
 

DÜZCE DE TEŞVİK 

 

 

 

 

Genel Teşvik Uygulamaları 

Genel Destekler 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi  Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 

ve benzer birçok kamu kurumunun vermiş olduğu, başta proje bazlı olma üzere çeşitli destekler sağlanmaktadır. 

Yatırım Teşvik Belgesi 

Genel Teşvik Uygulamaları ile destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca 

belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur. Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik 

değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı 

destek unsurlarından yararlanma  imkanı sağlayan, Karar’ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar 

için düzenlenen bir belgedir.  

Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımcının yatırım 

teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır. Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak 

yatırımlarda  hem ulusal hem uluslararası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır. 

Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük 

miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, 

yatırımcıya kredi verileceği anlamına da gelmez. Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, 

yatırımı yapan şirkete KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, SGK işveren hissesi desteği, vergi 

indirimi, vergi stopaj desteği gibi avantajlar sağlar. 

Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) alabilmek için Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel 

Müdürlüğüne veya Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 Milyon TL yi aşmayan 

ve tebliğ ile belirlenen yatırım konuları için tercihe bağlı olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım 

Destek Ofisine yapılabilir. Düzce’de bir yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı  

500.000 TL dir.  



 

Bölgesel  Teşvik Uygulamaları 

19 Haziran 2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında  Bakanlar Kurulu Kararı ile sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate 
alınarak uygulama bakımından Türkiye altı bölgeye ayrılmıştır. 

Bu kararın amacı , kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma 
değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü 
artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların 
özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, 
kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin 
usul ve esasları belirlemektir. 

Teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktadır. 
Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarlarının   belirlenen asgari kapasite, 
sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması da gerekir. 

Bölgesel teşvik uygulamaları bakımından , iller itibarıyla karşılarında numaraları belirtilen sektörlerde , ilin 
bulunduğu bölgedeki şartları sağlamaları halinde, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, Vergi İndirimi, Sigorta 
Primi İşveren Hissesi Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi ve Faiz Desteği avantajlarından faydalanılmaktadır. 

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesi düzenlenen yatırımların, organize sanayi bölgesinde 
(OSB) gerçekleştirilmesi halinde vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bulundukları 
bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan oran ve sürelerde bu desteklerden yararlanabilir.  

Yatırım Teşvik Kapsamındaki Bölgesel teşviklerden faydalanacak yatırımlar sektörel olarak iller bazında  

düzenlenmiştir  Bölgesel Teşvik Kapsamındaki İller ve bölgeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

YATIRIM TEŞVİK KAPSAMINDA DESTEKLENECEK BÖLGELER VE İLLER 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 
Ankara Adana  Balıkesir  Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 

Antalya Aydın  Bilecik  Amasya Aksaray Ardahan 

Bursa  Bolu  Burdur Artvin  Bayburt Batman 

Eskişehir  Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis  

İzmir  Edirne Karaman Düzce 

Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta  Manisa Elazığ  Gümüşhane Hakkari 

Muğla  Kayseri Mersin  Erzincan  Kahramanmaraş Iğdır 

  Kırklareli  Samsun Hatay Kilis  Kars 

  Konya  Trabzon Kastamonu Niğde Mardin 

  Sakarya Uşak Kırıkkale  Ordu Muş 

  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt  

  Yalova   Kütahya Sinop Şanlıurfa 

      Malatya Tokat Şırnak 

      Nevşehir Tunceli Van 

      Rize  Yozgat Bozcaada ve Gökçeada 

      Sivas     

8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL 

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Düzce 4.Bölge içerisinde yer almaktadır ve 4.Bölge kapsamında 
bulunan illerin arasında en Batıda bulunan ildir. Bu ayrıcalıklı konum, yatırım kararlarında Düzce’ye büyük bir 
avantaj sahibidir. Düzce İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehire neredeyse eşit uzaklıktadır ve bu durum Düzce’ye 
çok yüksek bir ulaşılabilirlik sağlar. Düzce’deki OSB lerde yapılacak yatırımlar 5.Bölge de yapılmış gibi 
değerlendirilir. 

http://www.yatirimtesvik.com.tr/ankara.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/adana.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/balikesir.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/afyonkarahisar.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/adiyaman.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/agri.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/antalya.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/aydin.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/bilecik.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/amasya.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/aksaray.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/ardahan.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/bursa.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/bolu.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/burdur.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/artvin.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/bayburt.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/batman.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/eskisehir.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/canakkale.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/gaziantep.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/bartin.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/cankiri.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/bingol.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/istanbul.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/denizli.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/karab%C3%BCk.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/corum.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/erzurum.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/bitlis.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/izmir.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/edirne.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/karaman.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/duzce.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/giresun.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/diyarbakir.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kocaeli.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/isparta.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/manisa.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/elazig.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/gumushane.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/hakkari.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/mugla.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kayseri.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/mersin.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/erzincan.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kahramanmaras.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/igdir.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kirklareli.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/samsun.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/hatay.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kilis.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kars.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/konya.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/trabzon.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kastamonu.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/nigde.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/mardin.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/sakarya.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/usak.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kirikkale.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/ordu.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/mus.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/tekirdag.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/zonguldak.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kirsehir.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/osmaniye.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/siirt.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/yalova.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/kutahya.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/sinop.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/sanliurfa.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/malatya.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/tokat.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/sirnak.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/nevsehir.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/tunceli.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/van.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/rize.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/yozgat.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/category/bolgesel-tesvik/gokceada-ve-bozcaada.html
http://www.yatirimtesvik.com.tr/sivas.html


 

Düzce ilinde Bölgesel desteklerden yararlanabilmek için yatırım yapılacak sektörün Düzce için desteklenen 

sektörler arasında olması gerekmektedir. Ayrıca yatırımınızın Düzce’de uygulanacak teşvikler kapsamına girmesi 

için gerekli asgari yatırım tutarını sağlayıp sağlamadığı konusunda emin olmak gerekmektedir. Çünkü aynı bölge 

içindeki her bir ilde desteklenecek sektörler farklılık göstermektedir. Yatırım yapılacak sektörün kod numarasına 

göre inceleme yapmak zorunludur. 

Yatırımların bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için, makroekonomik programlar ve arz-
talep dengesi dikkate alınarak yapılacak sektörel, malî ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde projenin uygun 
görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir. Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden önce 
gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmaz. 

Aşağıda, Düzce’nin diğer 16 il ile birlikte yer aldığı 4.Bölge de , bölgesel desteklerden faydalanılabilecek sektörler 
ve asgari yatırım tutarları ve kapasiteleri gösterilmektedir. Daha önce de bahsedildiği gibi 4.Bölgedeki her il için 
desteklenecek sektörler farklılık göstermektedir. 

08.04.2015 ve 08.04.2016 tarihlerinde yayımlanan 29320 ve 29678 sayılı Resmi Gazetelerdeki 2015/7496 ile 
2016/8715 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararlar 
çerçevesinde revize edilmiş tablolar aşağıda gösterilmektedir. Düzce’de desteklenecek sektörler renklendirilmiş 
bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-2 A    

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE 
BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ 

    

Sektör 
Kodu 

US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 4. Bölge 

1 0121 

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak 
üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5'te 
belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar 
hariç)                                                                                         

500 Bin TL 

2 0500.0.04 
Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası 
üretimi dahil)                                                                                                                                                                                          

500 Bin 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)                                                                                                                                                        

Tekstilin 
aprelenmesi 

yatırımları için 10 
Milyon TL, diğer 

yatırım konularında 
1 Milyon TL 

5 18 Giyim eşyası imalatı                                                                                                                                                                                                                                            

1 Milyon TL'nin 
üzerindeki tevsi ve 

modernizasyon 
yatırımları 

6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi                                                                                                                                                                                                                               500 Bin TL 

7 1911 
Derinin tabaklanması, işlenmesi (sadece İstanbul Deri 
İhtisas OSB ve Tuzla OSB'de yapılacak yatırımlar)                                                                                                                                                         

- 

8 1912 ve 1920 Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı                                                                                                                                                                                                                500 Bin TL 

9 20 
Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır 
ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı                                                                                                                                                       

1 Milyon TL  

10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı                                                                                                                                                                                                                                 10 Milyon TL 

11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                                                                             1 Milyon TL  

12 2412 Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşenlerin İmalatı                                                                                                                                                                                                                   1 Milyon TL  

13 2421 
Pestisit (haşarat ilacı) ve diğer zirai-kimyasal ürünlerin 
imalatı                                                                                                                                                                                              

1 Milyon TL  

14 2423 
İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel 
kaynaklı ürünlerin imalatı                                                                                                                                                                            

500 Bin TL 

15 2424 Parfüm ile kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatı                                                                                                                                                                                                              1 Milyon TL  

16 2429.1 Patlayıcı madde imalatı                                                                                                                                                                                                                                         1 Milyon TL  

17 2511 İç ve dış lastik imalatı                                                                                                                                                                                                                                        1 Milyon TL  

18 
26 (261, 2693.2, 
2694.1, 2695.3 ve 
2695.4 hariç) 

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (cam ve cam 
ürünleri, fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve 
inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton ve harç hariç)                                                                                            

1 Milyon TL  

19 
26 (2610.2.03.01, 
2693.2, 2694.1, 
2695.3, 2695.4 hariç) 

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı 
yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır 
beton ve harç hariç)                                                                                                                               

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)                                                        

1 Milyon TL  

21 
2610.1, 2610.2 
(2610.2.03.01 hariç),  
2610.3, 2610.4 

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok 
katlı yalıtım camları hariç) çukur cam ve cam elyafı 
imalatı                                                                                                                                             

1 Milyon TL  

22 

2610.1, 2610.2 
(2610.2.03.01 hariç),  
2610.3, 2610.4, 
2610.5.07, 2691.3 

Düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok 
katlı yalıtım camları hariç) çukur cam, cam elyaf ve 
camdan elektrik izolatörleri ve seramik yalıtım 
malzemeleri imalatı                                                                                 

1 Milyon TL  

23 
2691.2, 2691.3, 
2693.1 

Seramikten yapılan sıhhi ürünler, seramik yalıtım 
malzemeleri, seramik karo ve kalıdırım taşı imalatı                                                                                                                                                           

1 Milyon TL  



24 2695.1 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı                                                                                                                                                                                                                            1 Milyon TL  

25 
2695.1, 2694.2.01, 
2694.3.01 

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı; inşaat 
amaçlı beton ürünleri imalatı, kireç, alçı                                                                                                                                                                    

1 Milyon TL  

26 2695.1, 2699.2.06.30 
İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses 
izole edici eşya ve karışımlar                                                                                                                                                                             

1 Milyon TL  

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

1 Milyon TL  

28 28 Metal eşya                                                                                                                                                                                                                                                      1 Milyon TL  

29 2812.2, 2813 
Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, 
buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)                                                                                                                                                   

1 Milyon TL  

30 29 Makine ve teçhizat imalatı                                                                                                                                                                                                                                      1 Milyon TL  

31 2929 Sınai kalıp                                                                                                                                                                                                                                                     1 Milyon TL  

32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı                                                                                                                                                                                                                500 Bin TL 

33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı                                                                                                                                                                                                                          1 Milyon TL  

34 32 
Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları 
imalatı                                                                                                                                                                                                    

500 Bin TL 

35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı                                                                                                                                                                                                                   500 Bin TL 

36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi                                                                                                                                                                                                                               

Motorlu kara 
taşıtlarında 

yatırım tutarı 50 
Milyon TL; 

motorlu kara 
taşıtları yan 

sanayinde yatırım 
tutarı 1 Milyon TL 

37 3530.0.15 Hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımı                                                                                                                                                                                                                 500 Bin TL  

38 3591 ve 3592 Motosiklet ve bisiklet üretimi                                                                                                                                                                                                                                  1 Milyon TL  

39 361 
Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal 
edilenler hariç)                                                                                                                                                                                               

1 Milyon TL  

40 361 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç)                                                                                                                                                                                                        1 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                                                                                                                                                                                                                                    500 metrekare 

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 Bin TL 

46 
8511.0.01-05, 
8511.0.99,  
8531.0.01-03 

Hastane yatırımı, huzurevi                                                                                                                                                                                                                                      
Hastane: 500 Bin 

TL 
Huzurevi: 100 kişi 

47   Akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL 

48   Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL 

49   Kömür gazı üretimi (sentez gazı) 50 Milyon TL 

50   Seracılık 10 dekar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek 
aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır. 

Bölgeler 
31/12/2016 tarihine kadar 
 (bu tarih dahil) başlanılan 

yatırımlar 

1/1/2017 tarihinden itibaren 
başlanılan yatırımlar 

1 2 yıl - 

2 3 yıl - 

3 5 yıl 3 yıl 

4 6 yıl 5 yıl 

5 7 yıl 6 yıl 

6 10 yıl 7 yıl 

Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen 
yatırımlar ile büyük ölçekli yatırımlarda sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez. 

  Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar  

Bölgeler 
Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı  
(%) 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 
Desteğinin Sabit Yatırım Tutarına Oranı 

(%) 

1 10 3 

2 15 5 

3 20 8 

4 25 10 

5 35 11 

Vergi İndirimi 

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek olan yatırımlarda gelir veya 
kurumlar vergisi, öngörülen yatırım tutarlarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak 
uygulanır. 

  Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) 
Kurumlar vergisi veya gelir 

vergisi indirim oranı (%) 
Yatırıma katkı oranı (%) 

Kurumlar vergisi 
veya gelir 

vergisi indirim 
oranı (%) 

1 10 30 20 30 

2 15 40 25 40 

3 20 50 30 50 

4 25 60 35 60 

5 30 70 40 70 

6 35 90 45 90 



 

Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) 
yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır. 

  Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) 
Kurumlar vergisi veya gelir 

vergisi indirim oranı (%) 
Yatırıma katkı oranı (%) 

Kurumlar vergisi 
veya gelir 

vergisi indirim 
oranı (%) 

1 15 50 25 50 

2 20 55 30 55 

3 25 60 35 60 

4 30 70 40 70 

5 40 80 50 80 

6 50 90 60 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK : 1 - LİSTE 

 

(25.02.2016 TARİHLİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI) 

MELEN HAVZASINDA OSB'lerde VE SANAYİ ALANLARINDA 

KURULMASINA İZİN VERİLEN TESİSLER 

 

 

1.Un ve unlu mamulleri üretimi yapan tesisler (oluşacak proses atık suyunun geri kazanılması şarttır). 

2.Makarna ve Bisküvi üretimi yapan tesisler (oluşacak proses atık suyunun geri kazanılması şarttır). 

3.Süt ve süt ürünleri üretimi yapan tesisler (peynir altı suyunun geri kazanılması veya peynir altı suyunu işleyen tesislere geri 
gönderilmesi şarttır). 

4.Sabun ve deterjan üretimi yapan tesisler (hammaddesinin hazır alınarak sadece karışım ve paketleme işlemlerinin yapılması 
şarttır). 

5.Hayvan Kesimi Yan Ürünleri İşleme ve Benzeri Tesisler (Rendering tesis hariç) 6.Karkas etten et ve et mamulleri üretimi 
yapan tesis ler. 

7.Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri 

8.Küçükbaş ve büyükbaş hayvan besiciliği (Açık besicilik yapılmaz) 

 9.Kümes hayvanları besiciliği 

10.Kümes ve Ahır Gübrelerinin Geri Kazanılması ve Bert araf edilmesine yönelik tesisler  

11.Kuru kemik, boynuz gibi hayvani malzemenin mekanik usûl ve vasıtalarla i şlendiği yerler 

 12.Sebze, meyve yıkama ve işleme tesisleri. 

13.Alkollü ve alkolsüz içki üretimi yapan tesisler (malt üretimi yapılamaz). 

14.Tekstil üretimi yapan tesisler (örgü, dokuma, konfeksiyon dahil), (terbiye, apre, kasarlama, boyama işlemleri yapılamaz). 

15.Ağaç mamulleri ve mobilya sanayi; sunta, duralit, kereste, doğrama, kutu, ambalaj, mekik vb. üretimi yapan tesisler. 

16.Tutkal ve zamk üretimi (hammaddesi hazır alınarak sadece karışım ve paketleme işlemlerinin yapılması şarttır.) 

17.Beton santral 

18.Mermer ve doğal taş işlemesi yapan tesisler. 19.Tuğla Kiremit fabrikaları 

20.Elektrik, Elektronik, elektromekanik, elektromanyetik cihazların montajının yapıldığı tesisler  

21.Halı dokuma tesisleri, (İp terbiye, ip boya vs. hariç) 

22.Kumaş atıkları ve eski kumaşlardan yün imal yerleri,  

23.Yenecek mantar üreten yerler 

24.Buz üretim yerleri 

25.Dondurma İmalathaneleri 

26.Çiklet fabrikaları 

27.Yem fabrikaları. 

28.Bitkisel yemleri ve hazır preparatlardan karma yemleri üreten tesisler 

29.Katı Atıkların, kompostlaştırılması ve depolanması için yapılan tesisler ile transfer istasyonları ve nihai bertaraf edildiği 
tesisler, 

30.Bitkisel liflerden sicim, halat, hasır vb. üretim y erleri, 

31.Film halindeki plastikten naylon torba ve benzeri eşya yapan yerler, 

32.Plastik, pleksiglas, poliester v.b. mamul maddelerden eşya, oyuncak, reklam levhaları v.b. yapan yerler 

33.Mamul süngerden e şya imalatı, 

34.Peruk ve suni çiçek yapım yeri, 

35.Cilt atölyeleri 

36.Kahve ve kuruyemiş hazırlama yerleri 

37.Karbonat üretim ve ambalajlama yerleri 

38.Tahıl, baharat vs. ambalajlama yerleri, 

39.Sigara Fabrikaları 

40. Melen Havzasında kurulmasına izin verilen tesisler dışında, İSKİ İçme Suyu Havzaları Yönetmeliği ile Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince yasaklanmayan fonksiyonları içine alan tesisler de ilgili kurum ve kuruluşların görüşü 
alınarak yapılabilir. 



OSB ve diğer sanayi alanlarında suda kalıcı, zehirli, kimyasal kirliliğe ve akut toksik kirliliğine yol açan sanayi 

tesislerine izin verilmez.Havzada yapılacak olan özel hüküm belirleme çalışmasının sonuçlarına göre Atık su 

Arıtma ve diğer çevre koruma tedbirlerinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve diğer mevzuatta belirtilenlerden 

farklı kurallar istenebilir.İş bu endüstri tesislerinde sıvı atık üretenler ön arıtma tesislerini kurarak merkezi ortak 

arıtma tesisine vermek mecburiyetindedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


