
 

 

  

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ  

BİLGİ NOTU  

Yeni Teşvik Sistemi, 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3305 

sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu 

Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. 1/1/2012 tarihinden 

bu Kararın yayımı tarihine kadar geçen dönemde yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen 

teşvik belgeleri, talep edilmesi halinde bu Kararın lehte olan hükümlerinden yararlanabilecektir.    

Teşvik sisteminin amacı;   

∗ Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,   

∗ Üretim ve istihdamın artırılması,   

∗ Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve 

büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi,   

∗ Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,   

∗ Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,   

∗ Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 

desteklenmesidir.   

Teşvik sistemi dört ana uygulamadan oluşmaktadır:   

1- Genel Teşvik Sistemi,   

2- Bölgesel Teşvik Sistemi,   

3- Büyük Ölçekli Yatırımlar Teşvik Sistemi   

4- Stratejik Yatırımlar Teşvik Sistemi   

1- GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI   

Bölge ayrımı yapılmaksızın, Karar’da belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları 

kapsamında yer almayan ve bölgelere göre belirlenen asgari sabit yatırım tutarlarının 

üzerindeki tüm yatırımlar genel teşvik uygulaması kapsamında değerlendirilebilmektedir.   

Genel teşvik uygulamaları kapsamında sağlanan destek unsurları şunlardır:   

a) Gümrük Vergisi Muafiyeti ( Yatırıma konu makine ve teçhizatın ithalinde, yürürlükteki 

gümrük mevzuatı gereğince alınması öngörülen gümrük vergisinden muafiyet)   

b) KDV İstisnası (3065 sayılı KDV Kanunu gereğince, yatırım için temin edilen makine ve 

teçhizat, ithalinde ve yerli alımında KDV´den istisna tutulur.)   

c) Gelir Vergisi Stopajı Desteği (sadece 6.bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için)   



 

 

d) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Tersanelerin gemi 

inşa yatırımları için)   

  

2- BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI   

Yeni teşvik sistemi ile “Bölgesel Teşvik Sistemi “ yerine “ İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi” 

ne geçilmiştir. İller sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre 6 bölgeye ayrılmıştır. İllerin 

bölgesel dağılımdaki yerleri sabit olmayıp, TÜİK’in periyodik çalışmaları neticesinde elde 

edilecek olan veriler çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenebilecektir.   

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında sağlanan destek unsurları şunlardır:   

• Gümrük Vergisi Muafiyeti,   

• KDV İstisnası,   

• Vergi İndirimi,   

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,   

• Yatırım Yeri Tahsisi,   

• Faiz Desteği (3., 4., 5., 6. bölgelerdeki yatırımlar için)   

• Gelir Vergisi Stopaj Desteği (Sadece 6.bölgedeki yatırımlar için)   

• Sigorta Primi Desteği (Sadece 6.bölgedeki yatırımlar için)  İllerin bölgelere göre 

dağılımları şöyledir:   

1.Bölge (8 il) 2.Bölge (13 il) 3.Bölge (12 il) 4.Bölge (17 il) 5.Bölge (16 il) 6.Bölge (15 il)   

Ankara   Adana   Balıkesir   Afyon   Adıyaman   Ağrı   

Adana   Aydın   Bilecik   Amasya   Aksaray   Ardahan   

Bursa   Bolu   Burdur   Artvin   Bayburt   Batman   

Eskişehir   Çanakkale   Gaziantep   Bartın   Çankırı   Bingöl   

İstanbul   Denizli   Karabük   Çorum   Erzurum   Bitlis   

İzmir   Edirne   Karaman   Düzce   Giresun   Diyarbakır  

Kocaeli   Isparta   Manisa   Elazığ   Gümüşhane   Hakkari   

Muğla   Kayseri   Mersin   Erzincan   Kahramanmaraş Iğdır   

   Kırklareli   Samsun   Hatay   Kilis   Kars   

   Konya   Trabzon   Kastamonu   Niğde   Mardin   

   Sakarya   Uşak   Kırıkkale   Ordu   Muş   

   Tekirdağ   Zonguldak   Kırşehir   Osmaniye   Siirt   

   Yalova      Kütahya   Sinop   Şanlıurfa   

         Malatya   Tokat   Şırnak   



 

 

         Nevşehir   Tunceli   Van   

         Rize   Yozgat   

         Sivas     

  

İstanbul İli için bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenecek sektörler:   

• Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri İhtisas OSB ve Tuzla OSB’de 

yapılacak yatırımlar)   

• İlaç / eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı,   

• Sınai kalıp,   

• Büro, muhasebe ve bilgi işlem makinaları imalatı,   

• Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı,   

• Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı,   

• Öğrenci yurtları   

• Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer 

eğitim faaliyetleri hariç)   

• ı) Hastane yatırımları, huzurevi,   

• k) Atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri.   

3- BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI   

Aşağıdaki tabloda konuları ve asgari sabit yatırım tutarları belirlenmiş olan sektörlerde tüm 

bölgelerde yapılacak olan yatırımlar büyük ölçekli yatırımlar teşviki kapsamında 

değerlendirilebilecektir.   

Büyük ölçekli yatırımlara sağlanan destek unsurları:   

• Gümrük Vergisi Muafiyeti,   

• KDV İstisnası,   

• Vergi İndirimi,   

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,   

• Yatırım Yeri Tahsisi   

• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6.bölgedeki yatırımlar için)   

• Sigorta Primi Desteği (Sadece 6.bölgedeki yatırımlar için)   

Yatırım konularına ve asgari sabit yatırım tutarına göre büyük ölçekli yatırımlar tablosu:   



 

 

Sıra 

No:   

  

Yatırım Konuları  

Asgari Sabit   

Yatırım Tutarı   

(Milyon TL)   

1   Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı    1.000   

2   Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı   200   

3   Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları   200   

4   Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları:   

a) Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları   

   

200   

  
b) Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları   

50   

5   Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı 

yatırımları   50   

6   Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları   50   

7   Elektronik Sanayi Yatırımları   50   

8   Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları   50   

9   İlaç Üretimi Yatırımları   50   

10   Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları   50   

11   Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları   50   

12   Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen 

IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden 

nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre 

madencilik yatırımları dahil   

50   

4- STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ UYGULAMALARI   

Yeni teşvik sistemi ile birlikte özellikle sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak olan 

stratejik yatırımların teşviki uygulamasına geçilmiştir. Aşağıda belirtilen kriterlerin tamamını 

birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik 

yatırım olarak değerlendirilmektedir. Karar’da belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları 

kapsamındaki yatırımlar bu şartları sağlasalar bile stratejik yatırım olarak 

değerlendirilememektedir.  

• Asgari sabit yatırım tutarının 50 Milyon TL. üzerinde olması,   

• Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,   

• Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde belge konusu yatırımla 

sağlanacak katma değerin asgari % 40 olması (Rafineri ve petrokimya yatırımları hariç)   



 

 

• Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde 

gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 Milyon $ üzerinde olması (Yurtiçinde üretimi 

olmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar hariç)   

Stratejik yatırımlara sağlanan destek unsurları :   

• Gümrük Vergisi Muafiyeti,   

• KDV İstisnası,   

• Vergi İndirimi (Tüm bölgelerde yatırıma katkı oranı % 50, indirim oranı % 90)   

• Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (Yatırımın tamamlanmasını takiben 7 yıl,  

6.Bölgede yapılıyor ise 10 yıl süreyle)   

• Yatırım Yeri Tahsisi,   

• Faiz Desteği (Sabit yatırım tutarının % 5’ini geçmemek kaydıyla azami 50 Milyon TL.  

ye kadar)   

• Bina inşaat Harcamalarına KDV İadesi (Asgari 500 Milyon TL tutarındaki yatırımlar 

için)   

• Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6.bölge yatırımlarına, 10 yıl süreyle)   

• Sigorta Primi Desteği (Sadece 6.bölge yatırımlarına, 10 yıl süreyle)   

Asgari sabit yatırım tutarı üç milyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik 

yatırım olarak kabul edilir ve stratejik yatırımlara sağlanan yukarıda belirtilen destek 

unsurlarından yararlandırılır. Ancak, bu yatırımlar için sağlanacak faiz desteği tutarı yedi yüz 

bin Türk Lirasını geçemez. 

Asgari Sabit Yatırım Tutarları   

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. 

bölgeler için 1.000.000 TL. 3., 4., 5., ve 6.bölgeler için ise 500.000 TL. dir.    

Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve 

teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 TL. olması 

gerekir.   

Müracaat ve Müracaat Mercii   

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu 

kurum ve kuruluşları, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile 

yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri Teşvik Belgesinin düzenlenmesi için 

müracaat edebilir.   

Teşvik belgesi müracaatları Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğüne yapılır. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım 

tutarı 10.000.000 TL. sını aşmayan, imalat sanayi yatırımları için yatırımcının tercihine bağlı 

olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Sanayi Odalarına da müracaat edilebilir.   

Teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, Teşvik Belgesi 

müracaatını değerlendiren ilgili kuruma yapılır ve sonuçlandırılır.   



 

 

Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler   

Teşvik belgesi müracaatlarında aranan belgeler şunlardır:   

• Müracaat dilekçesi (Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı)   

• Noter onaylı imza sirküleri (Kamu kuruluşları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için 

imza beyannamesi)   

• Yatırım bilgi formu (Her sayfası yetkili kişi veya kişilerce imzalı-kaşeli)   

• Yurt dışından ve yurt içinden temin edilecek Makina ve teçhizat listesi (Her sayfası 

yetkili kişi veya kişilerce imzalı-kaşeli)   

• Bakanlığa yapılacak müracaatlarda 400 TL. tutarındaki meblağın Bakanlık Döner 

Sermaye İşletmesine yatırıldığını gösterir belge. (Müracaat yerel birimlere yapılacaksa 

300 TL.   

• Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine, bakiye 100 TL. ilgili yerel birime yatırılacaktır.)   

• Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konusu açısından son durumu 

gösterir   

• T.T.S.G. veya Türkiye Esnaf ve sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı 

suretleri,   

• 5510 sayılı Kanun uyarınca Türkiye genelinde SGK’ya borcunun bulunup 

bulunmadığına dair yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak 

barkodlu çıktı.   

• h) Teşvik Belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak 

ilgili mevzuatı gereğince diğer kurum ve kuruluşlardan alınması gereken bilgi ve 

belgeler,   

• ı) ÇED Yönetmeliği eki listede yer alan “ÇED Olumlu Kararı” veya ÇED Gerekli 

Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.   

• k) Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce 

talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.   

Teşvik Sistemi Kapsamında Sağlanan Destek Unsurlarının Mahiyeti:   

1- Gümrük Muafiyeti   

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, otomobil ve ticari araç 

yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) 

aksam ve parçaların ithali, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında tekne kabuğu 

ithali yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden 

muaftır.   

2- KDV İstisnası ve İadesi   

3065 sayılı KDV Kanunu gereğince, teşvik belgesine haiz yatırımcılara teşvik belgesi 

kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV’den istisna edilebilir.   



 

 

Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL. nin üzerindeki stratejik 

yatırımlar kapsamında yapılacak bina-inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılır.   

3- Yatırım Yeri Tahsisi   

Ekonomi Bakanlığınca teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar 

ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için, 29/6/2001 tarih ve 4706 sayılı Kanunun 

Ek 3.maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre yatırım yeri 

tahsis edilebilir.   

4- Faiz Desteği   

Bölgesel teşvik ve stratejik yatırım uygulamaları ile AR-GE ve çevre yatırımları kapsamında 

yapılacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredilerinde faizin 

ve kar payının belirli bir kısmının devletçe karşılanmasıdır.   

Kullanılmış makine ve teçhizat için faiz desteği uygulanmaz.   

Bölgelere göre desteklenecek destek oranları ve azami destek tutarları tablosu şöyledir:   

   

Bölgeler   

Destek Oranı   
Azami Destek Tutarı 

(TL.)   TL Cinsli Kredi   Döviz Cinsli Kredi   

1.Bölge   ---   ---   ---   

2.Bölge   ---   ---   ---   

3.Bölge   3 Puan   1 Puan   500.000   

4.Bölge   4 Puan   1 Puan   600.000   

5.Bölge   5 Puan   2 Puan   700.000   

6.Bölge   7 Puan   2 Puan   900.000   

  

5- Sigorta Primi İşveren Hissesi Destek Unsuru Uygulaması   

Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 

desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı 

aşmamak kaydıyla;   

• Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,   

• Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden 

önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait 

mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet 

belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla 

ilave edilen,  istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete 

tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.   

a) Bölgesel teşvik uygulamasında bölgelere göre sigorta primi işveren hissesinin uygulama  

süreleri ve azami destek oranları tablosu aşağıdadır:   



 

 

Bölgeler   31.12.2014 tarihine kadar 

başlanılan yatırımlar   

01.01.2015 tarihinden sonra 

başlanılan yatırımlar   

Azami Destek   

Sabit Yatırıma  

Oranı (%)   

1.Bölge   2 yıl   ---   10   

2.Bölge   3 yıl   ---   15   

3.Bölge   5 yıl   3 yıl   20   

4.Bölge   6 yıl   5 yıl   25   

5.Bölge   7 yıl   6 yıl   35   

6.Bölge   10 yıl   7 yıl   50   

   

Not: 6.Bölgede yer alan OSB’lerdeki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesinin destek 

süresi 12 yıldır.   

  

  

  

  

b) Büyük ölçekli yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi destek unsuruna ilişkin bölgeler 

itibari ile uygulama süreleri ve azami destek oranları tablosu aşağıdaki gibidir:   

Bölgeler   31.12.2013 tarihine kadar 

başlanılan yatırımlar   

01.01.2014 tarihinden sonra 

başlanılan yatırımlar   

Azami Destek   

Sabit Yatırıma  

Oranı (%)   

1.Bölge   2 yıl   ---   3   

2.Bölge   3 yıl   ---   5   

3.Bölge   5 yıl   3 yıl   8   

4.Bölge   6 yıl   5 yıl   10   

5.Bölge   7 yıl   6 yıl   11   

6.Bölge   10 yıl   7 yıl   12   

Not: 6.Bölgede yer alan OSB’lerdeki yatırımlar için sigorta primi işveren hissesinin destek 

süresi 12 yıldır.   

Stratejik yatırımlar için bu destek 6.bölgede on yıl, diğer bölgelerde yedi yıl süreyle uygulanır.   

Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı, bölge ayrımı 

yapılmaksızın sabit yatırım tutarının % 15’ini geçemez.   

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 Ekonomi Bakanlığınca karşılanır. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi 

yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla 18 ay süreyle uygulanır.   

Not: Bugünkü asgari ücret üzerinden 1 kişi için Sigorta primi işveren hissesi tutarı 172,87 

TL´dir.   

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği   

Sigorta primi işveren hissesi desteği hem süre hem oran itibariyle artırılıyor. Şu anki mevcutta  

sigorta primi işveren desteği, birinci bölgede yokken iki yıla, ikinci bölgede üç yıla, üçüncü  

bölgede üç yıldan beş yıla, dördüncü bölgede 5 yıldan 6 yıla, beşinci bölgede 6 yıldan 7 yıla,  

altıncı bölgede 7 yıldan 10 yıla çıkarılıyor.   

6- Vergi İndirimi   

5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisinin, öngörülen 

yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.   

Vergi indirimi, bölgelere ve yatırıma başlama tarihine göre değişik oranlarda olmak üzere 

“yatırıma katkı oranı” ve “vergi indirim oranı” olarak uygulanmaktadır.   

Yatırımcılar, vergi indirimi desteğini, mevcut sistemde olduğu gibi münhasıran teşvik belgesine 

konu yatırımdan elde edilecek kazançlara uygulayabilmekle birlikte; 2., 3., 4., 5. ve 6. 

bölgelerde yatırım yapan firmalar ilaveten, yatırıma katkı tutarının belirli bir oranı için, yatırım 

dönemindeki tüm faaliyetlerinden elde edecekleri kazançlara da uygulayabileceklerdir.   

  

Vergi İndirim Oranı: % 20 olan kurumlar vergisi oranına uygulanacak olan indirim miktarıdır. 

Örneğin; % 50 vergi indirim oranı, uygulanacak kurumlar vergisi oranını % 10’a, % 90 vergi 

indirim oranı, uygulanacak kurumlar vergisi oranını % 2’ye indirmektedir.   

Yatırıma Katkı Tutarı ve Oranı: Yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi 

uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak 

tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma 

katkı oranını ifade eder. Vergi indirimi oranı ile belirlenen kurumlar vergisi oranının 

uygulanması ile elde edilen kazancın, gerçekleştirilecek yatırım tutarı ile orantılı olarak, 

uygulanabileceği azami tutarı belirlemektedir. Örneğin yatırıma katkı oranı % 50 demek, 

toplam 1.000.000 TL. tutarındaki bir yatırım için indirimli kurumlar vergisi uygulamasından 

sağlanacak kazancın azami 500.000 TL. olabileceğini ifade etmektedir.   

a) Bölgesel yatırımlarda vergi indirimi destek unsuruna ilişkin bölgeler itibari ile yatırıma 

katkı ve vergi indirim oranları tablosu şöyledir:   

    

Bölgeler   

Yatırıma Katkı Oranı (%)      

Vergi İndirim  

Oranı (%)   
31.12.2013 tarihine kadar 

başlanılan yatırımlar   

01.01.2014 tarihinden sonra 

başlanılan yatırımlar   

1.Bölge   15   10   50   



 

 

2.Bölge   20   15   55   

3.Bölge   25   20   60   

4.Bölge   30   25   70   

5.Bölge   40   30   80   

6.Bölge   50   35   90   

   

b) Büyük ölçekli yatırımlarda vergi indirimi destek unsuruna ilişkin bölgeler itibari ile 

yatırıma katkı ve vergi indirim oranları tablosu şöyledir:   

   

Bölgeler   

Yatırıma Katkı Oranı (%)      

Vergi İndirim Oranı 

(%)   
31.12.2013 tarihine kadar 

başlanılan yatırımlar   

01.01.2014 tarihinden 

sonra başlanılan 

yatırımlar   

1.Bölge   25   20   50   

2.Bölge   30   25   55   

3.Bölge   35   30   60   

4.Bölge   40   35   70   

5.Bölge   50   40   80   

6.Bölge   60   45   90   

  

  

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı % 90 ve yatırıma katkı 

oranı % 50’dır.   

Yeni Yatırıma Vergi Desteği   

Yatırımlara vergi indiriminde halen birinci bölge için, teşvik uygulamalarında yüzde 10 olan 

oran, 15’e, ikinci bölge için %15’ten %20’ye, üçüncü bölge için %20’den %25’e, dördüncü 

bölge için %25’den %30’a, beşinci bölge için %30’da %40’a, altıncı bölge için %35’den 

%50’ye çıkıyor  

Büyük ölçekli yatırımlarda ise birinci bölgede yüzde 20 olan oran, 25’e, ikinci bölge için 

%25’ten %30’a, üçüncü bölge için %30’den %35’e, dördüncü bölge için %35’den %40’a, 

beşinci bölge için %40’dan %50’ye, altıncı bölge için %45’den %60’a çıkıyor.  

7- Sigorta Primi Desteği   

6.bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları 

kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, 

tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, 



 

 

işveren tarafından SGK’ya ödenmesi gereken sigorta primi işçi 

hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl 

süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.   

Bu destekten yararlanılabilmesi için, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde 

SGK’ya verilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca karşılanmayan işçi hissesine ait tutarın yasal süresi 

içerisinde ödenmiş olması şarttır.   

Not: Bugünkü asgari ücret üzerinden 1 kişi için Sigorta primi işçi payı tutarı 124,11 TL´dir.   

8- Gelir Vergisi Stopajı Desteği   

6.bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan 

ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin 

asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya 

tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname 

üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.   

Not: Bugünkü asgari ücret üzerinden 1 kişi için gelir vergisi stopajı destek tutarı 113,03 TL´dir.   

Öncelikli Yatırım Konuları   

Teşvik sisteminde aşağıda belirtilen öncelikli alanlarda yapılacak olan yatırımlar hangi ilde 

yapılırsa yapılsın bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 5.bölge kapsamında yer alan destek 

unsurlarından yararlandırılacaktır. Ancak bu yatırımlar, 6.bölgede yer almaları halinde 

bulunduğu bölge desteklerine tabi olacaktır.   

• Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,   

• Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına 

yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları,   

• Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma 

sanayine yönelik olanlar)   

  

• Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımlarından 

bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm yatırımları,   

• Asgari 50.000 m² kapalı alana sahip uluslar arası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş 

merkezi üniteleri hariç)   

• Sağlık Bakanlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek asgari 20 Milyon  

TL. sı tutarındaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçları ve kan ürünleri üretimine yönelik 

yatırımlar,   

• Savunma Sanayi Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek 

asgari 20 Milyon TL. sı tutarındaki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar,   

• Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işlimi yatırımları,   



 

 

• Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise 

eğitim yatırımları,   

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde 

geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar.   

Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar   

Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi 

düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde vergi 

indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları bölgenin bir alt 

bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.  a) Yatırımın organize 

sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleştirilmesi,   

b) Yatırımın, aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu 

yatırımcı tarafından gerçekleştirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu 

sağlayacak bir yatırım olması.   

6.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.   

AR-GE ve Çevre Yatırımları   

AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden 

yararlandırılır. Söz konusu yatırımlar, 6.bölgede gerçekleştirilmesi halinde gelir vergisi stopajı 

ve sigorta primi desteğinden de yararlanabilir.  Ar-Ge ve Tasarıma Daha Fazla Destek   

Tasarım merkezleri Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek. KOBİ’lerin siparişe dayalı Ar-Ge  

faaliyetleri desteklenecek. Özellikle bünyelerinde Ar-Ge departmanı kuramayan KOBİ’lerin  

Ar-Ge hizmeti için dışarıdan alacakları hizmetin Ar-Ge faaliyeti gibi desteklenmesi hem  

KOBİ’lerin AR-Ge kabiliyetlerini artıracak hem de bu amaçla Ar-Ge odaklı mühendislik  

şirketlerinin oluşumuna katkı sağlayacaktır.   

  

Ar Ge Yatırımlarına Proje Finansmanı Desteği  

Başta enerji, ulaştırma, sağlık sektörleri olmak üzere imalat sanayiinde Ar Ge’ye dayalı proje 

finansman modeli getiriliyor.  

Projelerin fizibilitesi TÜBİTAK tarafından yapılacak. TÜBİTAK projelere %20 oranına kadar 

ortak olabilecek.  

Projenin %50’si Türkiye Kalkınma Bankası tarafından uygun maliyetli kredi ile 

desteklenecek.  

Devir, Satış, İhraç ve Kiralama   

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, 

satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip 5 yılı doldurmuş 

olmaları halinde serbesttir.   



 

 

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımını tamamlamış ancak 

tamamlama vizesi yapılmamış yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın, teminini müteakip 5 yıl 

geçtikten sonra satışının yapılmış olması ve işletmenin asgari 5 yıl süreyle faaliyette bulunmuş 

olması şartıyla, Ekonomi Bakanlığınca herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın tamamlama 

vizesi yapılabilir.   

Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve 

teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;  a) Teşvik 

belgeli bir başka yatırım için devri,   

b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,   

c) İhracı,   

ç) Kiralanması,   

Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.   

Yatırımların Nakli   

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen 

yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 yıl süre ile bulunduğu bölgede 

faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Bakanlıktan izin alınması ve yatırım konusunun 

taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere 

taşınılabilir. Bulunduğu bölgeden daha az destek alan üst bölgelere, aynı bölgede bulunan 

OSB’den OSB dışına veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, 

taşındığı bölgenin yararlandığı desteği aşan kısım ile taşındığı bölgede bulunmayan destekler 

ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile 

bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.    

Tamamlanmış yatırımlardan 5 yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yapılmamış 

olanlar, taşınma öncesinde Ekonomi Bakanlığına müracaat ederek tamamlama vizesini yaptırır. 

Bu kapsamdaki yatırımların yer değişikliği talepleri, taşınma sonrasında da uygun görülebilir.   

Genel teşvik uygulamasından yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi 

de dahil olmak üzere Bakanlıkça değerlendirilerek proje bazında sonuçlandırılır.   

  

  

Yeni teşvik sistemi ile getirilen yenilikler:   

∗ Stratejik yatırımlar kavramı,   

∗ Gelişmişlik düzeyine göre daha önce 4 olan bölge sayısının 6’ya çıkarılması,   

∗ İl bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmesi,   

∗ Bölgesel teşviklerden yararlandırılacak yatırım konularının sektörel olarak il bazında yeniden 

belirlenmesi,   



 

 

∗ Sigorta primi işveren desteğinin yanı sıra en az gelişmiş 

olan 6.bölge illerindeki yatırımlar için sigorta primi işçi hissesi desteğinin de sağlanması,   

∗ Yine 6. bölge için gelir vergisi stopaj desteğinin sağlanması,   

∗ Yatırımcının vergi indirimi desteğini, yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde ettiği 

kazançlarına uygulayabilecek olması,   

∗ OSB’lerde yapılacak yatırımların daha fazla desteklenmesi, (Vergi indirimi ve sigorta primi 

işveren hissesi açısından bulundukları bölgenin değil bir alt bölgenin desteklerinden 

yararlanması)   

∗ Stratejik yatırımlarda bina inşaatı için yapılan harcamalarda KDV istisnası sağlanması    

  

  

ÜRETİM İSTİHDAM DESTEK PAKETİ  

1. Mesleki Eğitim Desteği  

İşverenin, istihdam için 6 aylık iş başı eğitim programı esnasında asgari ücretler İŞKUR 

tarafından ödenecek.   

İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşülecek.  

İş başı eğitim programı sonrası, kursiyerler işe alınırsa, imalat sektöründe 3,5 yıl, diğer 

sektörlerde ise 30 ay boyunca SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenecek. 2015 Temmuz’a 

kadar bu işbaşı eğitimine başlanırsa, iş başı eğitim için verilecek destek 6 ay değil 1 yıl olacak.   

Bunlar halen uygulanan UMEM desteklerinin gelişmiş şekli.   

Toplum yararına çalışacak 120.000 yeni istihdam sağlanacak.  

2. Yatırım İndirimi   

Yatırımlara daha çok vergi indirimi sağlanacak. 2015-2016 yatırım döneminde yatırıma katkı 

oranı yatırım dönemi için de destekleniyor. Daha önce yalnızca işletme dönemi için yatırım 

indirimi vardı. Yeni düzenleme ile yatırım dönemi için de destek sağlanıyor. Desteğin yatırım 

dönemi için de uygulanması yatırımcılar için önemli bir finansman kaynağı sağlayacaktır.  

  

  

  

1. Bölgede hiç yokken 

%50’ye  

2. Bölgede %10’dan %55’e 3. 

Bölgede %20’den %60’a  

4. Bölgede %30’dan %65’e  



 

 

5. Bölgede %50’den %70  

6. Bölgede %80 olarak kalıyor  

Yüksek teknolojili yatırımlara Türkiye’nin neresinde olursa olsun 5. Bölge desteği sağlanacak. 

Orta-yüksek teknolojili yatırımların desteklenmesi için de ilave tedbirler alınacak.  

3. Finansmana Erişim  

Öz kaynak kullanarak sermaye artırımı yapan firmalar sermayenin belli bölümünü kurum 

kazancından indirebilecekler. Şirketler öz kaynak kullanarak yaptıkları yatırımlarda, kredi 

almak suretiyle, borçlanarak yaptıkları yatırımlardan çok daha avantajlı şekilde teşvik 

edilecekler.   

4. Yatırım ve ara malda KKDF kaldırılıyor  

Yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında uygulanan % 6 KKDF % 0’a indiriliyor.   

5. Hazine Kapsamlı Kefaletin Kapsamı Genişliyor  

Kredi kefaleti için Hazine kaynaklarından kullandırılan kredi tutarı 1 milyar TL’den 2 milyar 

TL’ye çıkarılıyor. Bakanlar kurulu kararıyla, yararlanabileceklerin kapsamı genişletilmiş, 

kapsama imalatçı KOBİ’ler dahil edilmiştir.  

8. Türkiye Kalkınma Bankası, dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek şekilde 

yeniden yapılandırılacak  

  


