
Yatırım Teşvikleri 

(II) 

 
Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Karar” ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ 
O:2009/1)” kapsamında uygulanacak yatırım teşviklerine ilişkin açıklamalar yapılmış ve Teşvik 
Belgeli Yatırımlara uygulanacak destek unsurları sayılmıştı. Bu destek unsurları;   

- gümrük vergisi muafiyeti,  
- KDV istisnası,  
- faiz desteği,  
- sigorta primi işveren hissesi desteği, 
- vergi indirimi, 
ve  
- yatırım yeri tahsisi 

idi. Bu yazımızda, söz konusu destek unsurlarının uygulanmasına yönelik daha ayrıntılı bilgiler 
verilmeye çalışılacaktır. 
 

1- Gümrük Vergisi Muafiyeti   
 
1-1- Genel olarak 

 
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında 
yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve 50 
metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat 
Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır.  
 
Makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici 
(Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), 
mobilya, yat, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan 
kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası 
ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı’nda öngörülen oranlarda Gümrük 
Vergisi tahsil edilir. 
 
Yatırım süresi içerisinde Kambiyo Mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile 
ithalat işlemlerine başlanılmış ve bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş ancak ithalatı 
gerçekleştirilememiş makine ve teçhizatın ithaline, yatırım süresi bitiş tarihini izleyen 4 ay 
içerisinde olmak kaydıyla, doğrudan gümrük idareleri tarafından izin verilir.   
 
Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara 
ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Hazine Müsteşarlığının görüşüne istinaden Gümrük 
Müsteşarlığınca Gümrük Vergisi ile Katma Değer Vergisinin toplam tutarı kadar teminatın 
alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi 
azami altı aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, 
süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığına müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın 
serbest dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde 
teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına 
müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir. 
 
Teşvik belgesinin yatırım süresi içerisinde;  

a) Evsafa uygun çıkmaması nedeniyle yerine yenisi getirilmek kaydıyla, eşyanın 
serbest dolaşıma girişini müteakip garanti süresi içinde yurt dışı edilecek makine ve 
teçhizatın,  

b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakım veya diğer nedenlerle yurt dışına gönderilecek 
makine ve teçhizatın 
 
mahrece iade işlemleri için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilir. Bu yöndeki talepler 
ilgili gümrük idaresince, gümrük mevzuatı çerçevesinde sonuçlandırılır. Mahrece iade 
işlemine konu yatırım mallarının yurt dışı edilmesinden itibaren bir yıl içinde aynısı veya 



yenisinin yurda giriş işlemleri, Hazine Müsteşarlığının herhangi bir iznine tabi olmaksızın 
gümrük vergisi ile katma değer vergisi istisnasından yararlandırılmak suretiyle doğrudan 
gümrük idarelerince sonuçlandırılır.   
 
Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithaline ilişkin işlemler, Gümrük Mevzuatı 
çerçevesinde ilgili gümrük idaresince yerine getirilir. Uygulamaya ilişkin usuller, Hazine 
Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. Bu Tebliğin 
uygulamasından doğacak ihtilaflar Gümrük Müsteşarlığınca Hazine Müsteşarlığına iletilir ve 
Hazine Müsteşarlığının görüşü doğrultusunda işlem yapılır. 

 
1-2- Kullanılmış makine ve teçhizat ithali 

 
Bölgesel ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak;   

a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş 
Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan 
makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç),  

b) İthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve 
teçhizat,   
 
teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.  
 
Kullanılmış komple tesisler Hazine Müsteşarlığınca proje bazında yapılacak değerlendirme 
sonucunda uygun görülmesi halinde teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir. 
 
Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, 
Müsteşarlıkça, ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makine parkının 
teknolojik ve ekonomik ömrü gibi esaslar dikkate alınmak suretiyle proje bazında 
değerlendirilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen kullanılmış komple tesisler; 
yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız, bir mal veya hizmeti 
üretebilecek komple bir hattan veya teşvik belgesinde kayıtlı üretimi yapabilecek bir veya 
birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir. Komple tesisler, bir firmaya ait tek bir 
tesisteki makine ve teçhizatları kapsayabileceği gibi, aynı firmaya veya iştiraklerine ait farklı 
tesislerdeki makine ve teçhizatlardan da oluşabilir. Ancak, farklı firmalardan temin edilen 
münferit makine ve teçhizatlar ile tesis oluşturulamayacağı gibi, söz konusu tesislerin 
revizyon ve ticareti ile iştigal eden firmalardan da ithalat yapılamaz. 
 
Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların;  

a) Tesise ait makine ve teçhizatların imal yıllarını da gösterir dökümlü proforma fatura 
asılları, 

b) Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi odasınca veya görevli 
kamu kuruluşlarınca tesisin alınacağı firmanın iştigal konusunu gösteren yazı, 

c) Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi odasınca veya görevli 
özel veya kamu kuruluşlarınca onaylanmış model ve imal yıllarını da içerecek şekilde tesisi 
oluşturan makine ve teçhizatları, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda 
olup olmadığını belirten onaylanmış belge (bu belgenin İngilizce dışındaki yabancı dillerde 
hazırlanmış olması halinde yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış tercümeleri de istenir) 
 
ile birlikte Hazine Müsteşarlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
Belgelerdeki onayların belirtilen yetkililere ait olduğunun ilgili ülkelerdeki Türk 
Konsolosluğunca da tasdik edilmesi gerekmektedir. 
 
Türkiye'deki serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithal edilmek istenmesi halinde; Dış 
Ticaret Müsteşarlığından alınmış mevcut tesisin faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine 
ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin 
uygunluk yazısının Hazine Müsteşarlığına ibrazını müteakip, yukarıdaki (c) bendinde 
belirtilen belge aranmaksızın Hazine Müsteşarlığı elemanlarınca kullanılmış komple tesisin 



bulunduğu serbest bölgede yapılacak ekspertiz neticesinde düzenlenecek rapora göre ithal izni 
verilebilir. 
 
Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında 
kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez. 
 
Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya tebliğin 
30 uncu madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde sağlanan destek unsurları ilgili 
mevzuat çerçevesinde geri alınır ve söz konusu makine ve teçhizat gümrüklere iade edilir.  
 

2- Katma Değer Vergisi İstisnası   
 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik 
belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma değer 
vergisinden istisna edilir. Aynı hüküm teşvik belgesinin veya teşvik belgesi kapsamı makine 
ve teçhizatın devir işlemlerinde ve makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak 
belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır.  
 

3- Faiz Desteği 
 
3-1- Faiz desteğinden istifade edebilecek yatırımlar 
 

Talep edilmesi halinde, bölgesel uygulama kapsamında III üncü ve IV üncü bölgelerde 
yapılacak yatırımlar ile Ar-Ge  ve çevre yatırımları için faiz desteği öngörülebilir.  
 
Faiz desteği uygulamasına ilişkin esaslar Hazine Müsteşarlığı ve aracı kurumlar arasında 
imzalanan protokol ile belirlenir. 
 

3-2- Faiz desteği oranları ve tutarları 
 

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az bir yıl 
vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının  %70’ine kadar olan 
kısmı için ödenecek faizin veya kar payının; 

 a) III üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 3 puanı, döviz 
kredileri ve dövize endeksli kredilerde 1 puanı,  

b) IV üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz 
kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,  

c) Bölge ayrımı yapılmaksızın Ar-Ge yatırımları ile çevre yatırımlarında ise Türk 
Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,  
 
Müsteşarlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe 
kaynaklarından karşılanabilir. Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan 
finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olanlar için de faiz ödemelerini 
içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği uygulanabilir. 
 
Faiz desteği tutarı proje bazında azami;  

a) Ar-Ge ve çevre yatırımları için üç yüz bin Türk Lirası,  
b) III üncü ve IV üncü bölgede yapılacak yatırımlar için beş yüz bin Türk Lirasıdır. 

 
Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz desteği uygulaması, vade tarihindeki 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır.  
 
Teşvik belgelerinde faiz desteğinin öngörülmüş olması doğrudan faiz desteğinden 
yararlanmaya hak oluşturmaz. Faiz desteğinden yararlanabilmek için söz konusu desteği 
içeren teşvik belgesi konusu yatırım için bankaların kredi kullandırımını öngörmesi ve 
bankaca Müsteşarlığa yapılacak müracaatın Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme 
çerçevesinde uygun görülmesi gerekmektedir.  
 



3-3- Faiz desteği uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 
 

Teşvik belgesinde faiz desteği öngörülen yatırımcılar faiz desteğinden yararlanabilmek için, 
Müsteşarlık ile protokol imzalayan bankalardan birine başvurabilirler. Bankaca yapılan 
değerlendirme sonucunda kredi kullandırılması uygun görülen projelere ilişkin faiz desteği 
müracaatları, yatırımcı adına protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde bankaca Müsteşarlığa 
yapılır.  
 
Aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden 
fazla banka talepte bulunamaz. Aynı teşvik belgesi kapsamında faiz desteğinden 
yararlanabilmek amacıyla bankadan kullanılan kredi ve finansal kiralama işlemleri için 
birlikte talepte bulunulamaz. Bu tür durumlarda faiz desteği müracaatı yatırımcının tercihine 
göre finansal kiralama şirketi veya bankalardan birisi tercih edilerek yapılır. Aracı kurum 
değiştirilmemek kaydıyla aynı teşvik belgesi kapsamı yatırım için birden fazla itfa tablosuna 
göre işlem yapılabilir. 
 
Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz 
desteği öngörülmez. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu 
kaynaklarından sübvanse edilen krediler için de faiz desteği uygulanmaz.  
 
Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya anaparalarının yatırımcı tarafından itfa planlarında 
belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi hâlinde, bu durum ilgili aracı kurumlar 
tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilir ve Müsteşarlıkça faiz desteği ödemeleri 
durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra 
ilgili aracı kurumca Müsteşarlığa bildirilmesi hâlinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz 
desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya 
gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması 
hâlinde faiz desteği ödemesine son verilir. 
 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan 
yatırımcının teşvik belgesinde faiz desteğinin öngörülmüş olması ve aracı kurumca da uygun 
görülmesi hâlinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki vade, faiz desteği miktarı ve benzeri 
şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz desteği 
ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde, devredilen makine ve teçhizata yönelik faiz desteği 
uygulaması durdurulur. 
 
Aracı kurum, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar için 
kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti hâlinde 
bankaca, Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankanın bu kapsamdaki 
krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın, finansal kiralama 
şirketlerince ise itfa planında belirtilen toplam faiz desteği miktarının beş iş günü içerisinde 
bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekir. Aksi takdirde söz 
konusu meblağlar Müsteşarlıkça; 

a) Bankalar için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki karşılık hesabından 
virman yapılarak veya diğer hukukî yöntemler kullanılarak,  

b) Finansal kiralama şirketleri için ise 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak, 
 
geri alınır.  
 
Teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yararlanılan faiz desteği tutarı 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil 
edilir. 

 

4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 
 

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, teşvik 
belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla; 



a) Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, 
b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama 

tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki 
yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 
verilen aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen 
istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden 
kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır. 

 
Bölgeler 31.12.2010 tarihine kadar 

başlanılan yatırımlar 
31.12.2010 tarihinden sonra 

başlanılan yatırımlar 
I 2 yıl - 
II 3 yıl - 
III 5 yıl 3 yıl 
IV 7 yıl 5 yıl 

  

5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan işletmeler için mükerrer olarak 
bu Karar kapsamında prim desteği uygulanmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu 5084 sayılı 
Kanunun uygulandığı illerdeki taleplerle ilgili olarak ilgili işyerine yönelik 5084 sayılı kanun 
kapsamında yararlanılmadığını tespit etmekle yükümlüdür.  
 
İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla 
ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi 
içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta 
primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait 
tutarı ödemiş olması şarttır. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi 
halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden 
kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.  
 
Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına teşvik belgesinin tamamlama vizesinin 
yapılmasını müteakip başlanabilir.  

 
Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik 
Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür. 

 
Müsteşarlıkça, tamamlama vizesi yapılan ve sigorta primi işveren hissesi desteğinden 
yararlanabilecek işletmelere ilişkin liste Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına bildirilir. 
Sosyal Güvenlik Kurumunca, listede yer alan yatırımcılar için; 

 
a) Desteğin uygulanacağı aya ait prim ve hizmet belgesinde belirtilen sigortalıların 

tamamına ait sigorta primlerinin, sigortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece 
karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamının ödenmiş olması,  
 b) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye 
genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının 
bulunmadığının veya tecil ve taksitlendirildiğinin ya da yapılandırıldığının ve 
yapılandırmanın bozulmadığının belirlenmiş olması, 
 c) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi 
uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde 
vadesi geçmiş borcunun olmadığının tespit edilmiş olması, 
 d) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin sadece teşvik belgesi kapsamı yatırımda 
istihdam edilen ilave işçi için ve yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak Hazine 
Müsteşarlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen listelerde gösterilecek sürelerde 
uygulanması 
  
gerekmektedir. 
 
 

  5- Vergi İndirimi 
 



Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5838 ve 5904 sayılı Kanunlar ile değişik 32/A maddesi 
çerçevesinde, Kurumlar veya Gelir Vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı 
oranları aşağıda belirtilmiştir. 
 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler 
Yatırıma Katkı 

Oranı (%) 

Kurumlar veya 
Gelir Vergisi 

İndirim Oranı (%) 

Yatırıma Katkı 
Oranı (%) 

Kurumlar veya 
Gelir Vergisi 

İndirim Oranı (%) 
I 10 25 25 25 
II 15 40 30 40 
III 20 60 40 60 
IV 25 80 45 80 

 
Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31.12.2010 tarihine kadar yatırıma başlanması halinde 
aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. 

 

 
Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler 
Yatırıma Katkı 

Oranı (%) 

Kurumlar veya Gelir 
Vergisi İndirim Oranı 

(%)  

Yatırıma Katkı 
Oranı (%) 

Kurumlar veya 
Gelir Vergisi 

İndirim Oranı (%) 
I 20 50 30 50 
II 30 60 40 60 
III 40 80 50 80 
IV 60 90 70 90 

 

İndirimli vergi uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap 
döneminden itibaren başlanılır ve indirilen Kurumlar veya Gelir Vergisi tutarı yatırıma katkı 
tutarına ulaşıncaya kadar devam edilir.  
 
Arazi-arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar yatırıma katkı 
tutarının tespitinde dikkate alınmaz ve bu harcamalar indirimli vergi uygulamasından 
yararlanamaz 
 
5520 sayılı Kanun gereği, finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş 
ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin 
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için vergi indirimi desteği öngörülemez. 
 
İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz. 

 
6- Yatırım Yeri Tahsisi 
 

18/02/2009 tarih ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 23 
üncü maddesi hükmü çerçevesinde Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli 
yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca 
belirlenen ve 3 Eylül 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Taşınmazlarının 
Yatırımlara Tahsisine İlişkin Yönetmelik”te açıklanan esas ve usuller çerçevesinde yatırım 
yeri tahsis edilebilir. 
 
5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar ve iş 
ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin 
Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı 
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için yatırım yeri tahsisi desteği öngörülemez. 



Maliye Bakanlığınca yaımlanan yukarıdaki Yönetmelik düzenlemeleri uyarıca, yatırım yeri 
tahsisi teşvikinden; 
 a) Hazine Müsteşarlığınca verilmiş yatırım teşvik belgesi sahibi olan, 
 b) İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek 
toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilecek rayiç 
değerin  

- tarım ve hayvancılık yatırımı için bir,  
- turizm yatırımları için iki,  
- diğer yatırımlar için üç  

katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı I ve II nci bölgelerde birmilyon Türk 
Lirası, III ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirasından az olmayan),  
 c) Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülkî sınırları içinde organize sanayi 
veya endüstri bölgesi bulunması hâlinde, bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis 
edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgelerde yapılması uygun görülmeyen 
yatırımlardan olması şartlarını taşıyan, 
 ç) Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa 
sahip olan, 
 d) Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden, 
 e) Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda 
fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren, 
gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecektir. 
 
 

Tekstil, Konfeksiyon Ve Hazır Giyim, Deri Ve Deri Mamulleri Sektörlerine        
Taşınma Desteği 
 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da öngörülen bir başka destek ise tekstil, 
konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyet gösterenlere tanınan 
taşınma desteğidir. 

 
Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I inci ve II nci 
bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV üncü bölgedeki illere 31/12/2010 
tarihine kadar bütünüyle taşınması ve en az 50 kişilik istihdam sağlanması halinde bu 
tesisler için; 

(a)  5520 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca Kurumlar veya Gelir Vergisi 
nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren 5 yıl süreyle %75 oranında indirimli olarak 
uygulanır. 

(b)  Taşınma ile birlikte yapılacak ilave yatırımları da içeren teşvik belgesi kapsamı 
yatırımlar için yatırım yeri tahsis edilebilir. Sadece taşınma işlemini gerçekleştiren işletmeler 
için yatırım yeri tahsis edilmez. 

 (c) Çalışanların asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı 
taşınma tarihinden itibaren beş yıl süre ile 20 nci madde çerçevesinde bütçeden karşılanır. 
Ancak, 31.12.2010 tarihinden önce başlanılan yatırımlarla ilgili olarak yapılacak ilave 
yatırımlarda çalışan istihdam için yedi yıl süre ile sigorta primi işveren hissesi desteği 
uygulanır. 
 
Tesislerin taşınma işleminin 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması halinde taşınma ile ilgili 
nakliye giderlerinin tamamı yeminli mali müşavir raporlarına istinaden bütçeden 
karşılanabilir. 
 
5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan I inci ve II nci bölgedeki 
işletmeler IV üncü bölgeye taşındıkları tarihten sonraki dönem için sigorta primi işveren 
hissesi desteği uygulamasından yararlanabilirler. 
 


