
Başvuru Mercii Kimler Yararlanabilir?

Ekonomi Bakanlığı Yatırım Taahhüdünü Gerçekleştirecek Gerçek 

veya Tüzel Kişiler

Amaç Yatırım Süresi
● Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler 

doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara 

yönlendirilmesi

Proje niteliğine göre 2 yıl ile 4 yıl arasında 

değişmektedir.  Belgede kayıtlı sürenin yarısı 

kadar da ek süre verilebilmektedir.
● Üretim ve istihdamın artırılması

● Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme 

içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik 

yatırımların özendirilmesi

●Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması

● Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması

● Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi

Sağlanan Destekler Destek Tutarı ve Oranı

● Alınacak makine ve ekipmana KDV İstisnası                                                                                                                                                                                       

Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.

● İthal edilecek  makine ve ekipmana Gümrük Vergisi Muafiyeti                                                                                                                                                                

Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.

● Vadeli ithalatla temin edilecek makine ve ekipmana KKDF (vadeli 

ithalatlarla uygunlanan %6'lık bedel) istisnası                                                                                           

Belgeye bağlanan her yatırıma sağlanır.
● Vergi İndirimi                                                                                                                                                                                                                                          

Yatırımcı teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırım tutarının %10-

60'lık kısmı kadar vergi indirimi elde edilir.                                                                                           

İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve 

yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
● Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği                                                                                                                                                                                                                   

Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,istihdam 

için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete 

tekabül eden kısmı 2 -10 yıl arasında devlet tarafından karşılanır.                                                                                                                                                                                              

İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve 

yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.

● Faiz Desteği  (kullanılan yatırım kredisinin faiz veya kar payının 1-

10 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanır)                                                                                            

İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve 

yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
● Yatırım Yeri Tahsisi                                                                                                                                                                                                                                                   

İller itibarıyla belirlenen sektörlerdeki yatırımlara sağlanır ve 

yatırımın yapıldığı ile göre destek oranı değişir.
● Gelir Vergisi Stopajı Desteği                                                                                                                                                                                                                             

Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan istihdam 

için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden 

hesaplanan gelir vergisi, 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanır.                                                                                              

Öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlara sağlanır.

● Sigorta Primi Desteği                                                                                                                                                                                                                                

Teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,istihdam 

için sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, 10 

yıl süreyle devlet tarafından karşılanır.                                                                                                                                                                                                                     

Öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlara sağlanır.

Yatırım Teşvik Belgesi

Sağlanan destek tutarı ve oranları yatırımın 

büyüklüğüne, yerine ve sektörüne göre 

değişmektedir. 


