YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA

Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Denizli ilimiz
2. bölgede yer almaktadır.
14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren eski
teşvik sisteminde, teşvik uygulamaları; Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik
Uygulamaları ve Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki şeklinde üç kategoriye ayrılmaktaydı. Bu
kapsamda, teşvikler için dört ayrı bölge belirlenmişti, sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine
göre, Denizli ili 2. Bölgede yer almaktaydı.
15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni
teşvik sisteminde ise teşvik uygulamaları; Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik
Uygulamaları, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki ve Stratejik Yatırımların Teşviki olarak dört
kategoriye ayrılmıştır. Teşvik uygulaması açısından sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine
göre altı ayrı bölge belirlenmiş olup, Denizli ili 2. Bölgede yer almaktadır.
Teşviklerden faydalanabilmek için, öncelikle “Yatırım Teşvik Belgesi” düzenlenmesi
gerekmektedir. 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
teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilirler. Prensip olarak, teşvik belgesi
düzenlenebilmesi için Ekonomi Bakanlığına müracaat edilir. Ancak, Genel Teşvik
Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan ve
aşağıdaki tabloda belirtilen sektör yatırımları için Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan veya
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Denizli Sanayi Odası’ndan teşvik belgesi alınabilir. Denizli ilindeki yatırımların destek
unsurlarından faydalanabilmesi için, asgari sabit yatırım tutarının 1.000.000 TL olması
gerekmektedir.

DENİZLİ SANAYİ ODASI VEYA GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI’NCA
DÜZENLENEBİLECEK TEŞVİK BELGESİ KONULARI
Sektörün US
97 KODU

YATIRIM KONULARI

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı

17

Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve
eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış
ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda
sadece modernizasyon yatırımları)

18

Giyim eşyası imalatı

19

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer,

21

örülerek
maddelerin
Kağıt ve yapılan
kağıt ürünleri
imalatıimalatı

23

Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç)

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

25

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

26

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

27

Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)

28

Metal eşya sanayi

29

Başka yerde sınıflandırılmamış (B.y.s.) makine ve teçhizat imalatı

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

31

Başka yerde sınıflandırılmamış (B.y.s.) elektrikli makine ve cihazların imalatı

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

33

Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı

34

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

35

Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)

36

Mobilya imalatı; başka yerde sınıflandırılmamış (b.y.s.) diğer imalat
Ürün paketleme hizmeti yatırımları
Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları
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1. GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Bakanlar Kurulu kararında belirtilen; bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar ile
kararın Ek-4’ünde yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ve teşviki için Ek-4’te
öngörülen şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere 1.000.000 TL sabit
yatırım tutarı ve üzerindeki yatırımlar, “ KDV İstisnası” ve “ Gümrük Vergisi Muafiyeti”
desteklerinden yararlanacaktır. Bunun yanı sıra İlimizde gemi inşa yatırımları yapacak olan
müteşebbisler, yukarıdaki destek unsurlarına ilaveten “Sigorta Primi İşveren Hissesi”
desteğinden de faydalanabileceklerdir.

1.1.

KDV İstisnası

İlimizde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken
%18 oranındaki KDV alınmayacaktır.

1.2.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

İlimizde yatırım yapılması halinde, teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım
malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir.

1.3.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenecek, 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 Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi
yatırıma başlama tarihinden itibaren en fazla on sekiz ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis
ve deniz araçları da, bu kapsamda değerlendirilir.

2. BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI
Aşağıdaki tabloda yer alan sektörlerde asgari yatırım tutarlarını ve kapasiteleri
sağlayan yatırımlar, 2. Bölge desteklerinden yararlanacaklardır.
2. Bölge destek unsurları; “Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği”, “Kurumlar/Gelir
Vergisi İndirimi”, “KDV İstisnası”, “Gümrük Vergisi Muafiyeti” ve “Yatırım Yeri Tahsisi” dir. Bu
destek unsurlarıyla ilgili açıklamalar, aşağıda yer almaktadır.
Denizli İlinde Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler
Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre
hayvancılık yatırımları (BKK. EK-2 B dip not 5'te belirtilen asgari
kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)
Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil)
Gıda ürünleri ve içecek imalatı (BKK. EK-2 B dip not 6'da belirtilen
yatırım konuları hariç)
Tekstil ürünleri imalatı (BKK. EK-2 B dip not 8'de belirtilen şartları
sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)
Derinin tabaklanması ve işlenmesi
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna
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Asgari Şartlar
1 Milyon TL
1 Milyon TL
2 Milyon TL
Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10
Milyon TL, diğer yatırım konularında 2
Milyon TL
1 Milyon TL
3 Milyon TL

benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı
Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (fırınlanmış kilden,
kiremit, biriket, tuğla ve inşaat malzemeleri, çimento, inşaat
amaçlı beton ürünleri, hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları
hariç)
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
Motosiklet ve bisiklet üretimi
Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç)
Oteller
Öğrenci yurtları
Soğuk hava deposu hizmetleri
Lisanslı depoculuk
Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)

10 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
1 Milyon TL
Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50
Milyon TL; motorlu kara taşıtları yan
sanayinde yatırım tutarı 3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 Milyon TL
3 yıldız ve üzeri
100 öğrenci
1.000 metrekare
2 Milyon TL

Hastane: 1 Milyon TL
Huzurevi: 100 kişi
1 Milyon TL
1 Milyon TL
40 dekar

Hastane yatırımı, huzurevi
Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri
Seracılık

2.1.

1 Milyon TL

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında ilimizde desteklenecek yatırımla
sağlanacak istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete
tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanır. Destek süresi ve tavanı ile ilgili bilgiler
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
31.12.2015’e kadar yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren yapılacak
yatırımlarda

Destek Tavanının Sabit
Yatırıma Oranı

3 YIL

-

% 15

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ(OSB YATIRIMLARINDA)
31.12.2015’e kadar yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren yapılacak
yatırımlarda

Destek Tavanının Sabit
Yatırıma Oranı

5 YIL

3 YIL

% 20
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İlimizde bir müteşebbisin, 31.12.2013 tarihine kadar yatırım yapması halinde, bu
müteşebbis, sözgelimi 5.000.000 TL tutarındaki sabit yatırımın %15’ini tekabül eden 750.000
TL’ye kadar 3 yıl boyunca “Sigorta Primi İşveren Hissesi” desteğinden yararlanır. Şayet söz
konusu yatırım, ilimiz OSB(organize sanayi bölgesi)’lerinden birinde yapılırsa, “Sigorta Primi
İşveren Hissesi” destek oranı %20’ye çıkar. Böylece OSB’lerimizden herhangi birine yatırım
yapan müteşebbis, örneğin 5.000.000 TL tutarındaki sabit yatırım için 1.000.000 TL’ye kadar
5 yıl boyunca “Sigorta Primi İşveren Hissesi” desteğinden yararlanabilme olanağına sahiptir.

2.2.

Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarda,
5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen
yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanır. İndirim oranı ve yatırıma
katkı oranı ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirim Oranı

31.12.2015’e kadar
yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren
yapılacak yatırımlarda

31.12.2015’e kadar
yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren
yapılacak yatırımlarda

%20

%15

% 55

%40

VERGİ İNDİRİMİ(OSB YATIRIMLARINDA)
Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirim Oranı

31.12.2015’e kadar
yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren
yapılacak yatırımlarda

31.12.2015’e kadar
yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren
yapılacak yatırımlarda

%25

%20

% 60

%50

İlimizde 31.12.2013’e kadar yapılacak 5.000.000 TL tutarındaki bir yatırımda, %20’lik
yatırıma katkı oranına tekabül eden 1.000.000 TL tutarına ulaşılıncaya kadar kurumlar/gelir
vergisine %55 oranında indirim uygulanır. Eğer bu yatırım İlimiz OSB(organize sanayi
bölgesi)’lerinden birinde yapılırsa, yatırıma katkı oranı %25’e tekabül eden 1.250.000 TL
tutarına ulaşılıncaya kadar kurumlar/gelir vergisine %60 oranında indirim uygulanır. Arazi,
arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamaları içeren yatırımlar
vergi indirimi desteğinden yararlanamaz.

2.3.

KDV İstisnası

İlimizde gerçekleştirilecek yatırımlarda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi gereken
%18 oranındaki KDV alınmayacaktır.

2.4.

Gümrük Vergisi Muafiyeti
İlimizde yatırım yapılması halinde, teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım
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malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir.

2.5.

Yatırım Yeri Tahsisi

İlimizde yatırım yapacak olan müteşebbislere, Maliye Bakanlığı tarafından yatırım
yeri tahsis edilebilmektedir. Yatırımcılara, mülkiyeti; Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel
İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerinde
tahsisi yapılabilir.

3. BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Aşağıdaki tabloda belirtilen asgari sabit yatırım tutarı ve üzerindeki yatırımlar, büyük
ölçekli yatırım kabul edilmiştir. Bu özellikleri taşıyan yatırımlar;






Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi,
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
KDV İstisnası,
Gümrük Vergisi Muafiyeti ve
Yatırım Yeri Tahsisi

desteklerinden faydalanırlar.

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki kapsamında İlimizde desteklenecek olan sektörler
ve asgari yatırım tutarı bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Asgari Sabit Yatırım Tutarı

YATIRIM KONULARI

(milyon TL)
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1.000

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

Liman ve Liman Hizmetleri

200

Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi

200

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi

50

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı

50

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri

50

Elektronik Sanayi

50

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı

50

İlaç Üretimi

50

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı

50

Makine(Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı

50

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar

50

ÖRNEK: İlimizde yapılacak, 50 Milyon TL’lik bir Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımı.
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3.1.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki kapsamında ilimizde bir yatırım gerçekleştirilmesi
durumunda, bu yatırımla sağlanan istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren
hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı’nca karşılanır. Destek süresi
ve tavanı ile ilgili bilgiler alttaki tabloda sunulmuştur.
SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
31.12.2015’e kadar yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren yapılacak
yatırımlarda

Destek Tavanının Sabit
Yatırıma Oranı

3 YIL

-

%5

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ(OSB YATIRIMLARINDA)
31.12.2015’e kadar yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren yapılacak
yatırımlarda

Destek Tavanının Sabit
Yatırıma Oranı

5 YIL

3 YIL

%8

3.2.

Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki kapsamında ilimizde gerçekleştirilecek yatırımlarda,
5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen
yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanır. İndirim oranı ve yatırıma
katkı oranı ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

VERGİ İNDİRİMİ
Yatırıma Katkı Oranı

Vergi İndirim Oranı

31.12.2015’e kadar
yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren
yapılacak yatırımlarda

31.12.2015’e kadar
yapılacak
yatırımlarda

01.01.2016’dan itibaren
yapılacak yatırımlarda

%30

%25

% 55

%40

VERGİ İNDİRİMİ(OSB YATIRIMLARINDA)
Yatırıma Katkı Oranı
31.12.2015’e kadar
yapılacak

Vergi İndirim Oranı

01.01.2016’dan itibaren
yapılacak yatırımlarda

31.12.2015’e kadar
yapılacak
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01.01.2016’dan itibaren
yapılacak yatırımlarda

yatırımlarda
%35

3.3.

yatırımlarda
%30

% 60

%50

KDV İstisnası

İlimizde gerçekleştirilecek büyük ölçekli yatırım için, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunu gereğince, yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın alımında ödenmesi
gereken %18 oranındaki KDV, alınmayacaktır.

3.4.

Gümrük Vergisi Muafiyeti

İlimizde büyük ölçekli yatırım yapılması halinde, teşvik belgesi kapsamında satın
alınacak yatırım malı ithal makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyecektir.

3.5.

Yatırım Yeri Tahsisi

İlimizde büyük ölçekli yatırım yapacak olan müteşebbislere, Maliye Bakanlığı
tarafından yatırım yeri tahsis edilebilmektedir. Yatırımcılara, mülkiyeti; Hazineye, Özel Bütçeli
İdarelere, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki yerlerin tahsisi yapılabilecektir.

4. STRATEJİK YATIRIMLARIN TEŞVİKİ
Aşağıdaki maddelerde yer alan koşulların tamamını birlikte sağlayan, ithalat
bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar, stratejik yatırım olarak
değerlendirilmektedir. Bu koşullar; Bakanlar Kurulu Kararının 8. ve Uygulama Tebliğinin 10.
maddesinde tek tek sayılmış olup, aşağıdaki maddelerden ibarettir.
 Asgari sabit yatırım tutarının 50.000.000 TL üzerinde olması gerekmektedir.
 Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin
aynı ürünün ithalatından az olması gerekmektedir.
 Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla asgari %40 oranında katma değer
sağlanması şarttır.
 Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam
ithalat tutarının 50.000.000 ABD dolarının üzerinde olması gereklidir.
Bu kapsamda, İlimizde yapılacak olan Stratejik Yatırımlarda sağlanacak olan
destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Stratejik Yatırım Destekleri
KDV İstisnası

Destek Niteliği
Yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın
alımında ödenmesi gereken %18 oranındaki KDV
alınmayacaktır.
Teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı,

Gümrük Vergisi Muafiyeti

ithal makine ve teçhizat için ödenmesi gereken gümrük
vergileri alınmayacaktır.
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Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi

% 90 Vergi İndirimi uygulanır.

* Yatırıma Katkı Oranı %50’dir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
* Yatırıma katkı oranı %15’tir.

7 yıl boyunca ödenmez.
Mülkiyeti; Hazineye, Özel Bütçeli İdarelere, İl Özel
İdarelerine, Belediyelere ait taşınmazlar ile Devletin

Yatırım Yeri Tahsisi

hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yatırımcılara tahsisi
yapılabilir.
500.000.000 TL üzeri yatırımların bina-inşaat harcamaları

KDV İadesi

için ödenen KDV iade edilir.

Yatırım Kredisi Faiz Desteği
*Faiz desteği azami 5 yıl vadeli olup,

TL kredileri için 5 puan faiz indirimi uygulanır.

indirim tutarı 50.000.000 TL’yi aşamaz.

Döviz kredileri için 2 puan faiz indirimi uygulanır.

Faiz indirimi, yatırım tutarının %5’ini
geçemez.

5. BÖLGESEL

TEŞVİK

UYGULALAMALARINDA

ÖNCELİKLİ

YATIRIM

KONULARI
İlimizde aşağıda belirtilen öncelikli alanlarda yatırım yapılması halinde, ilgili
müteşebbisler, 5. Teşvik Bölgesindeki destek unsurlarından yararlanacaklardır.
 Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik 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

onayına

istinaden

(konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç).
 Savunma

Sanayii

Müsteşarlığından

alınacak

proje

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).
 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
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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.
 Ek4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri
petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, birim ürün
başına en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi
azami 5 yıl olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar.
 Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik
üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı elektrik 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 rüzgâr enerjisi
üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları.
Bu çerçevede, İlimizde yatırım yapılması halinde, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi
Muafiyeti ve Yatırım Yeri Tahsisi desteklerine ilave olarak, aşağıdaki tabloda yer alan 5.
Teşvik Bölgesi desteklerinden faydalanılır.
5. Bölge Destekleri

Destek Niteliği
31.12.2015’e kadar

Kurumlar/Gelir

yapılacak yatırımlarda

Vergisi İndirimi

01.01.2016’dan sonra
yapılacak yatırımlarda

Sigorta Primi

31.12.2015’e kadar

İşveren Hissesi

yapılacak yatırımlarda

Yatırıma Katkı Oranı

%80 vergi indirimi uygulanır.

%40

%70 vergi indirimi uygulanır.

%30

7 yıl boyunca ödenmez.

%35
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Desteği

01.01.2016’dan sonra
yapılacak yatırımlarda

Yatırım Kredisi Faiz Desteği
*Faiz desteği azami 5 yıl vadeli olup, indirim
tutarı 700.000 TL’yi aşamaz.

6 yıl boyunca ödenmez.

%35

TL kredileri için 5 puan faiz indirimi uygulanır.
Döviz kredileri için 2 puan faiz indirimi uygulanır.

ÖRNEK: Denizli – Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde yapılacak bir
turizm yatırımı.

6. BİR ALT BÖLGE DESTEĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR
Büyük ölçekli yatırımlar veya bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi
düzenlenen yatırımlar, aşağıda belirtilen koşullardan en az birini sağlamaları halinde
“Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi” ve “Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği” açısından 3.
bölgede sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden faydalanırlar.
 Denizli, ASTİM, Buharkent, Çine, Nazilli, Ortaklar ve Söke Organize Sanayi Bölgelerinde
yapılacak yatırımlar
 Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş gerçek veya tüzel kişinin ortağı olduğu yatırımcı
tarafından gerçekleştirilen ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu sağlayacak
yatırımlar,
İlimizde, bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırım gerçekleştirilmesi halinde ilgili
müteşebbis,“KDV İstisnası”, “Gümrük Vergisi Muafiyeti” ve “Yatırım Yeri Tahsisi” destekleri
açısından 2.Bölge; “Kurumlar/Gelir Vergisi İndirimi” ve “Sigorta Primi İşveren Hissesi
Destekleri” açısından ise 3. bölge desteklerinden yararlanacaktır.
Bu çerçevede, İlimizde yatırım yapılması halinde, KDV İstisnası, Gümrük Vergisi
Muafiyeti ve Yatırım Yeri Tahsisi desteklerine ilave olarak, aşağıdaki tabloda yer alan
3.Teşvik Bölgesi destek unsurlarından faydalanılabilir.
3. Bölge Destekleri

Destek Niteliği
31.12.2015’e kadar

%60 vergi indirimi

Kurumlar/Gelir

yapılacak yatırımlarda

uygulanır.

Vergisi İndirimi

01.01.2016’dan sonra

%50 vergi indirimi

yapılacak yatırımlarda

uygulanır.

31.12.2015’e kadar

5 yıl boyunca

yapılacak yatırımlarda

ödenmez.

01.01.2016’dan sonra

3 yıl boyunca

yapılacak yatırımlarda

ödenmez.

Sigorta Primi
İşveren Hissesi
Desteği
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Yatırıma Katkı Oranı
%25

%20

%20

%20

ÖRNEK: Aynı sektörde faaliyet gösteren beş işletmenin Denizli’de tarıma dayalı sanayi tesisi
yatırımı.

7. AR-GE ve ÇEVRE YATIRIMLARININ TEŞVİKİ
Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü
ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun sağlanması amacıyla
bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş araştırma ve geliştirme
çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar AR-GE yatırımı; doğrudan ticari mal üretimine
yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesislerin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının
temizlenmesine veya yok edilmesine yönelik yatırımlar ÇEVRE yatırımı olarak
nitelendirilmiştir.

İlimizde gerçekleştirilecek Ar-Ge ve Çevre Yatırımları;
 KDV İstisnası,
 Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 Faiz Desteği
desteklerinden yararlanacaktır.
Ar-Ge ve Çevre Yatırımları Destekleri
KDV İstisnası

Destek Niteliği
Yerli veya ithal yatırım malı makine ve teçhizat satın
alımında ödenmesi gereken %18 oranındaki KDV
alınmayacaktır.
Teşvik belgesi kapsamında satın alınacak yatırım malı ithal

Gümrük Vergisi Muafiyeti

makine ve teçhizat için ödenmesi gereken gümrük vergileri
alınmayacaktır.

Yatırım Kredisi Faiz Desteği
*Faiz desteği azami 5 yıl vadeli olup,
indirim tutarı 500.000 TL’yi aşamaz.

TL kredileri için 5 puan faiz indirimi uygulanır.
Döviz kredileri için 2 puan faiz indirimi uygulanır.
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Yeni teşvik sistemi kapsamındaki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar
Kurulu Kararı, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararı ve eklerini
incelemek için http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120619-1.htm adresini
ziyaret edebilirsiniz. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ, 20 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Uygulama tebliği ve eklerine
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120620-8.htm adresinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca, sorularınız için tesvik@ekonomi.gov.tr adresine e-posta gönderebilir veya 444 43 63
numaralı İhracat İletişim Noktasına danışabilirsiniz.
Ekonomi Bakanlığı tarafından açıklanan yeni teşvik sistemi, ülkemizin tüm bölgeleri
için önemli destekler getirmiştir. Yeni teşvik sistemi, ilimizde yatırım yapmak isteyenlere çok
cazip fırsatlar sunmaktadır. Mevcut teşvik paketinde yer alan destek unsurlarının ötesinde
İlimiz; önemli yatırım potansiyeline sahiptir. İlimizde yatırım yapmayı düşünen
müteşebbislerimize başta Valiliğimiz olmak üzere, Güney Ege Kalkınma Ajansı, kamu kurum
ve kuruluşları, yerel yönetimler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum
örgütleri her türlü kolaylığı sağlamaya hazırdır. Yatırımcılarımızı, Denizli’de yatırım yapmaya
ve yeni teşvik sisteminin sunduğu avantajlardan faydalanmaya davet ediyoruz.
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