
Devlet Teşvik ve Destekleri 

Yatırımcı Rehberi Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler- Devlet Teşvik Ve Destekleri 

Türkiye gelişmekte olan, bu süreçte pek çok yatırıma ihtiyaç duyan ve Avrupa Birliği’ne üyelik süreci 

devam eden bir ülkedir. Bu kapsamda ülkemizde yapılması gereken, altyapıdan sanayiye, kentleşmeden 

tarıma, eğitimden ulaşıma, sağlıktan çevre korumaya kadar birçok çalışma ve faaliyet bulunmaktadır. 

Küreselleşme, yenidünya düzeni, rekabetçilik anlayışının değişmesi ve dünyada yaşanan dönüşüm, 

devletleri özellikle gelişmekte olan ülkeleri zorlamaktadır.  Bu kapsamda ülkemizde güncel gelişmeler, 

ülkemizin potansiyeli ve ihtiyaçları dikkate alınarak sürekli ve dengeli kalkınmanın gerçekleştirilebilmesine 

yönelik birçok çalışma yürütülmektedir. 

Bununla birlikte gerçek ve tüzel kişilere söz konusu amaçlar çerçevesinde uygun projelerini hayata 

geçirmelerinde ülkemizin çeşitli kurum/kuruluşlarınca destekler sağlanmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği (AB) 

müktesebatına uyum kapsamında da çeşitli destekler alınabilmektedir. 

Ülkemizde Ar-Ge ve yenilikçilik çalışmalarından tarımsal üretimi desteklemeye, çevre dostu üretimden 

sanayileşme çabalarını geliştirmeye yönelik pek çok alanda destek verilmektedir. 

2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 

tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın 

uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır. 

Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir 

uygulamanın gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile; 

 Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları, 

 Kamu kurum ve kuruluşları, 

 Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler 

 Dernekler ve vakıflar 

 Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri 

faydalanabilir. 

 
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre yabancı ülkelerin vatandaşlığına sahip olan 

gerçek kişiler ve/veya yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmuş (şirketler gibi)  tüzel kişiler tarafından 

Türkiye'de kurulan şirketler, Türk şirketi statüsünde oldukları için Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki 
desteklerden yerli yatırımcılarla eşit koşullarda faydalanma hakkına sahiptir. 

Dolayısıyla bu nitelikteki şirketler, yukarıda belirtilen “sermaye şirketleri” kapsamında değerlendirilmekte 

ve Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmaktadır.  Diğer taraftan, merkezleri Türkiye dışında bulunan 

yabancı şirketlerin Türk Ticaret Kanununa göre Türkiye’de kurdukları, şirket statüsünde olmayan “şubeler” 
de desteklerden faydalanabilecekler arasında yer almaktadır. 

Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancı bir gerçek kişi Türkiye’de kuracağı anonim veya limited 

şirketle;  yurtdışında kurulmuş bir yabancı şirket ise yine Türkiye’de kuracağı anonim veya limited şirketle 

ya da şubeyle Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmak üzere başvuruda bulunabilir. 

Bu çerçevede bölgesel ve ulusal teşvik sistemi kapsamında ülkemiz 6 bölgeye ayrılmıştır. Bu 6 bölge 
önceliklerine göre teşvik destek oranları değişmektedir. Van İlimiz ise, 6. Bölgede yer almaktadır. İlimizde 

yapılan yatırımdan alınabilecek destek oranları şöyledir; 



 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/content/conn/UCM/uuid/dDocName:EK-208654 

Konu ile ilgili tüm detaylı bilgilere aşağıdaki linkleri kullanarak ulaşabilirsiniz. 

http://www.geka.org.tr/yukleme/basili_materyaller/Türkiye Teşvik Sistemi.rar 

http://geka.org.tr/yukleme/basili_materyaller/MUGLA_TESVIK_BROSURU.pdf 

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/yatirim/yatirimTesvik/yatirimTesvik-

YatirimTesvikMevzuati;jsessionid=rkN0r1aWj1hPpGwmuZboxXEkSEy--qAXCbnc74Vm5-IDlpwb2tzE!-

1231570490?_afrLoop=2990579082400447&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_af

rWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D2990579082400447%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-

state%3D43n9ntd9f_4 
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