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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 08.08.2019 

         Sayı  : 2019/81 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlığı itibariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlığı 

 

          -2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda ve 2016/9495 

Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapan 

1402 ve 1403 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları; 

 

         -7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile Yapılan Yurtdışı Borçlanma Düzenlemeleri; 

 

           Söz konusu gelişmeleri konu başlığı altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

B. Konu Özeti 

 

1. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda ve 2016/9495 

Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik 

Yapan 1402 ve 1403 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları; 

 

         07.06.2019 tarih ve 30855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1402 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararda, 1403 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile de 2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje 

Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda birtakım değişiklik ve yeni düzenlemeler 

yapılmıştır.  

 

          Yapılan değişikliklerin ekseriyeti, idari makamlarla ilgili ibare değişiklikleri, faiz 

desteğinin yanı sıra kar payı desteğinin de (faiz veya kar payı desteğine ilişkin bazı 

tutarlar da güncellenmiştir) ilave edilmesi olup, diğer önemli değişiklikler şöylece 

sıralanabilir. 

 

      a. 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile büyük ölçekli 

yatırımlara sağlanan destekler sona erdirilmiştir. Bunlar, eğer gerekli şartları 

sağlayabilirlerse bölgesel desteklerden yararlanabilecekleri gibi yine gerekli şartları 

sağlayarak 2016/9495 Sayılı Karar kapsamında proje bazlı desteklerden de 

yararlanabilir.  

 

      b. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı adı altında, Öncelikli Ürün Listesindeki 

ürünlere ilişkin yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından uygulama usul ve esasları belirlenerek yürütülecek olan bir destek programı 
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ihdas edilmiş olup, bu programdaki şartları sağlayan yatırımlara, stratejik yatırım 

belgesi verilebilecek, bunlara ayrıcalıklı daha başka destekler verilebilecek veya 

bunlar normal bölgesel desteklerden yararlandırılabilecektir.  

 

          Ayrıca 2012/3305 Sayılı Karar kapsamındaki desteklerden yararlanan diğer 

yatırımlar için diğer kurumlarca sağlanan desteklerden yararlanma yasağı devam 

ederken, adı geçen Program’a dahil olup da 2012/3305 Sayılı Karar kapsamında 

desteklerden yararlanan yatırımların KOSGEB ve/veya TÜBİTAK tarafından doğrudan 

desteklenmesine imkan tanınmıştır. 

 

          Kısacası Karar’dan, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programına dahil yatırımlara, 

mümkün olan en geniş desteklerin sağlanacağı anlaşılmaktadır. Diğer yandan bunlar 

eğer asgari 50 milyon TL yatırım koşulunu sağlarlarsa, 2012/3305 Sayılı Karar yerine, 

2016/9495 Sayılı Karar kapsamında proje bazlı desteklerden yararlanabilir.  

 

      c. Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım 

yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması 

halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin 

gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine 

tabi olmaksızın yatırımcılara daha önce A,B ve C segmenti otomobillerin ithaline izin 

verilebiliyorken yapılan değişiklikle bu kapsamda ithaline izin verilebilecek otomobiller, 

segmentine bakılmaksızın motor silindir hacmi 1.600 cm3'e kadar olan otomobillerle 

sınırlandırılmıştır.  

 

          Hibrit ve/veya elektrikli otomobil üretimine yönelik yatırımlarda bu kapsamda 

izin verilen toplam ithalat miktarının azami yüzde onuna kadar motor silindir hacmi 

2.500 cm3’e kadar olan otomobil ithaline izin verilebilecektir.  

 

           Eskiden olduğu gibi, teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam 

otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde on beşini aşamayacaktır. Yine 

belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin 

yüzde on beşi kadar daha (Motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden 

fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır.) yukarıda belirtilen silindir 

hacmine kadar ilave otomobil ithaline izin verilebilecektir.  

 

      d. 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 aşağıdaki tabloda yer alan illere taşınması 

suretiyle yapılan yatırımların, asgari yüz kişi istihdam sağlanması koşuluyla, sigorta 

primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aynı 

tabloda belirtilen sürelerde yararlanması imkanı sağlanmıştır.  
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          Yukarıda belirtilen yatırımın işletmenin kendisine ait makine ve teçhizatı taşıması 

suretiyle yapılması ve bu yatırımın tamamlanmasından itibaren üç yıl süreyle taşımaya 

konu makine teçhizatın bulunduğu tesisteki ortalama istihdamın, mevcut istihdam 

sayısının altına düşmemesi koşuluyla, firma talebine istinaden, sigorta pirimi işveren 

hissesi desteği ve sigorta primi desteği, yukarıdaki tabloda belirtilen sürelerin iki katı 

süre ile uygulanabilecektir.  

 

          Mevcut istihdam sayısı olarak, 2019 yılı başından bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihe kadar taşımaya konu makine ve teçhizatın bulunduğu tesisteki istihdam 

ortalaması dikkate alınacaktır.  

 

          Taşınmaya konu olan makine ve teçhizatın, asgari üç yıl süreyle firma aktifinde 

kayıtlı olduğu ve anılan bölgelerde fiziki olarak bulunduğu, adına teşvik belgesi 

düzenlenecek olan firma tarafından yeminli mali müşavir raporu ile tevsik edilecektir.  

 

          Bu maddeye istinaden düzenlenen teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemi 

Genel Müdürlük, Kalkınma Ajansları veya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri tarafından 

düzenlenecek nakil tespit raporuna istinaden yapılacaktır.  

 

    e. Giyim eşyası imalatı yatırımlarında, yatırımların bölgesine göre tevsi veya 

modernizasyon yatırımı olması şartı kaldırılmıştır. Asgari yatırım tutarı şartlarını sağlayan 

bu yatırımlar, yatırımın türüne bakılmaksızın bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.  

İller 
Yatırım Yeri 

Tahsisi 

Sigorta Primi 

İşveren 

Hissesi 

Sigorta Primi 

Desteği 

Gelir Vergisi 

Stopajı 

Desteği 

Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas 
OSB ve EB 

Dışı 

 

3 

 

- 

 

- 

Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas 
OSB ve EB  

İçi 

 

3 

 

3 

 

- 

Bayburt, Çankırı, Erzurum, 

Giresun, Gümüşhane, 

Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, 

Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, 

Tunceli, Yozgat 

OSB ve EB 

Dışı 

 

4 

 

- 

 

- 

Bayburt, Çankırı, Erzurum, 

Giresun, Gümüşhane, 

Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, 

Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, 

Tunceli, Yozgat 

OSB ve EB  

İçi 

 

4 

 

4 

 

- 

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, 

Batman, Bingöl, Bitlis, 

Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, 

Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, 

Şırnak, Van 

- 
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       f. Güneş enerjisi santrali yatırımlarına ait yatırım teşvik belgeleri için finansal 

kiralama işlemleri hariç olmak üzere 2012/3305 sayılı Karar’ın 22 nci maddesine 

istinaden devir işlemi yapılmayacağı belirtilmiştir.  

 

     g. Projelerin 2016/9495 Sayılı Karar kapsamında proje bazlı desteklerden 

yararlanabilmesi için daha önce 100 milyon ABD Doları asgari yatırım şartı aranırken, 

yapılan değişiklikle asgari sabit yatırım tutarının, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin 

üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 

desteklenmesine karar verilen yatırımlar için elli milyon Türk Lirası, diğer yatırımlar için 

ise beş yüz milyon Türk Lirası olması şartı getirilmiştir.  

 

       h. Yatırım tutan elli milyon Türk Lirası ile beş yüz milyon Türk Lirası arasında olup, 

2016/9495 Sayılı Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen Öncelikli Ürün 

Listesindeki ürünlere yönelik yatırım projeleri, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında değerlendirilecektir.  

 

           Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Bakanlık tarafından belirlenecek 

çağrı planları dâhilinde yürütülecektir. Programa yapılan başvurular, Program 

Değerlendirme Komitesi tarafından pazar doygunluğu, destek ihtiyacı gibi kriterler 

dikkate alınarak değerlendirme ve önceliklendirmeye tabi tutulacaktır.  

 

           Bu değerlendirmeye göre uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı planındaki 

destek bütçesi ve benzeri kısıtlar dâhilinde, Program Değerlendirme Komitesince 

desteklenmesine karar verilebilecektir.  

 

           Program Değerlendirme Komitesi, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine ilişkin olan yatırım 

projelerinden uygun gördüklerini, 2016/9495 Sayılı Karar yerine 2012/3305 sayılı Karar 

kapsamında “stratejik yatırım” olarak desteklenmesine karar verebilecektir.  

 

2. 7186 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun ile Yapılan Yurtdışı Borçlanma Düzenlemeleri; 

 

          Yurtdışı borçlanması Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalayan ülkeler ve 

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalamayan ülkeler kapsamında farklı şartlar içermektedir. 

Ancak genel anlamda yurtdışı borçlanması yapabilme şartları; Türk vatandaşı olmak, 

belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak, yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve hizmet 

borçlanması için yazılı istekte bulunmaktır.  

 

          Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında 

geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her 

birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri 

borçlanabilmektedir.  
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          Yurtdışı borçlanması ile ilgili olarak; 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı 

Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yapılan düzenlemeler ile; 

(19.07.2019 tarih ve 30836 sayılı R.G.) 

 

        - Borçlanma prim oranı,  

 

        - Borçlanılan sürelerin kabul edileceği sigortalılık statüsü,  

 

        - Borçlanmada sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti  

 

ile ilgili değişiklik yapılmıştır. 

 

           Yukarıda belirtilen değişiklikler 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

   

                                  Saygılarımızla 

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


