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           İZMİR  
      25.08.2020  
Sayı  : YMM.03.2020-74 
Konu:  2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapılmıştır. 

  
 
 
 
 

 
Muhasebe Müdürlüğüne, 

 
 
 21 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklikler yapılmıştır.  
 
 Bölgeleri belirleyen illerde değişiklik yapılmıştır: 
 
 2012/3305 sayılı Kararın yatırım teşvik uygulamalarında illerin yer aldığı bölgeleri gösteren EK-
1 No’lu tablosunda bazı değişiklikler yapılmıştır.  
 
 Örneğin Manisa 3. Bölgeden 2. Bölgeye alınmıştır. Adana ili ise 2. Bölgeden 3. Bölgeye alınmıştır. 
Bu değişiklik 2021 yılından geçerli olarak yapılmış olup, daha evvel düzenlenen belgeler ile ilgili 
kapsayıp kapsamadığı yönünde açıklık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 
  

 Alt Bölge Desteklerinden Faydalanma Kapsamında Değişiklik:  
 
Organize sanayi bölgesinde ve endüstri bölgesinde yapılan imalat sanayine yönelik yatırımlarda 

yatırımın bulunduğu ilin bir alt bölge desteğinden yararlanılabilmektedir. Böylelikle sağlanan destek 
oran ve tutarları artmaktadır.  

 
Bu defa; 202/3305 sayılı karar eklenen EK-7 No’lu tabloda yer alan bölge illerinin ilçelerinde 

gerçekleştirilecek yatırımlara da bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan desteklerden yararlanma 
imkanı getirilmiştir. Yatırım, sözkonusu tablodaki ilçelerin organize sanayi bölgeleri veya endüstri 
bölgelerinde gerçekleştiriliyorsa, yatırımın bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanacak desteklerden 
faydalanılacaktır.  

 
Bu yeni düzenleme 2021 yılı başında yürürlüğe girecektir. Mevcut belgeler için nasıl 

uygulanacağının açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. 
 
  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Maddesinde Değişiklik:  

 
2012/3305 sayılı Kararın “Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği” başlıklı 12. Maddesine eklenen 

fıkra ile; yatırımcılara teşvik belgesi müracaatı aşamasında vergi indiriminden vazgeçme şartıyla daha 
fazla sigorta primi işveren desteğinden yararlanma imkânı getirilmiştir. (Yürürlük 21 Ağustos 2020)  

 
Zarar eden vergi matrahını oluşmayan, işgücü ağırlıklı firmalar için bu düzenleme önemli 

olabilecektir. 
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 Tamamlama Vizesi Yapacak Kurumlar:  
 
2012/3305 sayılı Kararın “Yatırım Süresi ve Tamamlama Vizesi” başlıklı 24.Maddesinin 5. 

Fıkrasında yapılan değişiklikle; Bakanlık İl Müdürleri tamamlama vizesi yapacak kurumlar arasında 
dahil edilirken, bankalar ise bu konuda yetkili kurumlar arasından çıkarılmıştır.  
 
 Bina İnşaatı KDV iadesi ve Daha Yüksek Oranda İndirimli Kurumlar Vergisi İmkanı 
Hakındaki Maddede Değişiklik: 
 
 2012/3305 sayılı BKK na eklenen geçici madde ile 31.12.2019 tarihine kadar US 97 kodu 15-37 
kapsamındaki YTB kapsamındaki yatırımlarda bina inşaatı nedeniyle yüklenilen KDV nin iadesi ve 
yatırma katkı oranı %15 ilave edilerek, vergi indirimi %100 dikkate alınmaktaydı. Söz konusu maddede 
Cumhurbaşkanlığına verilen yetki ile 2022 yılına kadar uzatılmıştı.  
 
 Bu defa maddedeki bina harcamalarındaki KDV iadesi kısmına 31.12.2017- 31.12.2021 olarak, 
yatırıma katkı oranı ve vergi indirimi %100 uygulaması kısmında ise 31.12.2017- 31.12.2022 olarak 
değiştirilmiştir.  
 

Uygulama açısından bir değişiklik olmamakla beraber Cumhurbaşkanının tekrar uzatma 
yetkisine sahip olmuştur. 
 
 Kararda  yapılan diğer değişikliklerinden bazıları aşağıdaki gibidir. 
 

-Bölgesel desteklerden faydalanacak sektörler ve asgari yatırım tutarları tablosu değişmiştir. 
- İller itibariyle bölgesel desteklerden yararlanacak sektör numaraları tablosu değişmiştir. 
-Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları” başlıklı tablosu 

değişmiştir. 
-4. Bölge desteklerinden faydalanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konularında 

değişmiştir. 
-Altına dayalı entegre madencilik yatırımları “Stratejik Yatırım” kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 
⎯Et yönlü entegre büyükbaş hayvancılık yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında 

sağlanan gümrük vergisi muafiyeti kaldırılmıştır. 
⎯Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında bir 

milyondan bir milyonsekizyüzbinTürk Lirasına yükseltilmiştir.  
⎯Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek 

ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları Öncelikli Yatırım 
Konuları arasına alınmıştır. 

⎯Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları asgari yatırım tutarına 
tabi olmaksızın Öncelikli Yatırım Konuları arasına alınmıştır. 
 

 Saygılarımızla. 
 
 
 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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