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GİRİŞ
Yatırım Teşvik Sistemi’ne ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkında Karar” 19 Haziran 2012 tarihinde, kararın uygulanmasına ilişkin 2012/1
sayılı tebliğ ise 20 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş
olup, 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
1) Genel Teşvik Uygulamaları
2) Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3) Öncelikli Yatırımların Teşviki
4) Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
5) Stratejik Yatırımların Teşviki

Bu kapsamda, sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre iller 6 bölgeye ayrılmış olup, Tunceli
1
5. Bölgede yer almıştır. 22.02.2017 tarihli ve 2017/9917 sayılı kararla Tunceli OSB’de

bölgesel olarak desteklenen sektörlerde yatırım yapılması halinde, yatırımcı, 6. Bölge
desteklerinden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanacaktır.
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Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis
ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar, 6. bölge şartlarında 6. bölgede
uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde yararlanır. Ek destek alacak cazibe merkezli 8 il; Elazığ,
Malatya, Adıyaman, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt illeridir. Ayrıca Kilis ili de katılarak toplam
9 il olmak üzere OSB içerisinde yapılacak yatırımlara 6. bölge teşviki verilebilecektir.
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1 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI
1.1 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI
 Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin
üretiminin artırılması,
 Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımların
desteklenmesi,
 En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

1.2 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
BÖLGESEL
TEŞVİK

İller arasındaki
gelişmişlik
farkını
azaltmayı ve
illerin üretim ve
ihracat
potansiyellerini
artırmayı
hedefler.

ÖNCELİKLİ
YATIRIM
KONULARI

Belirli yatırım
konularının 5.
Bölge destekleri ile
desteklenmesi
hedeflenmektedir.

STRATEJİK
YATIRIMLAR

BÜYÜK ÖLÇEKLİ
YATIRIMLAR

Cari açığın
azaltılmasına katkı
sağlayacak katma
değeri yüksek
yatırımlar
desteklenmektedir.

Teknoloji ve Ar- Ge
kapasitesini
artıracak, rekabet
üstünlüğü
sağlayacak
yatırımlar
desteklenmektedir.

GENEL TEŞVİK

Teşvik
edilmeyecek
yatırım konuları
dışında kalan
tüm yatırımları
kapsamaktadır.

1.3 YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNDE DESTEK UNSURLARI
Katma Değer Vergisi İstisnası: Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden temin edilecek makina ve
teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesidir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek makine ve
teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesidir.
Vergi İndirimi: Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar,
indirimli olarak uygulanmasıdır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için
ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça
karşılanmasıdır.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için
ödenmesi gereken gelir vergisi stopajının asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle terkin
edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde
öngörülür.
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Sigorta Primi Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi
gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının 10 yıl süreyle Bakanlıkça
karşılanmasıdır. Genel teşvik uygulamaları hariç olmak üzere, sadece 6. Bölgede gerçekleştirilecek
yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
Faiz Desteği: En az bir yıl vadeli, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar
kullanılan krediye ilişkin ödenecek faiz veya kâr payının bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.
Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik
Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade
edilmesidir. 2017-2018 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara
ilişkin bina / inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Stratejik
Yatırımların
Teşviki

Genel Teşvik
Uygulamaları

Bölgesel
Teşvik
Uygulamaları

Öncelikli
Yatırımların
Teşviki

Büyük Ölçekli
Yatırımların
Teşviki

KDV İstisnası











Gümrük Vergisi
Muafiyeti











































Faiz Desteği**





Yatırım Yeri
Tahsisi





Destek
Unsurları

Vergi İndirimi
Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
Gelir Vergisi
Stopajı
Desteği*
Sigorta Primi
Desteği*



KDV İadesi***







* Yatırımın 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
** Bölgesel teşvik uygulamalarında; yatırımın 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** 500 Milyon TL üzerindeki stratejik yatırımlara sağlanır.
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2 TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALARI
2.1 GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bölge ayrımı yapılmaksızın;
Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile EK – 2’de
yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve öngörülen
şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere asgari
sabit yatırım tutarı (500 bin TL) şartını sağlayan yatırımlardır.

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti

2.2 BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Tunceli’de bölgesel olarak desteklenen sektörler aynı adı taşıyan tabloda verilmiş olup, asgari
kapasite veya tutarları sağlayan yatırımlar aşağıdaki desteklerden yararlanabilir.

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Faiz Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Yatırım Yeri OSB ise)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Yatırım Yeri OSB ise)
Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oranları ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda
verilmiştir.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI*
DESTEK UNSURLARI

YATIRIM YERİ
OSB İÇİ
OSB DIŞI

KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi (%)
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Sigorta Primi
Destek Süresi
İşveren Hissesi
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Desteği Yeri Tahsisi
Yatırım
İç Kredi
Faiz Desteği
Döviz / Dövize Endeksli Kredi
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
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VAR

VAR
VAR
80

VAR
40

7 Yıl
35
VAR
5 Puan
2 Puan
YOK
YOK

90

50
10 Yıl
Sınırsız
VAR
7 Puan
2 Puan
10 Yıl
10 Yıl

*İmalat sanayine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında,
01/01/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı
oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
İmalat sanayine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 ve 2018 yılında
gerçekleştirilecek bina inşaat harcamaları için KDV iadesi öngörülür.

TUNCELİ’DE BÖLGESEL OLARAK DESTEKLENEN SEKTÖRLER
US-97 Kodu
0121,0122.2
0500.0.04
15

17
18
1912 ve 1920
20
21
24
26 (2610.2.03.01, 2693.2,
2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç)
2720, 273
28
29
30
31
32
33
34
361
5510.1.01,5510.2.01
5510.3.01
6302.0.01
6302.0.03
80 (809 hariç)
8511.0.01-05,8511.0.99,
8531.0.01-03

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak
Sektörler
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil
olmak üzere entegre hayvancılık yatırımları)
Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve
yumurtası üretimi dâhil)
Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da
belirtilen yatırım konuları hariç)
Tekstil ürünleri imalatı
Giyim eşyası imalatı
Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb. imalatı
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı, hasır ve buna
benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
Kâğıt ve kâğıt ürünleri imalatı
Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok
katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla,
çimento, hazır beton ve harç hariç) (Değişiklik:
RG-5/10/2016-29848)
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal
döküm sanayi
Metal eşya
Makine ve teçhizat imalatı
Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri
imalatı
Elektrikli makine ve cihazları imalatı
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve
cihazları imalatı
Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi
Mobilya imalatı (sadece plastikten imal
edilenler hariç)
Oteller
Öğrenci yurtları
Soğuk hava deposu hizmetleri
Lisanslı depoculuk
Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri
dâhil, yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim
faaliyetleri hariç)
Hastane yatırımı, huzurevi
Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
Kömür gazı üretimi (sentez gazı)
Seracılık

Asgari Yatırım Tutarı / Kapasitesi
OSB Dışı

OSB İçi

500 Bin TL

500 Bin TL

500 Bin TL

500 Bin TL

1 Milyon TL

500 Bin TL

Tekstilin aprelenmesi
yatırımları için 10
Milyon TL, diğer yatırım
konularında 1 Milyon TL
500 Bin TL
500 Bin TL

500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL

1 Milyon TL

500 Bin TL

10 Milyon TL
1 Milyon TL

500 Bin TL
500 Bin TL

1 Milyon TL

500 Bin TL

1 Milyon TL

500 Bin TL

1 Milyon TL
1 Milyon TL

500 Bin TL
500 Bin TL

500 Bin TL

500 Bin TL

1 Milyon TL

500 Bin TL

500 Bin TL

500 Bin TL

500 Bin TL
Motorlu kara
taşıtlarında yatırım
1 Milyon TL
tutarı 50 Milyon TL;
motorlu
taşıtları
3 yıldızkara
ve üzeri
yan sanayinde
yatırım
100 öğrenci
tutarı 1 Milyon TL
500 metrekare
1 Milyon TL

500 Bin TL
500 Bin TL

500 Bin TL
500 Bin TL
500
metrekare
500 Bin TL

500 Bin TL

500 Bin TL

Hastane: 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kişi
500 Bin TL
500 Bin TL
50 Milyon TL
10 dekar

500 Bin TL

500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
500 Bin TL
-
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BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMA TABLOSUNDA BELİRTİLEN DİPNOT VE AÇIKLAMALARI
Dipnot
1

Açıklama
İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas
Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş
sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.

2

Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında “3 yıldız ve üzeri”
şartı aranmaz.

3

4

5

6
7
8

9

Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı,
tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki
yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır.
6. bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek
maden istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
c) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) ( Mülga; RG- 05/10/2016-29848)
d) (Değişik:RG-20/1/2018-30307) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer
hizmetleri yatırımları ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).
e) (Ek:RG-5/3/2015-29286) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.
f) (Ek:RG-8/4/2015-29320) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri
imalatı konusundaki yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).
g) (Ek:RG-8/4/2016-29678) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.
h) (Ek:RG-22/2/2017-29987) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde
gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım
konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini
aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4’de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.
i) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki
yatırımlar.

10

Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş bölgenin
desteklerinden yararlanır.

11

(Değişik:RG-9/5/2014-28995) Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede
uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır.

12

6

(Değişik: RG-20/1/2018-30307) 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02,
2109.3, 2109.4 olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan
başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden
yararlanabilir.
Entegre hayvancılık yatırımlarında;
 süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş,
 et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem,
 damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş,
 damızlık küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş,
 süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş/dönem
 kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı
entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
(Değişik: RG-20/1/2018-30307) 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı
yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru hariç),
pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları
üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel desteklerden
yararlanamaz.
Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.

Ek: RG-22/2/2017-29987) Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri
ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı
aranmaksızın yararlanır.

2.2.1

Bölgesel Teşvik Uygulama Örnekleri

Yatırımlarda sıkça başvurulan “Bölgesel Teşvik Uygulaması” için Tunceli’de iki farklı yatırım
örneği için destek unsurları ve tutarları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Yatırım OSB dışında
yapılacak ise 5. Bölge, OSB içinde yapılacak ise 6. Bölge desteklerinden yararlanacaktır.

Örnek 1
Sabit yatırım tutarının % 70’i 60 ay vadeli kredi yolu ile temin edilecektir.
YATIRIM UNSURLARI
İstihdam Sayısı
Yerli Makine / Ekipman Tutarı
İthal Makine / Ekipman Tutarı
Bina / İnşaat Yatırım Tutarı
Sabit Yatırım Tutarı

30
1.000.000 TL
500.000 TL
500.000 TL
2.000.000 TL
YATIRIM YERİ

DESTEK UNSURLARI
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı Oranı (%)
Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Destek Süresi
Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
İç Kredi
Faiz Desteği**
Döviz / Dövize Endeksli
Kredi
Sigorta Primi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği

OSB DIŞI
270.000 TL
10.000 TL
800.000 TL
700.000

OSB İÇİ
270.000 TL
10.000 TL
1.000.000 TL

7 Yıl

1.132.452 TL

10 Yıl

VAR
177.916 TL

VAR
249.083 TL

-

-

YOK
YOK

1.022.868 TL
383.580 TL

10 Yıl
10 Yıl

*Hesaplamalar 2018 verileri baz alınarak yapılmıştır.
**OSB dışı yatırımlarda en fazla 700.000 TL, OSB içi yatırımlarda ise en fazla 900.000 TL destek söz
konusudur.

Örnek 2
Sabit yatırım tutarının % 50’si 60 ay vadeli kredi yolu ile temin edilecektir.
YATIRIM UNSURLARI
İstihdam Sayısı
Yerli Makine / Ekipman Tutarı
İthal Makine / Ekipman Tutarı
Bina / İnşaat Yatırım Tutarı
Sabit Yatırım Tutarı

100
4.000.000 TL
4.000.000 TL
2.000.000 TL
10.000.000 TL
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YATIRIM YERİ
OSB DIŞI
OSB İÇİ

DESTEK UNSURLARI
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren
Destek Süresi
Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
İç Kredi
Faiz Desteği
Döviz / Dövize
Endeksli Kredi
Sigorta Primi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği

1.440.000 TL
80.000 TL
4.000.000 TL
2.642.388 TL

1.440.000 TL
80.000 TL
5.000.000 TL
7 Yıl

3.774.840 TL

10 Yıl

VAR
635.416 TL

VAR
889.583 TL

-

-

YOK
YOK

3.409.560 TL
1.278.600 TL

10 Yıl
10 Yıl

2.3 ÖNCELİKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir;
ancak, bu yatırımlar 6. bölgede yer almaları halinde bulunduğu bölge desteklerine tabidir.
 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel
desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.
 Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (04/06/1985 tarihli ve 3213 sayılı
Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler hariç).
 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).
 Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan
mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar.
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 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 mamul
üretimine yönelik entegre yatırımlar.
 Lisanslı depoculuk yatırımları.
 Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans
laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve
araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.

DESTEK UNSURLARI

DESTEK ORAN VE SÜRELERİ

KDV İstisnası

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

Vergi İndirimi (%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği

Yatırıma Katkı Oranı (%)
Destek Süresi
Yatırıma Katkı Oranı (%)

Yatırım Yeri Tahsisi

80

40
7 Yıl
35
VAR

İç Kredi

5 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

2 Puan

Faiz Desteği

2.4 BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulaması, Türkiye’nin teknoloji ve AR-GE kapasitesini
artırma ve uluslararası rekabet üstünlüğü sağlama potansiyeli bulunan 12 farklı sektörde yapılacak
yatırımlara, yine bölgesel gelişmişlik düzeyine göre farklılaştırılmış, ancak bölgesel yatırım teşvik
uygulamalarından daha avantajlı oranlarda destek sağlanmak üzere kurgulanmıştır. Yatırım
projelerinin bu uygulama kapsamında desteklenebilmesi için ön koşul, 12 yatırım konusu için
belirlenmiş aşağıdaki tabloda yer alan asgari sabit yatırım tutarlarına sahip olmalarıdır.
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASI KAPSAMINDA DESTEKLENECEK YATIRIM
KONULARI

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

Asgari Sabit
Yatırım
Tutarları
(Milyon TL)
1.000

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

Sıra No

1
2
3
4

Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları

4a

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları

200

4b

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

50

5
6
7
8
9
10
11

12

10

Yatırım Konuları

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları
Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları
Elektronik Sanayi Yatırımları
Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları
İlaç Üretimi Yatırımları
Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları
Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dâhil) İmalatı Yatırımları
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)
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİK UYGULAMASINDA SAĞLANAN DESTEKLER
DESTEK UNSURLARI
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırıma Katkı Oranı (%)
Destek Süresi
Yatırıma Katkı Oranı (%)

Yatırım Yeri Tahsisi
Sigorta Primi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YATIRIM YERİ
OSB DIŞI
OSB İÇİ
VAR
VAR
VAR
VAR
80
50
90
60
7 Yıl
10 Yıl
11
Sınırsız
VAR
VAR
YOK
10 Yıl
YOK
10 Yıl

2.5 STRATEJİK YATIRIMLAR

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde
olması
Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
Katma değerin asgari %40 olması
Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat
tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması






*Asgari sabit yatırım tutarı üç milyar Türk Lirasının üzerinde olan öncelikli yatırımlar stratejik yatırım
kabul edilir.

DESTEK UNSURLARI









KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği (Yatırım Yeri OSB ise)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Yatırım Yeri OSB ise)
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STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
DESTEK UNSURLARI
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi (%)
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırıma Katkı Oranı (%)
Destek Süresi
Yatırıma Katkı Oranı (%)

Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği

İç Kredi
Döviz / Dövize Endeksli Kredi

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
KDV İadesi (Sadece 500 milyon TL ve üzeri yatırımlar için)

YATIRIM YERİ
OSB Dışı OSB İçi
VAR
VAR
VAR
VAR
90 50 90 50
7 Yıl
10 Yıl
15
Sınırsız
VAR
VAR
5 Puan
7 Puan
2 Puan
2 Puan
YOK
10 Yıl
YOK
10 Yıl
VAR
VAR

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4üncü ve 5inci bölge illerindeki organize
sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük
ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabii olunan uygulama kapsamında
6ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.

TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSU

3

3.1 KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR?






Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
Dernekler ve vakıflar,
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri

3.2 TEŞVİK BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler
aranır:



Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı başvuru dilekçesi
Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları
ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi

 EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya

kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri
 Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dört yüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner

Sermaye İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel
birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının
ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi
hesabına yatırıldığına dair belge
 Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği
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 Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/05/2006 tarihli










4

ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil
ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal
Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim
ortamından alınacak barkotlu çıktı
03/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı
Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı
gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve
belgeler
Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin
yanında 10 uncu maddede belirtilen şartların her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge,
hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu
Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep
edilebilecek diğer bilgi ve belgeler
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine
teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası

YATIRIM SÜRESİ

Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel kuruma başvuru
tarihidir; ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için yatırımın başlangıç tarihinden sonra
arazi – arsa, altyapı, bina – inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dâhil) ile diğer yatırım
harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarı esas
alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu oranında harcama yapılması gerekir. Teşvik
belgesi kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen
sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda,
teşvik belgesindeki kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu şekilde hesaplanan ek sürenin
bir yıldan az olması durumunda ek süre bir yıl olarak uygulanabilir.

5 YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ
Yatırımcının, öngörülen süre veya alınan ek sürenin bitimini takip eden altı ay içinde yatırım
projesinin tamamlama vizesinin yapılması için Yatırım Teşvik Belgesini düzenleyen yerel birime veya
Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunması
gerekmektedir. Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için kendi yetkili uzmanlarını
görevlendirebileceği gibi yerel birimleri, bankaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini de
görevlendirebilir.
Yatırım tamamlama vizesine ilişkin işlemler için yatırımcı tarafından Yatırım Teşvik mevzuatı
kapsamında belirlenen bilgi ve belgelerin hazırlaması gerekmektedir. Tamamlama vizesi için
görevlendirilen yetkililer tarafından yapılan ekspertiz işlemleri sonucunda yatırımın gerçekleşme
değerleri ile birlikte tamamlama vizesi şerhi, Yatırım Teşvik Belgesi üzerine kaydedilir.

6 YATIRIMLARIN DEVRİ, SATIŞI, İHRACI VEYA KİRALANMASI
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir,
satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının satın alınma tarihinden itibaren beş yıl
geçmesi durumunda serbesttir. Beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata ilişkin devir, satış, ihraç,
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kiralama işlemleri ise yatırım bütünlüğünün bozulmaması veya bütünü ile birlikte yapılması şartı ile
Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün iznine tabidir.

7 YATIRIMLARIN NAKLİ
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen
yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette
bulunması gerekir. Ancak, yatırım Bakanlıktan izin alınması, yatırım konusunun taşınılacak bölgede
desteklenecek konular arasında yer alması ve varsa fazladan yararlanılan desteklerin iade edilmesi
kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir.

8 YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDAN YARARLANAN
YATIRIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Yatırım Teşvik Programına ilişkin mevzuat hükümlerine aykırı davranan, Yatırım Teşvik
Belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, Yatırım Teşvik Belgesi ile diğer belgelerde tahrifat
yapan, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi
veren, diğer kurum, kuruluş veya firmalara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle icra
veya iflas yoluyla yapılan işlemler de dâhil belge kapsamındaki makine ve teçhizatı öngörülen
sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren, Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen sürede
yatırımları tamamlamayan, belirlenen asgari yatırım tutarlarına uymayan yatırımcıların Belgeleri iptal
edilir ve yararlanılan destekler kısmen veya tamamen geri alınır.

9 ÖNEMLİ HUSUSLAR
 Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere
istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik
yapılabilir.
 Teşvik belgesinin sabit yatırım tutarının yüzde ellisinin üzerindeki artış veya azalışlar ile belgede
kayıtlı diğer bilgilerde değişiklik olması durumunda yatırımcılar, teşvik belgesini düzenleyen mercie
müracaat ederek, teşvik belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler.
 İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde yer alan fiyatların, her bir makine ve teçhizat itibariyle
yüzde yüze kadar artış veya yüzde elliye kadar azalışlarında liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem
yapılabilir.
 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 dâhil edilebilir.
 Kamu kurum ve kuruluşları adına düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı ve
yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz.
 Asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan
yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi
kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydı ile tamamlama vizesi esnasında
teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir.
 Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı, finansal
kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve geri kirala) finansal kiralama işine
konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte satış için asgari süreleri
doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri kapsamındaki makine ve teçhizat
için Genel Müdürlüğün izni gerekir.
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EK-1: TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
YATIRIM BİLGİ FORMU
I - YATIRIMCI BİLGİLERİ
.

Adı / Unvanı

:

.

Haberleşme adresi

:

Telefon

:

Faks

:

E-posta

:

Web adresi

:

Sermayesi

:

.

.

TC kimlik No /
Vergi dairesi ve No

Ortaklar

Uyruğu

Hisse oranı
(%)

Kayıtlı
sermaye

Toplam

100

Bağlı bulunduğu vergi dairesi

:

Vergi kimlik numarası

:

.

SGK işyeri sicil numarası

:

.

Projeden sorumlu şahısların iletişim bilgileri:

.

Adı ve soyadı

:

Görevi

:

Telefon

:

E-posta adresi

:

Adı ve soyadı

:

Görevi

:

Telefon

:

E-posta adresi

:
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II - YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
.

Yatırımın yeri:

a) İli ve ilçesi
b)Adresi
c) Organize sanayi bölgesinde olması
halinde bölgenin adı:
(Tahsis yazısı aranır)
Kiralık olması halinde;

d)



Kiralananın cinsi (bina/arsa)



Mal sahibinin adı / unvanı



Kira başlangıç ve bitiş tarihi



Kiralanan alan (m2)

Yatırımın cinsi

.

Yatırımın sektörü ve konusu

1.

Yatırıma başlama tarihi

2.

Yatırımın bitiş tarihi

3.

Mevcut istihdam

4.

Öngörülen ilave istihdam

5.

Projenin kapasitesi

Ürün
/Hizmet

.

-

İlave Kapasite

Mevcut Kapasite
-

-

6.

Projenin kısa anlatımı

7.

Üretim akış şeması (Öngörülen yatırımla sağlanacak istihdam da belirtilecektir)

8.

Talep edilen destek unsurları
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Birim
-

KDV İstisnası

Yatırım Yeri Tahsisi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Vergi İndirimi

Sigorta Primi Desteği

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

KDV İadesi

Faiz Desteği
III - TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI TABLOSU (TL)
A) ARAZİ-ARSA

:
m2

Birim
Fiyat

Toplam

Arazi - Arsa
B) BİNA-İNŞAAT

:
m2

Birim
Fiyat

Toplam

a) Ana bina ve tesisleri
b) İdare binaları
c) Diğer bina-inşaat harcamaları
Toplam
C) MAKİNE VE TEÇHİZAT

:

a) İthal Makine ve Teçhizat
b) Yerli Makine ve Teçhizat
D) DİĞER HARCAMALAR

:

a) Etüd - proje
b)Yardımcı makine ve teçhizat
c) İthalat ve gümrükleme
ç) Taşıma ve sigorta
d) Montaj
e) Diğer
TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI

:

IV - YATIRIM FİNANSMANI TABLOSU (TL)
A) ÖZKAYNAKLAR

:

B) YABANCI KAYNAKLAR:
a) İç kredi
b) Dış kredi
c) Döviz kredisi
d) Dövize endeksli kredi
TOPLAM FİNANSMAN

:
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EK-2: TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI
YATIRIM KONULARI
I-TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
1. (Değişik: RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/3/2015-29286) Un, irmik (makarna imalatı ile entegre
irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık yemi ve entegre
hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve nişasta bazlı şeker (nişasta
sütünden, münhasıran kristal fruktoz üretimine yönelik yatırımlar hariç).
2. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
3. Küp şeker.
4. 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
5. Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre
hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
6. Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve şartlı
desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
7. 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI
1. Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
2. Kütlü pamuk işleme yatırımları.
3. İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk
Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting,
dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında
modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
4. (Değişik: RG-15/2/2013-28560) (Değişik: RG-8/4/2015-29320) Doğalgaza dayalı elektrik üretimi
yatırımları (19/6/2012 tarihinden önce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisansı alınmış olan
komple yeni ve tevsi yatırımlar ile özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik
modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç)
5. Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları (Kamu kurum ve
kuruluşları veya bunların doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden
sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez).
6. (Mülga: RG-30/5/2013-28662)
7. Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim
konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler sadece genel teşvik sisteminden
desteklenebilir.
a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri
toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
d) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk
Lirasını aşmaması.
e) Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere de
uygulanabilir).
8. Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi
dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen
kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle
üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).
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C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
1. (Değişik: RG-13/10/2012-28440) Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite,
yükseköğretim ve teknik ve mesleki öğretim dışında kalan eğitim yatırımları ile yetişkinlerin
eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb.) yatırımlar.
2. (Değişik: RG-13/10/2012-28440) Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları.
3. Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve
dağ/yayla evleri dışında kalan turizm konaklama tesisleri.
4. Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı,
basım, matbaa ve ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.
5. Sinema salonu yatırımları.
6. Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
7. Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları
yatırımlar hariç).
8. Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende
ticarete yönelik yatırımlar.
9. Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
10.Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.
11.Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları.
12.Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam
tesisleri, yüzme havuzları.
13.Yat ithali yatırımları.
14.Taşıt kiralama yatırımları.
15.Halı yıkama yatırımları.
16.Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetler,i, veri tabanı faaliyetleri, veri
işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre
faaliyetleri hariç).
17.Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.
18.Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
19.Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları.
II - TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
1. Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
2. Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
3. Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem.
4. Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem.
5. Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem şartı
aranır.
B. İMALAT SANAYİ
1. Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı
aranır.
2. Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar için teşvik
belgesi düzenlenebilir.
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C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
1. Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçlemepaketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalı alanı 10.000 m2 olan
entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2
belgesinin yatırım süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi düzenlenebilir. Söz
konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik araçlar dâhil edilmez.
2. Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatırımlarında
dağıtım araçları ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teşvik belgesi
düzenlenebilir.
3. Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak kültür belgesine istinaden teşvik
belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence
ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
4. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve temalı tesis gibi
konaklama içermeyen turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla
inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence ve satış üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.
5. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve
gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark
hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının 1000, gösteri
merkezlerinde ise asgari koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.
6. Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
7. Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan ve sadece apronda
kullanılan motorlu taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.
8. Havayolu işletmeciliği ve kargo taşımacılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına
asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı
aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı olan yatırımlar
dışında genel amaçlı ve hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmez.
9. Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon ve veri
sinyallerini birleştirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan hizmet yatırımlarında
nihai hizmeti alanlar tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.
10.Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev
alanlarına yönelik olarak yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi
düzenlenebilir.
11.Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi
aranır. 500 ton kaldırma kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.
12.Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
13.Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olması
şartı aranır.

EK-3: YATIRIMIN KARAKTERİSTİĞİNE BAĞLI OLARAK TEŞVİK BELGESİ
TALEBİNDE BULUNULMADAN ÖNCE İLGİLİ MEVZUATI GEREĞİ DİĞER
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE
BELGELER
1. MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARINDA
a) 3213 sayılı Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracı da ihtiva eden entegrasyon yatırımlarında,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bizzat yatırımcı adına
düzenlenmiş İşletme Ruhsatı ve İşletme İzninin tasdikli suretleri,
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b) 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan 1(a) grubu madenlerden İl Özel İdareleri tarafından
ruhsatlandırılanlarda İşletme Ruhsatı tasdikli sureti,
c) Elektrik Piyasası Yönetmeliğine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımına yönelik
yatırımlarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yatırımcı adına düzenlenen lisansın/ön
lisansın tasdikli sureti,
d) Lisanssız elektrik üretimi yapacak tesislerle ilgili olarak, yetkili kurumdan alınacak proje onay yazısı
e) Jeotermal sondaj ve üretim yatırımlarında İşletme Ruhsatı, petrol ve doğalgaz sondaj ve üretim
yatırımlarında ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mevzuatında yer alan nihai izin ve/veya
ruhsatlar,
f) Rödovanslı madencilik yatırımlarında sözleşme/anlaşma yapılan kamu kurumu veya iştirakinden
alınacak yazı. (Kamu kurumları harici rodövanslı yatırımlara Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenememektedir.)
2. RAFİNERİ YATIRIMLARINDA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınacak lisansın tasdikli sureti.
3. HARP ARAÇ VE GEREÇLERİ İLE SİLAH, MÜHİMMAT VE PATLAYICI MADDE ÜRETİMİ
YATIRIMLARINDA
Milli Savunma Bakanlığından alınacak tesis kuruluş izni.
4. AV MALZEMELERİ, NİŞAN TABANCASI, AV BIÇAKLARI VE TEKEL DIŞI BIRAKILAN PATLAYICI
MADDELERİ VE BENZERLERİNİN İMALİ YATIRIMLARINDA
İçişleri Bakanlığından alınacak kuruluş izni.
5. SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARIN ÜRETİMİ YATIRIMLARINDA
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından kuruluş ve ön izin belgesi tasdikli sureti.
6. ATIKLARIN BERTARAF EDİLMESİNE YÖNELİK YATIRIMLARDA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bertaraf konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da “çevre
izin ve lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bertaraf konusunda geçici faaliyet
belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında
aranır).
7. ATIKLARIN GERİ KAZANIMINA YÖNELİK YATIRIMLARDA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geri kazanım konusunda düzenlenmiş “çevre lisansı” ya da
“çevre izin ve lisansı” tasdikli sureti ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının geri kazanım konusunda
geçici faaliyet belgesi verildiğine dair yazısı (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi
aşamasında aranır).
8. ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN MAMULLERİ YATIRIMLARINDA
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış olan tesis kurma izin belgesi tasdikli sureti.
9. PANCAR VEYA KAMIŞ İŞLEYEREK ŞEKER ÜRETİMİ KONULARINDA YAPILACAK KOMPLE YENİ VEYA
TEVSİ YATIRIMLARI İÇİN
Şeker Kurumu’ndan alınmış tesis kurma izin yazısının tasdikli sureti.
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10. SAĞLIK YATIRIMLARINDA
Ön izin alınması zorunlu sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınan ön izin yazısının onaylı
örneği; kamu-özel ortaklığı modeline göre yapılacak yatırımlarda uygulama sözleşmesi.
11. TURİZM YATIRIMLARINDA
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm
İşletmesi Belgesinin tasdikli sureti.
12. İSKELE, RIHTIM, BALIKÇI BARINAĞI VE LİMAN YATIRIMLARINDA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün uygulama
projesine ilişkin onay yazısı (Yat limanı yatırımlarında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığınca
düzenlenecek Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletmesi Belgesinin tasdikli
sureti aranır).
13. HAVALİMANLARINDA YAPILACAK KOMPLE YENİ YER HİZMETLERİ YATIRIMINDA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden ön izin alındığına
dair yazının tasdikli sureti (diğer yatırım cinslerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğünce düzenlenmiş çalışma ruhsatı aranır).
14. (MÜLGA: RG-25.06.2016-29753)
15. DEMİRYOLU İLE YÜK VE/VEYA YOLCU TAŞIMACILIĞI YATIRIMLARINDA
T.C.D.D ile yapılmış olan Uygulama Protokolünün tasdikli sureti.
16. (MÜLGA: RG-25.06.2016-29753)
17. YAP-İŞLET VEYA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIMLARDA
İlgili Bakanlık, kurum veya kuruluş ile yapılan uygulama sözleşmesinin örneği
18. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILACAK YATIRIMLARDA
KDV mükellefiyeti olunduğuna dair ilgili vergi dairesinden alınacak belge.
18. KÜLTÜR YATIRIMLARINDA
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek Kültür Belgesinin tasdikli sureti (Komple yeni yatırımlarda
Kültür Yatırım Belgesi aranacak olup, tamamlama vizesi aşamasında da Kültür Girişim Belgesi aranır).
19. LOJİSTİK HİZMETLERİ YATIRIMLARINDA
Lojistik yatırımlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş L2 belgesinin
tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda bu belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).
20. KABLO VE UYDU YAYINCILIĞI YATIRIMLARINDA
Komple yeni yatırımlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) alınacak lisans ve yayın izni
işlemlerinin başlatıldığına dair yazı (Tamamlama vizesi aşamasında RTÜK’ten alınmış lisans ve yayın
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izni verildiğine dair yazı ayrıca aranacaktır), diğer yatırım cinslerinde ise RTÜK’ten alınacak lisans ve
yayın izni olduğuna dair yazı.
21. KARASAL YAYINCILIK YATIRIMLARINDA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınacak yasal süresi zarfında lisans başvurusunda
bulunulduğuna dair yazı ile aynı Kuruldan alınacak 6112 sayılı Kanun kapsamında yayın yapılmasına
dair izin yazısı.
22. İMALAT SANAYİ YATIRIMLARINDA
Komple yeni yatırım dışındaki yatırım cinsleri için, oda veya noter onaylı geçerli kapasite raporu.
23. 04/12/2003 TARİHLİ VE 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU KAPSAMINA GİREN DEPOLAMA
TESİSİ YATIRIMLARINDA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınacak lisansın onaylı sureti (komple yeni yatırımlarda bu
belge tamamlama vizesi aşamasında aranır).
24. LİSANSLI DEPOCULUK YATIRIMLARINDA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenmiş lisansın tasdikli sureti (komple yeni yatırımlarda Gümrük
ve Ticaret Bakanlığınca kuruluş izni verildiğine dair yazı aranır. Lisans ise tamamlama vizesi
aşamasında aranır).
25. HAVA TAŞITLARI VE MOTORLARININ BAKIM VE ONARIMI YATIRIMLARINDA
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden alınan izin
yazısının tasdikli sureti.”
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CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI
2018/11201 sayılı “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi
Hakkında Karar”, 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, yatırım projelerini değerlendirmek üzere “Cazibe
Merkezleri Değerlendirme Komitesi” oluşturulmuş olup, Komite, Programın koordinasyonundan
sorumlu Ekonomi Bakanı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye Bakanından
oluşmaktadır. Yatırım projelerinin, Komite tarafından Kararda belirtilen hususlar dikkate alınarak
değerlendirilmeye tâbi tutulması öngörülmüştür.
Değerlendirme Komitesi tarafından desteklenmesi uygun bulunan yatırımlar, işletmeye
geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25’ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi
giderlerinin azami %30’u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Enerji Desteği ile
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sağlanan destek
unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerde yararlanabilecektir.
Tunceli İlimizde, özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayinde yer alan
yatırımların (US-97 Kodu 15-37) asgari sabit yatırım tutarının 2 Milyon TL olması gerekmektedir.
Çağrı merkezi yeni yatırımları için en az 200 kişilik istihdam sağlaması gerekmektedir.
Veri merkezi yatırımları için en az 5.000 m2 beyaz alan bulunması ve ANSI-TIA-942 veya
Uptime Institute TIER-3 veya üst seviyede olması gerekmektedir.
Hammadde, ara malı, işletme malzemesi, kullanılmış makine teçhizat, karayolu nakil vasıtası,
her türlü binek araç yatırım harcaması kapsamında değerlendirilmez.
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları kararına göre teşvik edilmeyecek yatırımlar,
bu program kapsamında da teşvik edilmez.
22/11/2016 tarihinden sonra alınmış imalat sanayi, çağrı ve veri merkezi konulu Yatırım
Teşvik Belgelerine bu destekler uygun bulunması halinde uygulanabilir.
Karar kapsamında yer alan desteklerden yararlanmak için, 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de belirtilen teşvik belgesi müracaatında aranan bilgi ve belgelerle
Bakanlığa müracaat edilir.
Tamamlama vizesi ve diğer uygulamalar için Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın
uygulamasına ilişkin Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilir.
Veri merkezi yatırımları için ayrıca ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 ya da üstü
standardı tevsik eden belge aranır.
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ENERJİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
Enerji desteğinin uygulanabilmesi için, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması
gerekir. Enerji desteği, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı ayı takip eden ay
düzenlenecek elektrik faturası ile başlamak üzere 3 yıl süreyle uygulanır.

ENERJİ DESTEĞİ MÜRACAAT USUL VE ESASLARI
Enerji desteğinden yararlanılabilmesi için, Komisyona ilk kez yapılacak müracaatlarda
aşağıdaki bilgi ve belgeler aranır:
a) Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış dilekçe,
b) Tamamlama vizesi yapılmış yatırım teşvik belgesinin sureti,
c) EK-1’deki örneğe uygun olarak hazırlanmış Bilgi Formu, ç) EK-2’deki örneğe uygun olarak
hazırlanmış beyan ve taahhüt,
d) Teşvik belgesi kapsamı yatırımın bulunduğu tesise ait geçerli kapasite raporu (kapasite
raporu düzenlenemeyen işletmeler için Ticaret ve/veya Sanayi Odaları ya da ilgili kurumlar tarafından
düzenlenen ekspertiz raporu),
e) İlgili dağıtım şirketi tarafından onaylanmış firma unvanı, işyeri adresi, elektrik abone
numarası ve sayaç numarasını belirtir belge,
f) Firmanın vergi dairesi adı, vergi numarası, hesabının bulunduğu banka ve IBAN,
g) Bakanlıkça gerek görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.
Ödemesi fatura döneminde peşin olarak yapılmış elektrik faturası ve ödeme belgesi her bir
dönemde Komisyona ibraz edilir.
Çağrı merkezi yatırımlarında asgari 200 kişi çalıştırıldığına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumundan
alınacak belgenin uygulama süresince yapılacak tüm destek başvurularında ibraz edilmesi gerekir.
Aynı firmanın farklı altyapılarda birden fazla teşvik belgeli tesisinin bulunması halinde, her bir
tesis için ayrı ayrı müracaat edilmesi gerekir.
Yatırımın bütünüyle devri durumunda, enerji desteği uygulamasının kalan kısmından devralan
yatırımcı yararlandırılabilir.
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EK-1 BİLGİ FORMU
İşletmeci Kuruluşun:
1.Adı veya Unvanı
2.Haberleşme Adresi
3.Telefon, Faks No, E-posta Adresi
4.Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarası
5.Firmanın Hesabının Bulunduğu Banka Adı ve İbanı
6.Tesisin SGK İşyeri Sicil Numarası
7.Tesisin Tam Adresi
8.Tesisin Bulunduğu İl ve İlçe

EK-2 BEYAN VE TAAHHÜT
25/01/2018 tarihi ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/1/2018 tarihli ve
2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Cazibe Merkezleri Programı
Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar” çerçevesinde enerji desteğinden
yararlanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne yapacağımız tüm müracaatlarda ibraz
ettiğimiz ve/veya edeceğimiz bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibariyle doğruluğunu beyan ve
taahhüt ederiz. Aksinin tespiti halinde yararlanılan desteğin 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü
Hakkında
Kanun
çerçevesinde
tahsil
edileceğini
kabul
ve
taahhüt
ederiz.
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