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YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 
 

  

29 Haziran 2021 Salı Tarihli ve 31526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararda değişikliklere gidilmiştir. 

Yayınlanan karar ile yapılan önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir; 
 

 Kararda yer alan ‘Çevre Yatırımı’ ifadesinin tanımı ve alanı değiştirildi. 
‘’e) Çevre Yatırımı: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Enstitüsünün 
vereceği onayı aranacak. Onay kapsamında en az % 15 su tasarrufu veya emisyon/atık azalımı 
sağlandığı tevsik edilen yatırımları’’  

 
 Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite rakamları güncellendi. Buna göre yatırımların destek 

unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 
o 1. ve 2. Bölgelerde  : Üçmilyon 
o 3, 4,5 ve 6. Bölgelerde : Birmilyon Beşyüzbin 

 
 Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve 

teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için; 
o 1, 2, 3 ve 4. Bölgelerde : Yediyüzellibin 
o 5 ve 6. Bölgelerde  : Beşyüzbin 

 
 Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran 

varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgelerinde kayıtlı toplam sabit yatırım 
tutarının % 25’ini aşamayacak. 

 
 Gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına dahil edilebilecek 

makine ve teçhizat listesi eşya tanımları ve GTİP’lerin de belirtildiği EK-8 olarak Karar'a 
eklenmiştir. 
 

 Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim, konfeksiyon ve çimento imalatı yatırımlarına yönelik 
teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat temin 
edilemeyecek. Ek-8’de belirtilen makine ve teçhizat kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak teşvik 
belgesi kapsamında temin edilemeyecektir. (Çimento yatırımı eklendi) 

 
 Bakanlık tarafından ilan edilecek uluslararası teknik standartları karşılayan ve asgari 5.000 metre 

kare beyaz alan şartını sağlayan veri merkezi yatırımları eklendi. 
 

 Savunma Sanayii Başkanlığından alınacak proje onayı ile gerçekleştirilecek savunma sanayiine 
yönelik yatırımlarda "sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması" ve "Yatırım konusu 
ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD 
Dolarının üzerinde olması" şartları aranmayacaktır. 
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 Faiz veya kar payı desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi desteği, alt bölge 

desteğinden yararlanacak yatırımlar ilişkin değişikliklere yer verilmiştir. 
 

 14. Geçici madde yer alan mücbir sebeplere ilişkin süre bir yıldan iki yıla çıkartılmıştır. 
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 
 

İşbu Sirkülerde yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup bilgilendirme amaçlıdır.  
HG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve LOJİSTİK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan 

veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
İşbu Sirkülere http://www.hggumruk.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. 

 
Sirkülerle ilgili sorularınız için: 

Levent ÖZKARDEŞ 
levento@hggumruk.com.tr       

Bahadır KAL 
bahadirk@hggumruk.com.tr 

Barış ŞİŞİK 
bariss@hggumruk.com.tr  

 


