
Tasarrufların katma değeri yüksek, bilgi yoğun teknoloji kullanan ve ihracat odaklı 
yatırımlara yönlendirilmesi, 

Üretim ve istihdamın arttırılması, 

Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek bölgesel ve 
stratejik yatırımların özendirilmesi, 

Cari açığın azaltılması için ithalata bağımlı olunan ara malların ve 
hammaddelerin ülkemizde üretilmesi ya da üretimin arttırılması, 

Uluslararası doğrudan yatırımların arttırılması, 



Bölgeler arası ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması 

Sektörel işbirliklerinin ve kümelenmenin teşvik edilmesi, 

Yatırım havzalarının oluşturulması, 

Çevre korumaya yönelik yatırımların desteklenmesi,  



Türkiye 6 gelişmişlik bölgesine ayrılmıştır. 

En gelişmiş bölge 1.bölge, en az gelişmiş bölge ise 
6.bölgedir. Gelişmişlik azaldıkça teşvik artmaktadır. 

Balıkesir 3. gelişmişlik bölgesinde yer almaktadır. 

Balıkesir, Ege veya Marmara Denizi’ne kıyısı olan iller 
arasında en avantajlı teşvik bölgesidir. 



 



Öncelikli yatırım konuları, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında 
5. bölge desteklerinden yararlanır. 

Stratejik yatırımlar, 5. bölge desteklerinden yararlanır.  

 

Yatırımlar OSB’lerde gerçekleştiriliyorsa 4. bölge desteklerinden yararlanır.  

Orta-yüksek teknoloji alanında yapılıyorsa 4. bölge desteklerinden yararlanır.  

Aynı sektörde faaliyet gösteren en az beş ortak, faaliyet gösterilen ortak alanda 
entegrasyonu sağlayacak bir yatırım yapıyorsa, 4. bölge desteklerinden 
yararlanır. 



• Yatırım Teşvik Belgesi alınmalı. 

• Bahse konu sektör ve/veya teşvik uygulaması için öngörülen 
asgari sabit yatırım koşullar / tutar sağlanmalıdır. 

• Başvuruyu yapan tüzel kişilerin kuruluş süreci tamamlanmış 
olmalıdır. 
 
--- Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan 
yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmaz. 

Yatırım Teşviklerinden 
faydalanılabilmesi için; 



TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 

• 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).  

• Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek). 

• Küp şeker. 

• 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları. 

• Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür 
mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları 
içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği  hariç). 

• Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik edilecek entegre 
hayvancılık yatırımları ve şartlı desteklenecek hayvancılık 
yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları. 

• 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme 
yatırımları. 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat, Enerji ve 
Madencilik 
Yatırımları 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 

• Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki 
yatırımlar. 

• Kütlü pamuk işleme yatırımları. 

• İplik (yün ipliği, 15 Milyon TL üzerindeki iplik yatırımları, akıllı ve çok 
fonksiyonlu teknik tekstil üretimine yönelik yatırımlar hariç) konusunda 
modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar. 

• Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları. (19/6/2012 tarihinden 
önce EPDK’dan lisansı alınmış olan komple yeni ve tevsi yatırımlar ile 
özgül yakıt tüketimini asgari %15 oranında azaltmaya yönelik 
modernizasyon cinslerindeki yatırımlar hariç) 

• Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik 
yatırımları (Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların doğrudan 
iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait sahalarda yapılan 
madencilik yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez). 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat, Enerji ve 
Madencilik 
Yatırımları 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 

• Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine 
yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar (Ancak, söz konusu 
modernizasyon yatırımları ile aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan 
işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle 
üretimine yönelik yatırımları sadece genel teşvik sisteminden 
desteklenebilir) : 

 

- Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu 
kurum ve kuruluşunun hisseleri  toplamının %25 veya daha fazla 
olmaması. 

- Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya üstüne sahip olmaması. 

- Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması. 

- Yıllık net satış hasılatı 50 Milyon € veya mali bilançosu değeri 
43 Milyon € karşılığı TL’yi aşmaması. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat, Enerji ve 
Madencilik 
Yatırımları 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 

• Teşvik Karar Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine 
yönelik yatırımlar (EK-5 için Ajans’a danışabilirsiniz) 

 

• Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan 
işletmeler sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir: 

- Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu 
kurum ve kuruluşunun hisseleri  toplamının %25 veya daha fazla 
olmaması. 

- Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip 
olmaması. 

- Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması. 

- Yıllık net satış hasılatı 50 Milyon € veya mali bilançosu değeri 43 
Milyon € karşılığı Türk Lirasını aşmaması. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat, Enerji ve 
Madencilik 
Yatırımları 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 
• Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim ile hava 

araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları 
dışında kalan eğitim yatırımları. 

• Poliklinik, muayenehane ve müşterek muayenehane yatırımları. 

• Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel 
konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan turizm 
konaklama tesisleri. 

• Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, 
televizyon/radyo yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve ambalaj 
yatırımları  dışındaki basın ve yayın yatırımları. 

• Sinema salonu yatırımları. 

• Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat, Enerji ve 
Madencilik 
Yatırımları 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 
• Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler 

yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç). 

• Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları 
dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar. 

• Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları. 

• Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu 
yatırımları. 

• Karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları. 

• Lokanta, kafeterya, eğlence yeri, günübirlik tesis, termal kür tesisi, 
yüzme havuzu yatırımları (Erdek-Marmara KTKGB hariç (Erdek, Avşa, 
Paşalimanı, Ekinlik)). 

• Yat ithali yatırımları. 

• Taşıt kiralama yatırımları. 

• Halı yıkama yatırımları. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat, Enerji ve 
Madencilik 
Yatırımları 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIM KONULARI 
• Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (Yazılım, AR-GE faaliyetleri, 

veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, 
ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri 
hariç). 

• Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı 
kuruluşların yatırımları. 

• Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları. 

• Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane yatırımları. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat, Enerji ve 
Madencilik 
Yatırımları 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 

• Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 
büyükbaş.  

• Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 
büyükbaş. 

• Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde 
(et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaş/dönem. 

• Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000 adet/dönem. 

• Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık 
dâhil) 1.000 küçükbaş/dönem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat Sanayi 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 

• Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam 
makine sistem sayısının asgari 60 olması 

• Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/saat ve 
üzerindeki komple yeni yatırımlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat Sanayi 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 

• Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de 
sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme 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. 

• 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat Sanayi 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 

• 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.  

• 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 5.000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk 
sayısının 1.000, gösteri merkezlerinde ise  asgari koltuk sayısının 
2.500 olması 

• Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL  sabit yatırım şartı 

• Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına 
trafiğe çıkmayan ve sadece apronda kullanılan motorlu taşıtlar dâhil 
edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamına dâhil edilmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat Sanayi 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 

• 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.  

• 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. 

• Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il özel idareleri, birlik, 
kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak 
yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi 
düzenlenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat Sanayi 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLAN YATIRIM KONULARI 

• 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. 

• Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit 
yatırım şartı.  

• Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat 
boyunun asgari 24 metre olması şartı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tarım ve 
Tarımsal Sanayi 

2. İmalat Sanayi 

3. Hizmetler 
Sektörü 



TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEYEN 
HARCAMALARDMSN 

Bu harcamalar yatırım 
teşvik belgesi 
kapsamına 
alınmamaktadır. 

 Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilen yatırım harcamaları. 

 Teşvik edilecekler hariç, ham madde, ara malı ve işletme 
malzemesi. 

 Kullanılmış yerli makine ve teçhizat. 

 Karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları (Sağlık ve 
belediye hizmetlerinde kullanılan araçlar, trafiğe çıkamayacak 
nitelikte olup, apron veya limanda kullanılan araçlar, madencilik ve 
hazır beton yatırımlarında kullanılan araçlar, asgari 100.000 adet/yıl 
kapasiteli otomobil yatırımlarında, kapasitenin %15’ini geçmeyecek 
şekilde yapılan motor silindir hacmi 1600 cm3’e kadar olan otomobil 
ithalatı hariç) 

 Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar 
dışındaki yatırımlar için uçak ve helikopter 

 Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası 

 Yurtdışından temin edilecek güneş panelleri 

 İnşaat malzemeleri 

 Sektörel özelliklere göre proje bazında belirlenen diğer harcamalar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÜRACAATLAR  Gerçek kişiler 

 Adi ortaklıklar 

 Sermaye şirketleri 

 Kooperatifler 

 Birlikler 

 İş ortaklıkları 

 Kamu kurum ve kuruluşları  

• Genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, belediyeler, Kamu 
iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse 
oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar 

 Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları 

 Dernekler ve Vakıflar 

 Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri 

 

1. Kimler müracaat 
edebilir? 

2. Müracaat Merci 

3. Başvuru Evrakları 



 Başvurular elektronik ortamda gerçekleştirilmekte olup 
(Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi 
Sistemi (E-TUYS)), başvuru yapmak isteyen kurumlar adına 
bir yetkilinin yetkilendirme alması gerekmektedir. 

 Yetkilendirmenin ardından dijital ortamda başvurular 
tamamlanmakta, belgeler internet ortamında 
onaylanmaktadır. 

 

MÜRACAATLAR 
1. Kimler müracaat 

edebilir? 

2. Müracaat Merci 

3. Başvuru Evrakları 



• Başvurular, Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden gerçekleştirilmekte olup talep 
edilen bilgi ve belgeler sistem üzerinden görülebilir. 

 

MÜRACAATLAR 
1. Kimler müracaat 

edebilir? 

2. Müracaat Merci 

3. Başvuru Evrakları 



 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 KDV İstisnası 

 Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteği (*1) 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 KDV İstisnası 

 Vergi İndirimi 

 Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteği 

 Yatırım Yeri Tahsisi 

 Faiz veya kâr payı Desteği 

 Gümrük Vergisi Muafiyeti 

 KDV İstisnası 

 Vergi İndirimi 

 Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteği 

 Yatırım Yeri Tahsisi 

 Faiz veya kâr payı Desteği 

 KDV İadesi 

(*1) Tersanelerin gemi inşa yatırımları için 

Teşvik Sistemi 
Genel Teşvik Uygulamaları 

(*2) 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Stratejik Yatırımların Teşviki 



TEŞVİK UYGULAMALARI 
1. Genel Teşvik 

Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 

 

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile teşviki için öngörülen 
şartları sağlamayan yatırım konuları dışındaki her türlü 
yatırım desteklenmektedir. Bu kapsamdaki yatırımlar için tek 
şart: 

 

 Balıkesir’de asgari 500.000 TL sabit yatırım tutarı. 

 

Bu teşvik uygulamasında aşağıdaki avantajlar bulunmaktadır: 
 

a. Gümrük Vergisi Muafiyeti 

b. KDV İstisnası 
c. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

(Yalnız tersanelerin gemi inşa yatırımları için) 

d. US-97 Kodu 15-37 olan sektörlerde 2019 yılı içindeki bina-inşaat 
harcamalarında KDV İadesi 

 



TEŞVİK  
UYGULAMALARI 

Öncelikli Yatırım Konuları 

Bazı yatırımlar öncelikli yatırım konuları olarak belirlenmiştir. Bu 
yatırımlar 5. Bölge teşviklerinden faydalanabilecektir. 

• Denizyolu veya havayolu ile taşımacılığa yönelik yatırımlar 

• Şehirlerarası taşımacılığa yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi 
yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları (Özel sektör) 

• Test merkezleri, rüzgar tüneli vb. yatırımlar (otomotiv, uzay veya 
savunma sanayine yönelik olanlar) 

• Erdek-Marmara KTKGB’de (Erdek, Avşa, Paşalimanı, Ekinlik) 
yapılacak turizm konaklama yatırımları (7.500 yatak kapasitesi ve 
üstü toplu yatırımlarda özel teşvikler uygulanacaktır)  

• Termal turizm konusunda turizm konaklama yatırımları 

• Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları 
(Konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). 

• Lisanslı depoculuk yatırımları 

• Nükleer enerji santrali yatırımları 

 

1. Genel Teşvik 
Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 

 



TEŞVİK  
UYGULAMALARI 

Öncelikli Yatırım Konuları 

• Savunma alanındaki yatırımlar (Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 

proje onaylı) 

• Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 

tarih ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I.grup maden ve mıcır 

yatırımı hariç) 

• Kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise 

eğitimi yatırımları (Özel sektör) 

• Hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik asgari 20 Milyon TL 

tutarında eğitim yatırımları (Özel sektör) 

• 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 yatırım, asgari 75 Milyon TL motor yatırımları, asgari 20 Milyon TL 

motor aksamları, aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniği 

yatırımları. 

 

1. Genel Teşvik 
Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 

 



TEŞVİK  
UYGULAMALARI 

Öncelikli Yatırım Konuları 

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

• Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut 
imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre 
en az %20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş 
süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliğine yönelik yatırımlar 
(Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı proje onaylı) 

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

• 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. 

 

 

1. Genel Teşvik 
Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 



TEŞVİK  
UYGULAMALARI 

Öncelikli Yatırım Konuları 

 

• Sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğalgaz depolama 

yatırımları (Asgari 50 Milyon TL yatırım) 

• Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte karbon 

elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar 

• OECD’ye göre yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerin 

üretimine yönelik yatırımlar (US-97 Kodu: 2423, 30, 32, 33 ve 353)  

• Arama ruhsatı ve sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarda 

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 
 

 

 

1. Genel Teşvik 
Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 



TEŞVİK  
UYGULAMALARI 

Öncelikli Yatırım Konuları 

 

• Asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde 
üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı 
(bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve 
ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları 

• Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık 
yatırımları ile komple yeni veya tevsi niteliğindeki asgari 10.000 
büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları 

• Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ile 
bertaraf tesisi yatırımları 

• Asgari 5 milyon TL ve en az 100 kişi kapasiteli yaşlı veya engelli 
bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness) yatırımları 

• 4. Bölge teşviğinden yararlanacak sektörlerdeki (EK-6) asgari 500 
milyon TL tutarındaki yatırımlar 

 

1. Genel Teşvik 
Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 



TEŞVİK UYGULAMALARI 
1. Genel Teşvik 

Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 

 

Balıkesir için belirlenen sektörler bu uygulama kapsamında 
desteklenir. Kullanılan teşvik unsurları çeşitlidir ve oran, süre ve 
kapsamları bölgelere göre değişir. 

 
a. Gümrük vergisi muafiyeti 

b. KDV İstisnası 

c. Vergi İndirimi 

d. Sigorta primi işveren hissesi desteği 

e. Yatırım yeri tahsisi 

f. Faiz veya kâr payı desteği 

g. US-97 Kodu 15-37 olan sektörlerde 2019 yılı içindeki bina-inşaat 
harcamalarında KDV İadesi 

 

Not: OSB’de 2021’e kadar yatırım yapılması durumunda, yer tahsisi 
konusunda OSB'lerde indirim uygulaması gerçekleştirilebilmekte olup, 
OSB'lerde indirimli tahsis konularında OSB müdürlükleriyle iletişime 
geçebilirsiniz. (2018/11773 sayılı karar) 

 



TEŞVİK  
UYGULAMALARI 

… 

 

 

DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI 

Gümrük Vergisi Muafiyeti                   

KDV İstisnası                   

 Vergi İndirimi 

Yatırıma Katkı Oranı 
(%) 15 20 25 30 40 50 

Kurumlar – Gelir 
Vergisi İndirimi  (%) 50 55 60 70 80 90 

Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 

Desteği  

Süresi  2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

Sabit yatırıma oranı 
(%) 10 15 20 25 35 50 

Yatırım Yeri Tahsisi 
                  

Faiz veya 
kâr payı 
Desteği 

TL X X 3 puan 4 puan 5 puan 7 puan 

Döviz X X 1 puan 1 puan 2 puan 2 puan 

Faiz veya kâr payı desteği 
Tutarı (TL) X X 1 Milyon 1.2 Milyon 1.4 Milyon 1.8 Milyon 

OSB içinde yapılan yatırımlar ve ilerleyen sayfalarda 4. Bölge teşviği için adı anılan sektörler 4. bölge  

desteklerinden faydalanır. 

* 2019 yılı için US-97 kodu 15-37 olan sektörlerdeki yatırımlarda bina-inşaat harcamalarında KDV İadesi 

uygulanacak olup, Yatırıma Katkı Oranlarına 15 puan eklenerek 2019 yılında Vergi İndirimi %100 

oranında uygulanacaktır. 

 

 

1. Genel Teşvik 
Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 

 



BALIKESİR’DE BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA 
DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 

 

Sektör 

Kodu 

US-97 

Kodu 
Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 3. Bölge (Asgari Yatırım) 

1 
0121, 

0122.2 

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere 

entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te belirtilen 

asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)                                                                         

500.000 TL 

2 
0500.0.0

4 

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası 

üretimi dahil)                                                                                                               
500.000 TL 

3 15 
Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6'da belirtilen 

yatırım konuları hariç)                                                                                                      
1 Milyon TL  

4 17 
Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları 

sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç) 

1 Milyon TL 

(Tekstilin aprelenmesinde yeni 

yatırım için 10 Milyon, tevsi 

yatırım için 5 Milyon TL aranır) 

5 18 Giyim eşyası imalatı                                                                                                         1 Milyon TL 

6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi                                                                                            1 Milyon TL  

9 20 
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve 

buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı                                                                              
2 Milyon TL 

10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı                                                                                              10 Milyon TL 



BALIKESİR’DE BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA 
DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 

 

Sektör 

Kodu 
US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 

3. Bölge (Asgari 

Yatırım) 

11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı  2 Milyon TL 

16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı                                                                                                      1 Milyon TL  

20 

26 (2693.2, 2694.1, 

2695.1, 2695.3, 

2695.4, 

2610.2.03.01 hariç) 

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)                                                        

2 Milyon TL 

27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi                                                                      2 Milyon TL 

28 28 Metal eşya                                                                                                                   2 Milyon TL 

30 29 Makine ve teçhizat imalatı                                                                                                   2 Milyon TL 

32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı                                                                             500.000 TL 

33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı                                                                                       2 Milyon TL 

34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı                                                                 500.000 TL 

35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı                                                                                500.000 TL 



BALIKESİR’DE BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA 
DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektör 

Kodu 
US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 3. Bölge (Asgari Yatırım) 

39 

361, 3692, 3693, 

3694, 3699.3.02-

05, 3699.3.18 

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), 

müzik aletleri, spor malzemeleri, oyun ve oyuncak, 

kalem, çocuk arabaları ve pusetler ile aksamların imalatı 

2 Milyon TL 

41 

5510.1.01, 5510.2.01, 

5510.3.02, 5510.5.02, 

5510.5.04 

Oteller                                                                                                                      3 yıldız ve üzeri 

42 5510.3.01 Öğrenci yurtları                                                                                                             100 öğrenci 

43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri                                                                                                 1.000 m2 

44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk                                                                                                           1 Milyon TL  

45 80 (809 hariç) 
Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, 

yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)                                                                 
500.000 TL 

46 

8511.0.01-05, 

8511.0.99,  

8531.0.01-03 

Hastane yatırımı, huzurevi                                                                                                   
Hastane: 500.000 TL 

Huzurevi: 100 kişi 

48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500.000 TL 

50   Seracılık 10 dekar 



BALIKESİR’DE BÖLGESEL YATIRIM UYGULAMALARI KAPSAMINDA 
DESTEKLENECEK SEKTÖRLER 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler Destek 

Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas OSB’de gerçekleştirilecek 

ihtisas yatırımlar  
3. Bölge destekleri 

Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.                                                        3. Bölge destekleri 

Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma 

yatırımları. 
3. Bölge destekleri 

Asgari 5 Milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri ile 

liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil). 
3. Bölge destekleri 

Rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları. 3. Bölge destekleri 

Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları. 3. Bölge destekleri 

Asgari 5 Milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları. 2. Bölge destekleri 

 



4. BÖLGE TEŞVİĞİNDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US-97 Kodları Yatırım Konusu 

24 (2423 hariç) Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı (ilaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan 

kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı hariç) 
29 B.Y.S. Makine ve Teçhizat İmalatı 

3110 Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı 
3120 Elektrik Dağıtım Ve Kontrol Cihazları İmalatı 

3140.0.03 Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler 
3140.0.05 Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir Ve Diğer Elektrik Akümülatörleri 

3190 B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı 
34 Motorlu Kara Taşıtları İmalatı 

352 Demiryolu Ve Tramvay Lokomotifleri İle Vagonlarının İmalatı 
3591 Motosiklet İmalatı 

3592.2 Sakat Taşıyıcıları İmalatı 

 



TEŞVİK UYGULAMALARI 
1. Genel Teşvik 

Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 

 

Bir yatırımın stratejik yatırım kapsamına alınabilmesi için 
aşağıdaki şartların tamamı karşılanmalıdır: 

 

 Asgari sabit yatırım miktarı 50 Milyon TL 

 Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,  

 Toplam ithalatı 50 Milyon $ ve üstü olan ürün yatırımı 
(Türkiye’de üretilmeyen ürünlerde bu şart aranmaz)  

 Yatırımla sağlanacak katma değerin en az %40 olduğu 
(Rafineri ve petrokimya yatırımlarında bu şart aranmaz) 

 



TEŞVİK 
UYGULAMALARI 

1. Genel Teşvik 
Uygulamaları 

2. Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

3. Stratejik 
Yatırımların 
Teşviki 

* Öncelikli Yatırım 
Konuları 

 

 
DESTEK UNSURLARI I II III IV V VI 

Gümrük Vergisi Muafiyeti 
                  

KDV İstisnası 
                  

  Vergi 
İndirimi 

Yatırıma Katkı 
Oranı (%) 50 50 50 50 50 50 

Kurumlar Vergisi 
veya gelir vergisi 
indirim oranı (%) 

90 90 90 90 90 90 

Sigorta 
Primi 

İşveren 
Hissesi 
Desteği 

 Süresi  7 yıl 7 yıl 7 yıl 7 yıl 7 yıl 10 yıl 

Sabit yatırıma 
oranı (%) 15 15 15 15 15 -- 

Faiz veya 
kâr payı 
Desteği 

TL 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 5 puan 

Döviz 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 2 puan 

Faiz veya kâr payı 
Desteği Tutarı 

Yatırımın 
%5’i 

Yatırımın 
%5’i 

Yatırımın 
%5’i 

Yatırımın 
%5’i 

Yatırımın 
%5’i 

Yatırımın 
%5’i 

Yatırım Yeri Tahsisi                   
KDV İadesi 500 Milyon TL yatırım: bina inşaat harcamaları 

2019 yılı için US-97 kodu 15-37 olan sektörlerdeki yatırımlarda bina-inşaat harcamalarında 
KDV İadesi uygulanacak olup, Yatırıma Katkı Oranlarına 15 puan eklenerek 2019 yılında 
Vergi İndirimi %100 oranında uygulanacaktır. 



TEŞVİK UNSURLARI 
1. Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 

2. Katma Değer 
Vergisi (KDV) 
İstisnası 

3. Vergi İndirimi 

4. Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği 

5. Yatırım Yeri 
Tahsisi 

6. Faiz veya kâr 
payı Desteği 

7. KDV İadesi 

Teşvik belgesi kapsamındaki; 

 Yatırım malı makine ve teçhizatın ithali, 

 Otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında monte 
edilmemiş haldeki (CKD) aksam ve parçaların ithali, 

 Gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında 
tekne kabuğu ithali 

gümrük vergisinden muaftır.  

 

 

İstisna:  

 Otobüs, çekici, mobilya, motorbot, kamyon, transmikser, 
beton santrali, forklift ve beton pompası için gümrük vergisi 
alınır. 

 



TEŞVİK UNSURLARI 
1. Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 

2. Katma Değer 
Vergisi (KDV) 
İstisnası 

3. Vergi İndirimi 

4. Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği 

5. Yatırım Yeri 
Tahsisi 

6. Faiz veya kâr 
payı Desteği 

7. KDV İadesi 

• İthali mümkün olan  

 Kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizatı 

 Kullanılmış komple tesis 
teşvik belgesi kapsamına alınabilir (Bakanlık değerlendirir). 
(Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımları hariç) 

 

• Finansal kiralama ile yapılacak yatırımlar geçerlidir. Finansal 
kiralama şirketinin ayrıca teşvik belgesi almasına gerek yoktur. 
 

• Asgari 100.000 adet/yıl kapasiteli otomobil yatırımlarında, 
kapasitenin %15’ini geçmeyecek şekilde yapılan motor silindir 
hacmi 1600 cm3’e kadar olan otomobillerin ithalatında gümrük 
vergisi alınmaz. Motor üretimi de yapılacaksa ilave %15’e izin 
verilir. 

 

 



TEŞVİK UNSURLARI 
1. Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 

2. Katma Değer 
Vergisi (KDV) 
İstisnası 

3. Vergi İndirimi 

4. Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği 

5. Yatırım Yeri 
Tahsisi 

6. Faiz veya kâr 
payı Desteği 

7. KDV İadesi 

• Teşvik belgesi kapsamında alımı yapılacak makine 
ve teçhizat için KDV ödenmez. 

 

• Aynı makine ve teçhizatın devir işlemleri ile makine 
ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak 
belirtilen malların kısmi teslimleri için de geçerlidir. 
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2. Katma Değer 
Vergisi (KDV) 
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4. Sigorta Primi 
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5. Yatırım Yeri 
Tahsisi 

6. Faiz veya kâr 
payı Desteği 

7. KDV İadesi 

Teşvik mekanizmasında belirlenen vergi indirimi Balıkesir’de 
aşağıdaki şekilde uygulanır. 3. Bölge teşviklerinden 
yararlanan Balıkesir’de, OSB’deki yatırımlarda 4. bölge, 
öncelikli yatırım konularındaki yatırımlarda 5. bölge 
avantajlarından faydalanılır. 
  

Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

 
Stratejik 

Yatırımlar 

Bölgeler 3. 4. 5. 3. 4. 5. 

Yatırıma 
Katkı Oranı 25 30 40 50 50 50 

Vergi 
indirim 
oranı 

60 70 80 90 90 90 

 

• 2019 yılı için US-97 kodu 15-37 olan sektörlerdeki yatırımlarda , 
Yatırıma Katkı Oranlarına 15 puan eklenerek 2019 yılında Vergi 
İndirimi %100 oranında uygulanacaktır. 
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payı Desteği 

7. KDV İadesi 

Örnek: 

1 Milyon TL tutarındaki bir yatırımda yatırıma katkı oranı 
%25, vergi indirimi %60 ise; 

 

Kurum 250.000 TL tutarındaki kurumlar vergisini 
ödemeyecektir. 

 

Hesaplanan kurumlar vergisi 300.000 TL ise bu tutarın 
%60’si olan 180.000 TL ödenmeyecektir, geriye kalan 
70.000 TL tutarındaki indirim diğer dönemde kullanılır. 
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2. Katma Değer 
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5. Yatırım Yeri 
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6. Faiz veya kâr 
payı Desteği 

7. KDV İadesi 

Vergi indiriminin söz konusu olmayacağı istisnalar: 

 

• 5520 sayılı kanun gereği finans ve sigortacılık konularında 
faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları 

• 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 

• Rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar 
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7. KDV İadesi 

Yeni yatırım ile istihdam edilen personel için ödenmesi gereken 
sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden 
kısmını Bakanlık karşılar. 
 

• İşverenin sosyal güvenlik işyeri numarası altında ilgili mevzuatta 
belirlenen alt işverenler tarafından istihdam edilen işçi sayısı da 
dikkate alınabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları 

 
Stratejik 

Yatırımlar 

Bölgeler 3. 4. 5. 3. 4. 5. 

Süre (yıl) 5 6 7 7 7 7 

Desteğin 
yatırıma 
oranı (%) 

maksimum 
20 25 35 15 15 15 
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payı Desteği 

7. KDV İadesi 

• 4706 sayılı Kanunun ek 3. maddesi uyarınca belirlenen usul ve 
esaslara göre yatırım yeri tahsis edilebilir (kesin tahsis anlamına 
gelmemektedir) 

• Yatırım yeri tahsis edilecek yatırım projelerinin tespiti, Vali 
başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından 
değerlendirilmektedir. 

• Yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değeri üzerinden 
hesaplanan bedel karşılığında, taşınmaz üzerinde 49 yıl süreyle 
irtifak hakkı veya kullanım izni verilir. 

 

 

 

 

 

• İlk 3 yıl, teşvik amacıyla hesaplanan bedelin %30’u ödenir. 
 

 

 

 

 

Yıllık ödenecek tutar  3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 

Emlak vergi değeri 
üzerinden 

%1,5 %1 %1 
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Yer tahsisi için 4 şart bulunmaktadır: 

• Teşvik belgesi almak (tahsis hususunun belgede geçiyor olması) 

• Yer rayiç değerinin en az 3 katı kadar yatırım gerçekleştirmek 
(turizmde 2 kat, tarım-hayvancılık ve eğitimde 1 kat yatırım) 

• Taahhüt edilen yatırımın %20’si kadar özkaynağa sahip olmak 

• Yatırım 10 milyon TL’yi geçiyorsa, fizibilite raporu ve finansman 
tablosu vermek 

 

Yatırım yeri tahsis edilmeyecek olan istisnalar: 

• 5520 sayılı kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet 
gösteren kurumlar, iş ortaklıkları 

• 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 

• Rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar 
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 En az bir yıl vadeli yatırım kredilerinde 
 Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar 

ödenecek faiz veya kâr payı desteklerinde  
 İlk 5 yıl için tabloda belirtilen puan kadar faiz veya kâr payı 

desteği verilir. 
 
Not: Kamu kurumları bu destekten faydalanamaz. 
Not: Kullanılmış makine teçhizat için kullanılamaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bölgesel Teşvik Stratejik 
Yatırımlar 

Bölgeler 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge Tüm bölgeler 

Destek puanı – 
TL 3 4 5 5 

Destek puanı – 
Döviz 1 1 2 2 

Destek üst limiti 
(TL) 1 Milyon 1.2 Milyon 1.4 Milyon Yatırımın %5’i 



TEŞVİK UNSURLARI 
1. Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 

2. Katma Değer 
Vergisi (KDV) 
İstisnası 

3. Vergi İndirimi 
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Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL’nin üzerindeki 
stratejik yatırımlar kapsamında; 

 

Bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV tutarı 
iade edilir. 

 

• 2019 yılı için, US-97 kodu 15-37 olan sektörlerdeki 
yatırımlarda bina-inşaat harcamalarında KDV 
İadesi uygulanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İLETİŞİM 
Teşvik Sistemiyle ilgili bilgi edinmek için; 
 

 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 
 - Balıkesir Yatırım Destek Ofisi’ni arayabilirsiniz 

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi 
 
Paşaalanı Mahallesi A. Gaffar Okkan Caddesi No: 28/1 Karesi – Balıkesir 
 
Telefon : +90  266 246 10 00 
E-Posta : 
  csahin@gmka.gov.tr 
  oatilgan@gmka.gov.tr 
  ekocabas@gmka.gov.tr 
  hkoner@gmka.gov.tr 

 

Uyarı: 
* Bu sunumdaki bilgiler Balıkesir ili için özel hazırlanmıştır. Diğer illere özgü uygulamalar içerilmemiştir. 
* Bu sunum GMKA tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup; bilgilerin güncelliği ve doğruluğu konusunda 
garanti verilmemektedir. Teşvik alanında nihai karar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilmektedir. 


