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Yeni Teşvik Sistemi & Ajansların yeni teşvik 
Sisteminde Alacağı Görevler 
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 Yeni sistemi ile, Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat 

bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin 
artırılmasını; 

 En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin 
artırılması; 

 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi; 
 Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması; 
 Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi; 
 Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek 

teknoloji içeren yatırımların desteklenmesini bu yeni sistemle 
hedeflenmekte 

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 
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• Gelir vergisi stopajı teşviki: Asgarî on işçi çalıştıranların iş 
yerleri için işçilerin gelir vergisi desteği, (113 TL)   

• Sigorta Primi İşçi Hissesi Teşviki:6 ncı 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 Sosyal 
Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi 
hissesinin (124 TL) asgari ücrete tekabül eden kısmı, 
tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle 
işveren adına  Bakanlık bütçesinden karşılanabilir. 

 

 

DESTEK UNSURLARI 



Gümrük Vergisi istisnası  : Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik 
belgesi kapsamında  yapılacak makine ve teçhizat ithal teslimleri 
gümrük vergisinden istisna edilir. 
 
Katma Değer Vergisi istisnası  : Teşvik belgesini haiz yatırımcılara 
teşvik belgesi kapsamında  yapılacak makine ve teçhizat ithal ve 
yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir. 
 
Sigorta primi işveren hissesi desteği:  Teşvik belgeli yatırımlarda 
son 6 aya ait ortalama işçi sayısına ilave edilen istihdam için 
ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete 
tekabül eden kısmının hazine tarafından karşılanmasıdır. 
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Vergi indirimi: Bölgesel, Büyük ölçekli ve Stratejik 
yatırımlarda belirlenen oranlarda indirim tutarı yatırıma 
katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edilen 
kurumlar/gelir vergisi indirimidir. 
 
Yatırım Yeri Tahsisi: Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel 
desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye 
Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde 
yatırım yeri tahsis edilebilir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ 

STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ  
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Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek 
yatırım konuları ve teşviki için EK-4’te öngörülen şartları sağlayamayan yatırım 

konuları hariç olmak üzere, belirtilen sabit yatırım tutarları ve üzerindeki yatırımlar 
bölge ayrımı yapılmaksızın aşağıdaki destek unsurlarından yararlandırılabilir 

yeni teşvik/ek4.doc
yeni teşvik/ek4.doc
yeni teşvik/ek4.doc
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Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari 
sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde bir milyon 
Türk Lirası, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beş 

yüzbin Türk Lirası olması gerekir.  

 Gümrük vergisi muafiyeti. 
 Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası. 
 Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede 

gerçekleştirilecek yatırımlar için). 
 Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin 

gemi inşa yatırımları için). 
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• Yeni teşvik uygulamasında, bölgesel sistem 
yerine, “İl Bazlı Bölgesel Teşvik Sistemi”ne 
geçilmiştir.  

• İllerin, bölgesel dağılımdaki yerleri, daha sonra 
TÜİK’in periyodik çalışmaları sonucunda elde 
edilecek veriler çerçevesinde gözden 
geçirilebilecek, bir değişim varsa, illerin 
listedeki yeri de ona göre değişebilecektir. Yani 
bölgeler sabit değil, değişken.  
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 Gümrük vergisi muafiyeti. 
KDV istisnası. 
Vergi indirimi. 
 Sigorta primi işveren hissesi desteği. 
 Yatırım yeri tahsisi. 
 Faiz desteği (3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerdeki 
yatırımlar için). 
Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek 
yatırımlar için). 
Sigorta primi desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar 
için) 

 

yeni teşvik/ek2.xls
yeni teşvik/ek2.xls
yeni teşvik/ek2.xls
yeni teşvik/ek2.xls
ek2.xls
ek2.xls
ek2.xls
ek2.xls
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Eski Teşvik Sistemi 
 

Yeni  Teşvik Sistemi 

Türkiye Sosyo-Ekonomik gelişmişlik 

sıralamasına göre 4 bölgeye ayrılmış 

olup 2. Bölgede yer alan Çanakkale ili 

sınırlarında bulunan Gökçeada ile 

Bozcaada 4. Bölgede sayılmıştır. 

Sosyo-Ekonomik gelişmişlik 

sıralamasına göre bölge sayısı 6’ya 

çıkarılmış ve destek unsurlarından 

yararlanma oranları buna göre 

güncellenmiştir. 
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Bölge sayısının 6’ya çıkartılması bir çok ilin daha 

avantajlı bölgelere kaydırılması ile sonuçlanmışken 5 ilin 

(Antalya (2-1), Muğla (2-1), Kayseri (3-2), Konya (3-2), 

Trabzon (4-3)önceki sınıflamaya göre daha üst (daha az 
avantajlı) bölgelere kaydırıldığı gözlenmiştir. 

• Daha alt (daha avantajlı) bölgelere kaydırılan il sayısı 52 olmakla 

birlikte bölge değişikliğinin özellikle 3 ve 4. bölgelerden 5 ve 6. 

bölgelere doğru yapıldığı görülmektedir.  

• Üst bölgelerde yapılan değişiklikler genellikle bir alt bölgeye doğru 

olmakla birlikte dikkat çeken iki değişiklik Bilecik (1’den 3’e) ve 

Düzce’de (1’den 4’e) şeklinde gerçekleşmiştir. 

• 24 ilin yeri değişmemiştir. 



42 

Eski & Yeni teşvik Sisteminin 
Karşılaştırılması 

Teşvik Sisteminin Uygulandığı Yatırım Unsurları 

Eski Teşvik Sistemi Yeni Teşvik Sistemi 

- Genel teşvik uygulamaları 

- Bölgesel teşvik uygulamaları 

- Büyük ölçekli yatırımlar 
 
 

- Genel teşvik uygulamaları 

- Bölgesel teşvik uygulamaları 

- Büyük ölçekli yatırımlar  

- Stratejik yatırımlar 
 



Yatırıma Katkı oranı 

55% 55% 55% 55% 
50% 

30% 30% 

40% 

Bingöl Elazığ  Malatya Tunceli

Yatırıma Katkı Oranı                 
Eski yeni
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Sigorta Primi İşveren Hissesi Yıl  

0

2

4

6

8

10

12

Bingöl Elazığ Malatya Tunceli

Eski Yeni
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Kurumlar/ Gelir Vergisi İndirim Oranı  

90% 90% 90% 90% 90% 

70% 70% 

80% 

Bingöl Elazığ Malatya Tunceli

Eski Yeni
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19% 19% 19% 19% 

50% 

25% 25% 

35% 

Bingöl Elazığ Malatya Tunceli

ı 

Eski Yeni
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15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Kararın uygulama esasları 
belirlenmiş ve 20 Haziran 2012 tarih 28329 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 



• Genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, 
• Sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan, 
• EK-4’te belirtilen yatırımlar için firmalar yerel 

birimlere müracaat edebilirler. 
• Bölgesel teşvik uygulamaları müracaatı yerel 

birimlere yapılamamakta. 
• Teşvik belgesine ilişkin müracaatın Bakanlığa 

yapılması halinde dörtyüz Türk Lirası Bakanlık 
Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yerel 
birimlere yapılması halinde üçyüz Türk Lirası 
Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına, yüz 
Türk Lirası ise ilgili yerel birim hesabına yatırılır. 
Bu meblağlar hiçbir surette iade edilmez. 
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yeni teşvik/EK-4.docx
yeni teşvik/EK-4.docx
yeni teşvik/EK-4.docx


Ajanslar bakanlıkça verilen tüm teşvik belgelerini 

izlemekle görevlendirilmiş. 

• Kararın 20 Maddesinin 6. bendinde; 

• Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça düzenlenen 
teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların 
gerçekleşmelerini izleyerek gerçekleşme 
durumlarını altışar aylık dönemler halinde 
Bakanlığa bildirirler 
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Kalkınma Ajansları, sanayi odaları 
ve Bakanlıkça görevlendirilecek 
diğer odalar EK-3 

 
 

 

 

yeni teşvik/ek-3.docx
yeni teşvik/ek-3.docx
yeni teşvik/ek-3.docx


• Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, 
kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu 
kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli 
kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler 
ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların 
sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi 
geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve 
vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin 
Türkiye’deki şubeleri 
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Kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına 
yapılacak teşvik belgesi müracaatları değerlendirmeye 
alınmaz 



Yerel Birim ile Genel Müdürlük arasındaki 
ihtilaf halinde Genel Müdürlüğün görüşü esas 
alınır. 

Eksik veya çelişkili belge sunan yatırımcının 
başvurusu kabul edilmez. 

Belgelerin doğruluğundan yatırımcı 
sorumludur. 
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Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş 
bulunan yatırım harcamaları;  

Kullanılmış yerli makine ve teçhizat 

 

TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLEN HARCAMALARDAN 

SAYILMAZ 
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Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik 
olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri 
içeren, gerektiğinde arazi-arsa ve bina-inşaat 
harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı 
yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya 
mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü bulunmayan 
yatırımları 
 
Tevsi:  Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine 
ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik 
olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği 
oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımları 
 

 

YATIRIM CİNSLERİ 



Ürün Çeşitlendirmesi: Mevcut tesis ile altyapı müşterekliği olan, 
aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave 
yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır. 
  
 Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında, gelişen 
teknoloji sonucunda teknik ve/veya ekonomik ömrünü 
tamamlamış makine ve teçhizatlar teknolojiye uygun parçaların 
eklenmesi veya mevcut bir aksamın gelişmiş bir modeli ile veya 
makine teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış 
yatırım harcamalarının tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan 
kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren 
yatırımlardır. 
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 Entegrasyon: 

  Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim 
hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte 
ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü 
ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise 
ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın 
konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kaideten 
aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis 
bünyesinde olan yatırımları 
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YATIRIMIN YERİ 

 

 

 

Entegresyona yönelik yatırımlar hariç diğer yatırımların 
aynı işletmede ya da aynı OSB’de olması gerekir. 
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• Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 
yatırımlarında, yetiştiricilik ve süt mamulleri üretimi 
başlangıç olmak kaydıyla, proje bazında yem ünitesi (yem 
bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya soğuk 
hava deposu. 

• Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, 
yetiştiricilik ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, 
soğuk hava deposu ve/veya proje bazında yem ünitesi 
(yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi) ve/veya 
et mamulleri üretimi. 

• Damızlık büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği 
yatırımlarında, yetiştiricilik ve proje bazında yem ünitesi 
(yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi). 

 

 

 



60 

• Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık tavuk 
veya hindi yetiştiriciliği ve kuluçkahane ile proje bazında yem 
üretimi. 

 

• Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, hindi veya et yönlü 
tavuk yetiştiriciliği ve kesimhane başlangıç olmak kaydıyla, ileri 
işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi. 

 

• Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, yumurta 
tavuğu yetiştiriciliği başlangıç olmak kaydıyla, yem tesisi 
ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve 
paketleme ünitesi. 
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  Teşvik Belgesini düzenleyen mercii belgeyi revize  eder 
 

• Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarının yüzde ellisinin 
üzerindeki artış veya azalışlar ile belgede kayıtlı diğer 
bilgilerde değişiklik olması durumunda 

 

• Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine 
teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile 
uyumlu olanları, teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş 
sayılmak suretiyle belge kapsamına dahil edilebilir. 
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Süreyi teşvik belgesini düzenleyen mercii uzatabilir 

 

Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi 
halinde, yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla süre 
uzatımı talebinde bulunulması durumunda, teşvik 

belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre 
verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin bir yıldan 
az olması halinde ek süre bir yıl olarak uygulanabilir. 
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  Teşvik belgesini düzenleyen mercii değişikliği, Genel 
Müdürlüğün onayı ile yapabilir 

 

 Yatırımcı tarafından yeni yatırıma ilişkin olarak verilecek 
yatırım bilgi formuna istinaden yürürlükteki mevzuat 
hükümleri çerçevesinde bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da 
dikkate alınarak, teşvik belgesi üzerinde yatırım konusuna 
ilişkin değişiklik yapılabilir. 

 Yatırım konusu değişikliğinden önce satın alınmış ancak, yeni 
yatırım konusu ile ilgili olmayan makine ve teçhizat için 
uygulanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır 
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• Yerel birimler ile valilikler, odalar, bankalar, yeminli 
mali müşavirler gibi görev verilen kurum ve 
kuruluşlar Karar ve Tebliğ’in uygulamasına yönelik 
olarak yapmış oldukları işlemlerden sorumludurlar. 

 

• Görev verilen ilgili kurum ve kuruluşlar yapılan 
müracaatları iki ay içerisinde sonuçlandırmakla 
yükümlüdür. 

 
 



 

TEŞEKKÜRLER 
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