
 
1. Ar-Ge projesini herhangi bir kamu desteğiyle başarıyla tamamlamış işletmeler 

için yatırım teşvik mekanizması ne şekilde işler? 

Ar-Ge projesini tamamlamış ve kurumdan projenin başarıyla tamamlandığına dair başarı yazısını almış 
işletmeler, Ekonomi Bakanlığı tarafından sağlanan yatırım teşviği mekanizmasında, proje çıktısı ile ilgili 
gerçekleştirecekleri yatırımları için 5. bölge desteklerinden faydalanırlar. 5. Bölge destekleri kapsamında; 
KDV İstisnası, Gümrük Vergisi İstisnası, Vergi İndirimi, SGK İşveren Payı Desteği, Faiz Desteği ve Yatırım Yeri 
Tahsisi Desteği sağlanmaktadır. 

2. Minimum Sabit Yatırım Miktarı Nedir, Sabit Yatırım Unsurları Nelerdir? 

Yatırım teşvik belgesi başvurusu yapacak firmaların en az 500.000 TL’lik sabit yatırım gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir. Sabit yatırımın unsurları ise şu şekildedir; 

• Arazi - Arsa Giderleri 
• Bina - İnşaat Giderleri 
• İthal ve Yerli Makine Giderleri 
• Diğer Giderler(Etüd - proje, yardımcı makine ve teçhizat, ithalat ve gümrükleme, taşıma ve sigorta, 

montaj) 

3. Faydalanılacak Teşvik Unsurları Nelerdir? 

A) KDV İstisnası: Yatırımı gerçekleştiren firmanın, üretim faaliyetlerinde kullanacağı makine ve teçhizat 
KDV’den istisnadır. Bu kapsamda, üretim haricinde kullanılması öngörülen makine/teçhizat için KDV 
istisnası uygulanmaz. 
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Örneğin, mal veya hizmet üretiminde kullanılan bilgisayar KDV istisnası kapsamında 
değerlendirilebilecekken, üretim dışı alanlar (muhasebe, pazarlama, satış gibi) için temin edilen bir 
bilgisayar bu kapsamda değerlendirilememektedir. Bununla birlikte, KDV istisnası kapsamı dışında 
bırakılan ve yatırıma konu olan diğer giderler şu şekildedir: 

• Sarf malzemeleri 
• Yedek parçalar 
• Hizmet üretiminde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, 

mefruşat gibi demirbaşlar 
• Taşıt araçları [otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs (Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunların bağlı 

kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında 
kullanılmak üzere iktisap edilecek olanlar hariç), minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici (Euro I ve 
Euro II normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç) gibi] 

• Hava, deniz ve demiryolu taşıma araçları (Katma Değer Vergisi Kanununun l3/a maddesi hükmü 
çerçevesinde istisna uygulanabilmektedir.) KDV istisnası kapsamı dışındadır. 

Önemli Not: KDV İstisnası yatırım esnasında ödenmeyecek bir gider olarak düşünülmeli ve fırsat maliyeti 
kapsamında değerlendirilmelidir. Finansal açıdan, ödeme kolaylığı sağlaması açısından önemli bir 
teşviktir. İkinci el yerli makine ve teçhizatlar için bu istisnadan faydalanılamazken, ikinci el ithal makine ve 
teçhizatlarda Ekonomi Bakanlığı tarafından belirtilmiş İthalat Rejim Kararının 7. maddesine uygun olması 
şartıyla KDV istisnası uygulanabilir. 

B) Gümrük Vergisi Muafiyeti: Yatırım belgesine sahip olan işletmeler, yürürlükteki İthalat Rejimi 
Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. İthalat Rejimi Kararı 
uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (karayolu nakil 
vasıtaları hariç) ile İthalat Rejimi Kararının 7. maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizat 
yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilir. 

C) Vergi İndirimi: Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapmakta olan Ar-Ge projesini 
tamamlamış yatırımcı 5. Bölge’ye sağlanan oranlar çerçevesinde kurumlar vergisi indiriminden 
faydalanır. İndirimden faydalanma süresi yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar eder. Ar-Ge 
projelerini tamamlayarak, Ar-Ge projesine konu olan ürün için yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel 
kişilerin yatırım teşvikinden faydalanma oranı, yatırımın Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içi veya 
dışında olması durumuna göre değişiklik göstermektedir. Yatırımın OSB içinde olması halinde; 
yatırımcı %90 oranında vergi indiriminden faydalanabilir. Vergi indirimden faydalanma oranı, yatırım 
katkı tutarının %35’ine ulaşılıncaya kadar devam eder. Yatırım OSB dışında ise, yatırımcı %70 oranında 
vergi indiriminden faydalanabilir. Vergi indirimden faydalanma oranı, yatırım katkı tutarının %30’ına 
ulaşılıncaya kadar devam eder. 
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Önemli Not: Yatırıma konu olan üründen elde edilen kazanç için kurumlar / gelir vergisi indirimi 
yapılabilir. Fakat, işletmenin yatırım konusu haricinde elde ettiği kazançlar için yatırım dönemi içinde, 5. 
bölge için belirlenen oranlar dahilinde vergi istisnasından faydalanabilir. 5. Bölgede yapılacak olan 
yatırımlar için yatırım dönemi ve işletme döneminde diğer kazançlara uygulanabilecek vergi istisnası %50 
oranındadır. Diğer kazançlara ilişkin vergi istisnasından faydalanma durumu, yine yatırımın OSB içinde 
veya dışında olması durumuna göre belirlenen yatırım katkı oranına bağlı olarak belirlenen indirilebilecek 
azami vergi tutarına ulaşılıncaya kadar devam eder. 

D) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam 
için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça 
karşılanması Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği olarak adlandırılmaktadır. Sigorta Primi İşveren 
Hissesi desteğinin uygulanmasına, teşvik belgesinin tamamlama vizelerinin yapılmasının 
ardından, destekten yararlanacak olan işletmelere ilişkin bilgilerin Bakanlığımızca Sosyal Güvenlik 
Kurumuna elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren başlanılabilir. Yatırım 
yeri OSB içerisinde ise 7 yıl, OSB dışında ise 6 yıl boyunca bu destekten faydalanılabilmektedir. Teşvik 
başvurusu esnasında belirtilen ilave istihdam sayısı kadar personel için bu destekten faydalanılabilir. 
Destekten faydalanabilmek için yatırımcının SGK’ya borcunun bulunmaması gerekmektedir. Fakat, 
yatırımcı borçlarını tecil ve/veya taksitlendirmiş ya da ilgili kanunlar uyarınca borçlarını yeniden 
yapılandırmış ise; tecil, taksitlendirme veya yapılandırma anlaşmalarını bozmadığı ve ödemelerini 
zamanında yaptığı sürece bu destek unsurlarından yararlanabilecektir. 

E) Yatırım Yeri Tahsisi: Yatırım yapılması düşünülen yerde, Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri 
Bölgelerinde yer bulunmuyorsa veya yatırım toplam tutarı taşınmazın rayiç bedelinin eğitim ve 
hayvancılık yatırımları için bir, turizm için iki, diğer yatırımlar için üç katından fazla ise 49 yıllığına 
irtifak hakkı tesis edilebilir. 

Yatırım yeri tahsisi desteğinden faydalanabilmek için öncelikle bir yatırım projesinin bakanlık tarafından 
bölgesel, büyük ölçekli veya stratejik yatırım olarak değerlendirilmek suretiyle yatırım teşvik belgesine 
bağlanmış olması gerekmektedir. Ayrıca yatırım yeri desteğinden faydalanabilmek adına, taahhüt edilen 
yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olmak şartı aranmaktadır. 
Ancak, yatırım teşvik belgesinde yatırım yeri tahsisi desteğinin öngörülmüş olması kesin tahsis işleminin 
gerçekleşmesi anlamına gelmemektedir. Zira kesin tahsis işlemleri, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda taşınmaz sahibi idare tarafından yürütülmekte ve yatırımlara tahsis 
edilmek üzere ilana çıkılan yerler için başvuruda bulunulmuş yatırım projeleri arasından Vali 
başkanlığında oluşturulan komisyonca belirlenen yatırım projeleri için gerçekleştirilmektedir. 

Yatırım yeri tahsisi gerçekleştikten sonra yatırımcı taşınmazın emlak vergisi değerinin % 3’ü oranında ilk 
yıl bedelini ödemek zorundadır. Yatırımcı, yatırımı öngörülen zaman içerisinde tamamlamak 
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durumundadır. Yatırımın faaliyete geçmesinden itibaren 5 yıl boyunca yatırım teşvik belgesinde 
belirlenen istihdam sayısını korumak zorundadır. 

Yatırımcı, yatırımın yapılacağı yer için yatırım yeri tahsisi desteğinden faydalanacaksa; 

Adım 1 - Yatırımcının, yatırım teşvik belgesi almak için Ekonomi Bakanlığına müracaat etmesi ve 
Bakanlıkça düzenlenen belgede yatırım yeri tahsisi desteğinin öngörülmüş olması gerekmektedir.  

Adım 2 - Taşınmaz tahsisine ilişkin olarak, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk on gazeteden 
Basın İlan Kurumunca belirlenecek birisinde yayımlanacak veya taşınmaz sahibi idarenin internet 
sayfasından duyurulacak ilanların yatırımcı tarafından takip edilmesi gerekmektedir. 

Adım 3 - İlan edilen taşınmazlardan birinin yatırım projesi için uygun olduğu düşünülerek, müracaatta 
bulunmaya karar verilmiş ise 2 aylık başvuru süresi içinde talep formuna ilaveten istenen tüm diğer 
evraklarla birlikte taşınmaz sahibi idarenin taşınmazın bulunduğu ildeki birimine müracaat edilmesi 
gerekmektedir.  

Adım 4 - Yatırım projesinin tahsis işlemi için uygun bulunması halinde konu ilgili idare tarafından 
yatırımcıya tebliğ edilir. Bu durumda taşınmazın durumuna göre yatırımcı ile ön izin, kullanma hakkı veya 
irtifak hakkı sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. 

6. Faiz Desteği: Faiz desteği, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve çevre 
yatırımları için düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bankalardan kullanılacak en az bir yıl 
vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan 
kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının belli oranlarda bütçe kaynaklarından karşılanmasını 
sağlayan bir destek unsurudur. Ar-Ge yatırımları kapsamında yatırım teşviğinden faydalanmak isteyen 
işletmelerin TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz cinsinde ise 2 puan Bakanlık tarafından karşılanacaktır. 
Kullanılacak kredi miktarı ise 500.000 TL’yi aşmamalıdır. İkinci el makine alımları için kredi faiz 
desteğinden faydalanılamaz. Protokol yapılmış aracı kurumlardan yalnızca bir tanesinden kredi 
kullanılabilir. Birden fazla aracı kurumdan kredi kullanılması durumunda, yalnızca bir tanesi için faiz 
desteğinden yararlanılır. Bununla birlikte, bir aracı kurumdan birden fazla kredi kullanmak 
mümkündür. 
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4. Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

Yatırım teşvik belgesi başvurusu için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir; 

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

• Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu 
• Beyan ve taahhütname 
• İthal ve yerli makine ve teçhizat listeleri. 
• Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye 
İşletmesine ait EK-9’da belirtilen hesaba yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması 
durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına 
yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge. 

• Firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil 
merciinden tasdikli örneği. 

• Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31.5.2006 tarihli ve 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal 
Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/
veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal 
Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim 
ortamından alınacak barkotlu çıktı. 

• 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden, sadece 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği eki listelerde yer alan “Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı 
aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan Karar ve/veya Karara 
ilişkin yazı. 

• Ar-Ge projesinin tamamlanması sonrasında yapılan başvurular için “Ar-Ge Projesi Tamamlama Belgesi” 
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EK - TEŞVİK VE İNDİRİMLERE DAİR ÖRNEK HESAPLAMALAR 

Kurumlar Vergisi İndirimi 

ÖRNEK 1: Yatırım tutarı 5 Milyon TL olan OSB içi bir yatırım için indirilebilecek kurumlar vergisi miktarı şu 
şekilde hesaplanabilir:

ÖRNEK 2: Yatırım tutarı 3 Milyon TL olan OSB dışı bir yatırım için indirilebilecek kurumlar vergisi miktarı 
şu şekilde hesaplanabilir: 

ÖRNEK 3: Kurumlar vergisi indirimi yatırım sonrası, yatırıma konu ürünlerin satışından 
gerçekleşebileceği gibi yatırım esnasında kuruluşun diğer gelirlerinden de belirli oranlarda 
düşülebilmektedir. 5. bölge için bu değer yatırım esnasında ve yatırım sonrasında %50 olarak 
belirlenmiştir. Yatırım tutarı 3 Milyon TL olan OSB dışı bir yatırım için indirilebilecek kurumlar vergisi 
miktarı şu şekilde hesaplanabilir: 

Sabit Yatırım Tutarı 5.000.000,00 !

Yatırıma Katkı Oranı %35

Yatırıma Katkı Miktarı 1.750.000,00 !

Vergi İndirim Oranı %90

Yatırıma Katkı Miktarına Ulaşıncaya Kadar Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı %2

Sabit Yatırım Tutarı 3.000.000,00 !

Yatırıma Katkı Oranı %30

Yatırıma Katkı Miktarı 900.000,00 !

Vergi İndirim Oranı %70

Yatırıma Katkı Miktarına Ulaşıncaya Kadar Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı %6

Sabit Yatırım Tutarı 3.000.000,00 !

Yatırıma Katkı Oranı %30

Yatırıma Katkı Miktarı(Yatırım Süresi Boyunca) 450.000,00 !

Yatırıma Katkı Miktarı(Yatırım Süresi Boyunca) 450.000,00 !

Vergi İndirim Oranı %70

Yatırıma Katkı Miktarına Ulaşıncaya Kadar Uygulanacak Kurumlar Vergisi Oranı %6
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SGK Primi İşveren Hissesi İndirimi 

Örnek 1: Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış bir (A) şirketinin teşvik belgesi üzerine kayıtlı bilgileri 
kapsamında Yatırım Cinsi: Komple Yeni Yatırım, İlave İstihdam: 29 olarak belirtilmiştir. Destekten faydalanma tarihi 
01.09.2016 olması durumunda 

Örnek 2: Teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılmış bir (B) şirketinin teşvik belgesi üzerine kayıtlı bilgileri 
kapsamında Yatırım Cinsi: Tevsi, İlave İstihdam: 29 ve mevcut istihdam: 10 kişi olarak belirtilmiştir. Destekten 
faydalanma tarihi 01.09.2016 olması durumunda:  

Faiz Desteği 

Örnek: Sabit yatırım tutarı 5 Milyon TL olan bir yatırım için 31.07.2016 tarihinde %15 oran ile kredi tahsis 
edilmesi durumunda; 

09/16 10/16 11/16

Aylık İstihdam 17 21 32

Destekten Faydalanacak Personel Sayısı 17 21 29

Kişi Başı Destek Oranı(2016 Yılı İçin) 337,64 !

Aylık Toplam Destek Miktarı 5.739,80 ! 7.090,34 ! 9.791,42 !

09/16 10/16 11/16

Aylık Toplam İstihdam 9 17 45

Destekten Faydalanacak Personel Sayısı 0 7 29

Kişi Başı Destek Oranı(2016 Yılı İçin) 337,64 !

Aylık Toplam Destek Miktarı 0,00 ! 2.363,45 ! 9.791,42 !

Alınabilecek Maksimum Kredi 3.500.000

İlk Ödeme Tarihi 22.12.2016

Bankaya Ödenecek İlk Faiz(Anapara*Faiz*Gün/36000) 211.458,33 !

Bakanlıkça Karşılanacak Olan Faiz Tutarı(%5) 70.486,11 !

Yatırımcı Tarafından Ödenecek İlk Faiz 140.972,22 !

Bankaya Ödenecek 2. Faiz(Anapara*Faiz*Gün/36000) 262.500,00 !

Bakanlıkça Karşılanacak Olan Faiz Tutarı(%5) 87.500,00 !

Yatırımcı Tarafından Ödenecek İkinci Faiz 175.000,00 !

Toplam Faiz 1.265.000,00 !

Bakanlık Tarafından Ödenecek Maksimum Faiz 500.000,00 !

Yatırımcı Tarafından Ödenecek Toplam Faiz 765.000,00 !
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