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YATIRIM TEŞVİKLERİ

Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını 

gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: 

1981



Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,

 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL

 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.
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UYGULAMALAR

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 8  

farklı uygulamadan oluşmaktadır:

1. Genel Teşvik Uygulamaları

2. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

3. Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

4. Stratejik Yatırımların Teşviki

5. Cazibe Merkezleri Yatırımları

6. 4. Bölge Destekleri

7. Öncelikli Yatırım Konuları (5. Bölge Destekleri),

8. Proje Bazlı Yatırımların (Süper) Teşviki
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GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

1981



BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ1981



STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

İthalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlayan

yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. 

• Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL’nin üzerinde olması,

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

• Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya

yatırımlarında bu şart aranmayacaktır.),

• Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması

(yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır.)

• Asgari sabit yatırım tutarı 3 Milyar TL’nin üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım 

olarak kabul edilir.
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Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

DESTEK UNSURLARI TÜM BÖLGELER

KDV istisnası VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR

Vergi İndirimi (YKO %50) %90

Sigorta primi işveren hissesi desteği (1-2-4-
5.bölgelerde sabit yatırımın %15’ine kadar )

6.Bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl

Sigorta Primi Desteği Sadece 6.bölge yatırımları için 10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Sadece 6.bölge yatırımları için 10 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi VAR

KDV İadesi 500 milyon TL’nin üzerindeki yatırımların bina-
inşaat harcamaları için

Faiz Desteği TL’de 5 puan, dövizde 2 puan. Sabit yatırım 
tutarının %5’i, 50 milyon TL’sini geçemez.

1981



CAZİBE MERKEZLERİ YATIRIMLARI

Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası 

gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı, Banka aracılığıyla yürütülür. 

Cazibe Merkezleri Programının uygulanacağı iller ile bu program kapsamındaki; 

• Danışmanlık Desteği,                                                                                                         

• Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, 

• Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği,  

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği,  

• Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği                                                                                       

• Üretim Tesislerini Taşıma Desteği, 

• Telekomünikasyon altyapısına verilecek destekleri kapsayan Çağrı ve Veri Merkezleri Yatırım Desteği ile veri merkezleri için Enerji 

Desteği, 
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4.BÖLGE DESTEKLERİ

1981



ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI ( 5. BÖLGE DESTEKLERİ)

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5.bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6.bölgede yer almaları halinde bulunduğu 
bölge desteklerine tabidir.

• Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yö nelik yatırımlar.

• Özel sektör tarafından yapılacak 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 veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama 
yatırımları.

• Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).

• Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar.

• Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır 
yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç).
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• Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları.

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların 
üretimine yönelik yatırımlar.

• Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor 
yatırımları ile asgari 20 milyon Tl tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar.

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci
maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

• EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık 
asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde 
yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan 
enerji verimliliği projesine yönelik yatırımlar.

• Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç).

• Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları.

• Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik 
yatırımlar.

• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine 
yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353).

• Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama 
yatırımları.

• Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve

• jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.

• Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı üretimine yönelik entegre yatırımlar.
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PROJE BAZLI YATIRIMLARIN (SÜPER) TEŞVİKİ

• Bakanlar Kurulu; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut veya 

gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik 

dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip 

olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için;

• Kurumlar Vergisi oranını %100’e kadar indirimli uygulatmaya ve yatırıma katkı oranını %200’ü geçmemek üzere 

belirlemeye veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen 

kazançla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi istisnası tanımaya,

• G vergisi stopajı teşvikinden yararlandırmaya,

• Gümrük vergisi muafiyeti tanımaya,

• Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma 

izni verilmesine ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla Hazine taşınmazının 

talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesine,
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• 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasına,

• İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının en fazla 10 yıla kadar 

karşılanmasına,

• Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da 

hibe desteği sağlanmasına,

• Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 5 yılı geçmemek üzere, asgari ücretin 

aylık brüt tutarının 20 katma kadar ücret desteği verilmesine,

• Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satış 

şartıyla yatırıma ortak olunmasına, karar vermeye ve yukarıdaki desteklerden bir veya birden fazlasını 

uygulatmaya yetkilidir.

• Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilebilir.

• Projenin gerekli kıldığı hâllerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilir.

• Yatırımın devri hâlinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, muafiyet ve 

desteklerden yararlanır.
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Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdadır:1981



Destek Unsurları

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Katma Değer Vergisi İstisnası

Katma Değer Vergisi İadesi

Emlak Vergisi Muafiyeti
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FAİZ DESTEĞİ

Faiz desteği Ar-Ge ve çevre yatırımlarında 500.000 TL’sını, stratejik yatırımlarda ise yatırım tutarının % 5’ini  

aşmamak kaydıyla 50 milyon TL’sını geçemez.

1981

Bölgeler TL (%) Döviz (%) Üst Sınır (TL)

3 3 1 500.000

4 4 1 600.000

5 5 2 700.000

6 7 2 900.000



SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ

1981

Bölgeler Uygulama Süresi

1 2 yıl

2 3 yıl

3 5 yıl

4 6 yıl

5 7 vıl

6 10 yıl



• Stratejik yatırımlar için bu destek 6.bölgede 10 yıl, diğer bölgelerde 7 yıl süreyle uygulanır.

• Stratejik yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1-2-3-4 ve 5. bölgelerde sabit yatırım tutarının %15’ini geçemez.

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin 

Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin 

Sabit Yatırım Tutarına Oranı (%)

1 10 3
2 15 5
3 20 8
4 25 10
5 35 11
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. 

SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ

GELİR VERGİSİ STOPAJI DESTEĞİ

1981



Bölgesel Teşvik 

Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler Yatırıma 

katkı 

oranı (%)

Kurumlar 

vergisi veya 

gelir vergisi 

İndirim 

oranı (%)

Yatırıma 

katkı 

oranı (%)

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oram (%)

1 15 50 25 50

2 20 55 30 55

3 25 60 35 60

4 30 70 40 70

5 40 80 50 80

6 50 90 60 90

1981

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir. 

Yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcama tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının %80’in i geçmemek üzere 

yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

VERGİ İNDİRİMİ



YATIRIM YERİ TAHSİSİ

Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak  
yatırımlar için Maliye Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde  yatırım yeri tahsis edilmesidir.



İHRACAT DESTEKLERİ

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Desteği

Eğitim Desteği

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

E-Ticaret

Pazara Giriş Belgeleri

Fuar Katılım Desteği

Dahilde İşleme İzin Belgeleri

İstihdam Desteği

Tasarım Desteği

Yurtdışı Birim, Marka ve Tanıtım Desteği

Markalaşma ve Turquality Desteği

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanan Destekler 



YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM 

FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 
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YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Sınai ve/veya  ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı Pazar araştırması gezilerine 

ilişkin giderler , % 70 oranında ,yurt dışı Pazar araştırması başına  başına 5.000 ABD$’ına kadar 

desteklenmektedir.
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YURTDIŞI FUAR DESTEĞİ 

1981



SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI 
YURTİÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİ
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PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN 
DESTEKLENMESİ

• Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite 

edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme 

işlemleri.
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DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ

• İhracat amaçlı imalatınızda kullanmak üzere ithal ettiğiniz veya yurtiçi alım yaptığınız hammadde yada yarı mamullerde; 

Yerli hammadde alımında ;

• İthalde olduğu gibi yerli alacağınız hammaddeler için %100 KDV muafiyeti sağlar.

• Ayrıca Ticaret politikası önlemleri tabi olmama

• İthalat sırasında ;

• Gümrük vergisi muafiyeti

• Kaynak kullanım destekleme fonu muafiyeti

• %100 KDV muafiyeti

1981



TURQUALITY PROGRAMI

1981

Bu programın amacı,Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması,Türk malı imajının yerleştirilmesi hedefiyle , tebliğ 

kapsamı kriterler çerçevesinde şirketlerin bu program kapsamında  gerçekleştirecekleri  faaliyetlere ilişkin 

harcamalarının  hibe şeklinde desteklenmesidir. Finansal performans ve operasyonel mükemmellik düzeyi 

firmaların bu programa girmesi konusunda önemli bir kriterdir.



DESTEKLENECEK HARCAMALAR
• Patent,Faydalı Model,Endüstriyel Tasarım ve Marka Tescil harcamalarının desteklenmesi,

• Kalite Belgeleri,İnsan Can,Mal,Emniyeti ve Güvenliğini Gösterir İşaretlere İlişkin Harcamaları Desteklemesi , 

• Moda Endüstriyel Ürün Tasarımcısı Giderlerinin Desteklenmesi 

• Tanıtım,Reklam ve Pazarlama Faaliyetlerinin desteklenmesi, 

• Yurtdışı Birimlere İlişkin Giderleri Desteklenmesi ,  

• Danışmanlık Desteği,

• Pazar Araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler

TURQUALITY /MARKA DESTEK SÜRESİ
• Marka destek programı 4 yıl

• TURQUALITY® destek programı 5 +5 yıl sürelidir



TEKNİK MÜŞAVİRLİK ŞİRKETLERİNE SAĞLANAN 
DESTEKLER

• Proje desteği

• Yurt dışı ofis desteği

• Reklam ,tanıtım ve pazarlama desteği

• Pazar araştırması desteği

• Yurt dışı fuar katılım desteği

• Seminer ve konferans katılım desteği

• Teknik müşavirlik ve teknik müşavirlik heyet programı desteği

• Yurt dışı eğitim desteği

• Yazılım desteği

• Mesleki sorumluluk sigortası desteği

• Uluslar arası mesleki  yarışmalara katılım desteği



TEŞEKKÜRLER

1981


