusu olup, bu yasağa dahil olan ürünler Kararnamenin 5 no.lu 

ekinde belirlenmektedir. Kararın bu içerikli EK-5 sayılı ve "DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ" başlıklı 

eki değiştirilmiştir.  

 Bu ekin değişiklikten önceki ve sonraki hali aşağıdaki gibidir.  

 Önceki Hali: 

Ürün Gümrük tarife İstatistik Pozisyonu (G:T:İ:P) 
Pik demir  7201     

Demir alaşımları  7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11   

Demir cevherinin 

doğrudan indirgenmesi 

suretiyle elde edilen demirli 

ürünler ve diğer sünger 

görünüşlü demirli ürünler 

 

 

 

 

 

      7203 

    

Demir ve alaşımsız çelik       7206     

Yarı Mamul demir veya 

alaşımsız çelik ürünleri 

7207 11 11 7207 11 14 7207 11 16 7207 12 10 7207 19 11 

7207 19 14 7207 19 16 7207 19 31 7207 20 11 7207 20 15 

7207 20 17 7207 20 32 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57 

7207 20 71     

 

 

 

 

7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00 

7208 37 7208 38 7208 39 7208 40 7208 51 

7208 52 7208 53 7208 54 7208 90 10 7209 15 00 

7209 16 7209 17 7209 18 7209 25 00 7209 26 

7209 27 7209 28 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11 
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Demir ve alaşımsız çelikten 

yassı hadde ürünleri 

7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10 

7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39 

7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 13 00 7211 14 

7211 19 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11 

7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10 

7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91 

Demir veya alışımsız 

çelikten, sıcak 

haddelenmiş, düzensiz 

sarılmış kangal halinde 

çubuk ve filmaşin  

 

7213 10 00 

 

7213 20 00 

 

7213 91 

 

7213 99 

 

Demir ve alaşımsız çelikten 

diğer çubuk ve filmaşinler 

7214 20 00 7214 30 00 7214 91 7214 99 7215 90 10 

Demir veya alaşımsız 

çelikten profiller 

7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 7216 32 

7216 33 7216 40 7216 50 7216 99 10  

Paslanmaz Çelik 7218 10 00 7218 91 11 7218 91 19 7218 99 11 7218 99 20 

Paslanmaz Çelikten yassı 

haddelenmiş ürünler 

7219 11 00 7219 12 7219 13  7219 14 7219 21 

7219 22 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32 

7219 33 7219 34 7219 35 7219 90 10 7220 11 00 

7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31  

Paslanmaz Çelikten çubuk 

ve filmaşinler 

7221 00 7222 11 7222 19 7222 30 10 7222 40 10 

7222 40 30     

Diğer alaşımlı çelikten yassı 

hadde ürünleri 

7225 50 00 7225 91 10 7225 92 10 7225 99 10 7226 11 10 

7226 19 10 7226 19 30 7226 20 20 7226 91 7226 92 10 

7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20   

Diğer alaşımlı çelikten 

çubuk ve filmaşinler 

7224 10 00 7224 90 01 7224 90 05 7224 90 08 7224 90 15 

7224 90 31 7224 90 39 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 

7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 

7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69 

7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31 

7228 80     

Palplanşlar 7301 10 00     

Raylar ve traversler 7302 1031 730210 39 7302 10 90 7302 20 00 7302 40 10 
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7302 10 20     

Dikişsiz tüpler, borular ve 

delikli profiller 

 

7303  

 

7304  

   

Dış çapı 406,4 mm’nin 

üzerindeki kaynaklı demir 

veya çelik tüpler ve borular 

 

7305 

    

 

          Sonraki  Hali:  

    (a) Pik demir ve demir alaşımları: çelik üretimi için pik demir, döküm ve diğer pik 

demir, yüksek manganlı pik ve yüksek karbonlu ferro-manganez, (diğer demir alaşımları 

hariç olmak üzere);  

    (b) Ham ve yarı mamul demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: ingota dökülmüş 

veya dökülmemiş sıvı çelik; dövme işlemi yapılacak yarı mamul ürünler için ingotlar 

dâhil olmak üzere: blumlar, kütükler ve slablar; levha çubukları ve teneke kaplı saç 

çubuklar; sıcak haddelenmiş geniş kangallar, (küçük ve orta ölçekli dökümhanelerde 

sıvı çelik dökümü ve üretimi hariç olmak üzere);  

    (c) Sıcak haddelenmiş demir, vasıfsız çelik veya vasıflı çelik ürünleri: raylar, traversler, 

bağlama saçları, taban saçları, kirişler, 80 mm ve üzeri ağır profiller, palplanşlar, 80 

mm'nin altında olan çubuklar ve profiller ve 150 mm'nin altında olan yassı mamuller, 

filmaşin, yuvarlak ve kare borular, sıcak haddelenmiş çember ve şerit (tüp şerit dâhil), 

sıcak haddelenmiş levha (kaplanmış veya kaplanmamış), kalınlığı 3 mm ve üzerinde 

olan saçlar ve levhalar, 150 mm ve üzerinde olan universal saçlar, (tel ve tel ürünleri, 

parlatılmış çubuklar ve dökme demir hariç olmak üzere);  

     (ç) Soğuk haddelenmiş ürünler: teneke kaplı saç, kalay kurşun alaşımı kaplı saç, 

siyah saç, çinko kaplı levhalar, diğer kaplanmış levhalar, soğuk haddelenmiş levhalar, 

elektrik malzemeleri üretiminde kullanılan levhalar, teneke kaplı saç şeritler, soğuk 

haddelenmiş sacç kangal ve şerit olarak;  

     (d) Borular: tüm dikişsiz çelik borular, çapı 406,4 mm'nin üzerindeki kaynaklı çelik 

borular.  

           Bu değişikliğin yürürlük tarihi 22.06.2018’dir.  

9. 4. Bölge Desteklerinden Yararlanabilecek Orta-Yüksek Teknolojili Yatırım 

Konuları Daraltılmıştır. 

            Kararnamenin “4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta -yüksek 

Teknolojili Yatırım Konuları” başlıklı Ek.6 Tablosu yeniden belirlenerek kapsam oldukça 

daraltılmıştır.  

            Bilindiği üzere Kararnamenin 18. maddesi uyarınca 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, 4 üncü, 5 inci 

ve 6 nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan 

bölgesel desteklerden yararlanabilmektedir.  
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           Bu değişiklik 22.06.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

           Tablonun eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir. 

           Eski Hali: 

2411. 2.07 B.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor olarak kullanılan inorganik ürünler 

2411.3.08 Sülfit ve sülfatlar 

2411.3.09 Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar 

2411.4 Diğer organik ana kimyasal maddelerin imalatı 

2412 Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı 

2413 Sentetik kauçuk ve plastik hammaddeleri 

2429.2 Tutkal ve jelatin imalatı 

2429.6.07 Modelleme Macunları; Dişçi mumu, Dişçilikte kullanılan alçı esaslı 

müstahzarlar; Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; 

Mikro-Organizmaların geliştirilmesinde kullanılan müstahzar kültür ortamları; 

B.Y.S. Laboratuvarsa veya teşhiste kullanılan karma reaktifler, 

2429.6.08 Disk, pul vb şekillerde, elektronikte kullanılmak üzere depo edilmiş kimyasal 

elementler 

2429.6.11 Metal satıhların temizlemesinde kullanılan müstahzarlar; vulkanizasyon 

çabuklaştırıcı maddedeler; B.Y.S. kauçuk ve plastikler için plastifiyan ve 

stabilizatör bileşikler; B.Y.S. reaksiyon başlatıcılar, hızlandırıcılar, katalizatörler; 

B.Y.S. karışım halinde alkalibenzenler ve alkalinaftalinler 

2911 İçten yanmalı motor ve türbin imalatı; uçak, motorlu taşıt ve motosiklet 

motorları hariç  

2912.1 Pompa ve kompresör imalatı 

2913 Mil yatağı, dişli, dişli takımı ve tahrik tertibatı imalatı, 

2914 Sanayi fırını, ocak ve ocak ateşleyicilerin imalatı 

2915 Kaldırma ve taşıma teçhizatı imalatı 

2919 Diğer genel amaçlı makinelerin imalatı 

2921 Tarım ve orman makineleri imalatı 

2922 Takım tezgahları imalatı 

2923 Metalurji makineleri imalatı 

2924 Maden, taşocağı ve inşaat makineleri imalatı 

2925 Gıda, içecek ve tütün işleyen makinelerin imalatı 

2926 Tekstil, giyim eşyası ve deri işlemede kullanılan makinelerin imalatı 

2927 Silah ve mühimmat imalatı(Av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av 

tüfeği aksam ve parçaları hariç) 

2929 Diğer özel amaçlı makinelerin imalatı 

2930 B.Y.S. Ev aletleri imalatı 

3110 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı 

3120 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 

3140.0.03 Starter pistonlu motorlar için kurşun asitli akümülatörler 

3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve diğer elektrik akümülatörleri 

3190 B.Y.S. Elektrikli teçhizat imalatı 

34 Motorlu kara taşıtları imalatı 

352 Demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonların imalatı 

3591 Motosiklet imalatı 

3592.2 Sakat taşıyıcıları imalatı 
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       Yeni Hali: 

24(2423 

hariç) 

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan 

kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) 

29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat imalatı 

3110 Elektrik motoru, jeneratör ve transformatörlerin imalatı 

3120 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı 

3140.0.03 Starter pistonlu motorlar için kurşun asitli akümülatörler 

3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, nikel-demir ve diğer elektrikli akümülatörleri 

3190 B.Y.S. Elektrikli teçhizat imalatı 

34 Motorlu kara taşıtları imalatı 

352 Demiryolu ve tramvay lokomotifi ile vagonlarınım imalatı, 

3591 Motorsiklet imalatı, 

3592.2 Sakat taşıyıcıları imalatı, 

 

10. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5 inci bölge illerindeki 

organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde 

gerçekleştirilecek yatırımlara sağlanan desteklerin yürürlük tarihi değiştirilmiştir. 

           Bilindiği gibi Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18/4. 

maddesi uyarınca daha önce Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 

üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize 

sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik 

uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı 

bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda 

yararlanmaktayken,  

           2017/11133 sayılı Kararname ile yapılan değişiklikle anılan bu yerlerde yapılacak 

yatırımların bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında olması 

şartı kaldırılmıştır.  

           Bu değişikliğin yürürlük tarihi olan 20.01.2018 tarihinden itibaren bölgesel, büyük 

ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımların yanı sıra genel teşvik 

unsurlarından yararlanabilme şartını haiz yatırımlar da bu yerlerde yapılmak kaydıyla 6. 

Bölgeye sağlanan desteklerden yararlanabilmektedir  

           İşte bu Kararnamenin yayımı ve yürürlük tarihi olan 20.01.2018 tarihi, yapılan 

değişiklikle “22.11.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi” olarak değiştirilmiş 

ve bu değişiklik de 20.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde 

(22.06.2018) yürürlüğe girmiştir. Bu suretle yukarıdaki paragrafta belirtilen değişikliklerin 

22.11.2016 tarihinden itibaren uygulanması sağlanmıştır.  

 

    

       Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


