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 مشوق های سرمایه گذاری در کشور ترکیه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسول اصالنزاده: تهیه و تنظیم   

۳۱۳۱اردیبهشت   
 

 

 

 

 

 

 

 



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

 
 

 

 منطقه ۶ منطقه ۵ منطقه ۴ منطقه 3 منطقه ۲ منطقه ۱

 آغری ادایمن افیون کارا حصار بالیک شهیر آدانا آنکارا

 اردان اکسرای آماسیا بیل اجیک آیدین آنتالیا

 بتمن بایبورت ارت وین بوردور بولو بورسا

 بینگول چانکیری بارتین قاضی یانتب چناک کله اسکی شهیر

 بیتلیس ارزروم چوروم کارابوک دنیز لی استانبول

 دیار بکیر گیره سوم دوزجه کارامان ادییرنه ازمیر

 هکاری قوموش هانه االزیگ مانیسا اسپارتا کوجالی

 ایقدر قهرمان مارش ارزنجان مرسین کی سری موقال

 کارس کلیس هاتای سام سون کیرک الرلی 

 ماردین نیقده کاستامونو ترابزون کونیا 

 موش اردو کیریک کاله  یوشاک ساکاریا 

 سرت عثمانیه کیرشهیر زنگولداغ تکیرداغی 

 عرفاشانلی  سینوپ کوتاهیا  یولووا 

 شیرناک توکات ماالتیا   

 وان تونجلی نوشهیر   

  یوزگات ریزه   

   سیواس   

استان ۸ استان ۱3  استان ۱۲  استان ۱۱  استان ۱۶  استان ۱۵   

 

 

 

 

 

 



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

 

 برنامه های مشوق سرمایه گذاری کشور ترکیه
 

 مشوق های سرمایه گذاری های استراتژیک

 مشوق ها
 مناطق

۱ ۲ 3 ۴ ۵ ۶ 

  از مالیات بر ارزش افزوده معافیت

  معافیت از  عوارض گمرکی

 کسور مالیاتی
 میزان مشارکت دولت

(%) 
۵۵ 

پشتیبانی در زمینه حق بیمه تامین اجتماعی  

 سهم کارفرما
 سال ۱۵  ۶سال و در منطقه ۷

  تخصیص زمین

پشتیبانی در خصوص نرخ 

 بهره

 امتیاز ۵ وام داخلی

 امتیاز ۲ (ارزی)وام خارجی 

 سال و فقط برای سرمایه گذاری های در محدوده این مناطق ۱۵به مدت  پشتیبانی در خصوص بیمه

 سال و فقط برای سرمایه گذاری های در محدوده این مناطق ۱۵به مدت  پشتیبانی در خصوص مالیات بر درآمد

  میلیون لیر ترک ۵۵۵فقط برای سرمایه گذاری های باالی  برگشت مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

 

 

 

 

 :این برنامه از ان دسته از سرمایه گذاری هایی پشتیبانی به عمل می آورد که واجد شرایط زیر باشند

  داخلی کمتر از میزان تولید انبوه کاالهای وارداتی واسط و نهایی که در خصوص آنها ظرفیت تولید

 .باشدواردات 

  میلیون لیر ترک  ۵۵حداقل میزان سرمایه گذاری ثابت 

  ارزش افزوده مگر آنکه سرمایه گذاری در حوزه این طرح از تمامی سرمایه  ۴۵۴ایجاد حد اقل

گذاری هایی که شرایط نظر بر سطح خاصی از ظرفیت و نیز حداقل میزان سرمایه گذاری ثابت را 

 .ه پشتیبانی به عمل آوردمحقق نمایند صرف نظر از مناطق مربوط

گذاری استراتژیک هیمشوق سرما یبرنامه ها  



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

  حداقل میزان سرمایه گذاری ثابت الزم یک میلیون لیر ترک برای مناطق یک و دو و پانصد هزار لیر

ان دسته از سرمایه گذاری هایی که معیار های مزبور را محقق . ترک در چهار منطقه دیگر است

 .ننمایند نمیتوانند از این طرح بهرمند گردند

 .حوزه گردشگری در مناطق حفاظت و توسعه فرهنگی و گردشگریسرمایه گذاری در 

 سرمایه گذاری های حوزه معدن 

 سرمایه گذاری های حوزه حمل و نقل ریلی و دریایی 

سرمایه گذاری در حوزه زیست فن آوری، تومور شناسی، دارو سازی، فراورده های خونی، صنایع دفاعی با 

 یون لیر ترکمیل ۲۵حد اقل سرمایه گذاری برابر با 

ساخته شده برای سرمایه گذاری در حوزه امکانات ازمایشگاهی، تونل باد و سرمایه گذاری های مشابه 

 صنایع خودرو سازی ، فضایی و یا دفاعی

هزار  ۵۵سرمایه گذاری در حوزه محل نمایشگاههای بین المللی با حداقل فضای تحت پوشش به مساحت 

 متر مربع

 ی در حوزه مراکز آموزشی، پیش دبستانی دبستانی راهنمایی و دبیرستانسرمایه گذاری بخش خصوص

سرمایه گذاری به منظور سخت و تولید محصوالت و قطعات طراحی، تهیه و تنظیم شده از طریق نتایج 

 حاصل از طرحهای تحقیق و توسعه تحت پشتیبانی وزارت علوم، صنعت و فناوری،توبی تاک و کوسگب

میلیون لیر ترک،  3۵۵سرمایه گذاری صنایع کلیدی، وسایل نقلیه موتوری با حداقل سرمایه گذاری به مبلغ 

میلیون لیر  ۷۵سرمایه گذاری ساخت و تولید موتور های خودرو با حد اقل سرمایه گذاری سرمایه گذاری 

رونیکی خودرو به مبلغ ترک و سرمایه گذاری های تولید و ساخت قطعات مخصوص انتقال و تجهیزات الکت

 میلیون لیر ترک ۲۵حداقل 

معدنکاری با  3۲۱3سرمایه گذاری به منظور تولید برق از معادن گروه زغال سنگ تعریف شده در قانون 

 ارایه کپی مجوز بهره برداری و جواز صادره از سوی وزارت انرژی و منابع طبیعی
 

 

 

 

 

گذاریهای ذیل از سایر پشتیبانی های برتر خاص مناطق در خصوص کسر مالیاتی و پشتیبانی در سرمایه 

 :بهرمند میگردند( سهم کارفرما)زمینه حق بیمه تامین اجتماعی

 سرمایه گذاری در مناطق صنعتی سازمان دهی شده

 سرمایه گذاری های مشترک توسط چند شرکت فعال در یک حوزه

 سایر پشتیبانی های برتر مناطق



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

 

 

در حد کالنسرمایه گذاری های   

 

 موضوات سرمایه گذاری لیست

حداقل سرمایه 
 گذاری

 (میلیون لیر)

 ۱۵۵۵ تولید محصوالت نفتی پاالیشگاهی ۱

 ۲۵۵ تولید محصوالت شیمیایی ۲

 ۲۵۵ خدمات بندرگاهی و بندری 3

  سرمایه گذاری های خودرو ۴

۴-a ۲۵۵ سرمایه گذاری های خودرو مونتاژ 

۴-b  ۵۵ تامینی خودروسرمایه گذاری صنایع 

 لوکوموتیو راه آهن و مترو و یا کابینهای مربوطه ۵

۵۵ 

 خدمات حمل و نقل خطوط لوله انتقال ۶

 سرمایه گذاری در صنایع الکترونیک ۷

 تجهیزات پزشکی، ابزار دقیق و اپتیکی ۸

 داروسازی ۹

 هواپیما و فضا پیما و یا قطعات مربوطه ۱۵

 ماشین آالت ۱۱

 تولید یکپارچه فلزات، جواهرات  ۱۲

 

 

 

 

 



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

 

 

 شرایط و نرخ های پشتیبانی مربوط بر مشوق های سرمایه گذاری سطح کالن

 

 مشوق ها
 مناطق

۱ ۲ 3 ۴ ۵ ۶ 

       معافیت از مالیا ت بر ارزش افزوده

       معافیت از عوارض گمرکی

کسور مالیاتی 

۴ 

درصد 

 مشارکت

خارج از 

سازمان  منطقه

 دهی شده

۲۵ 3۵ 3۵ ۴۵ ۵۵ ۶۵ 

داخل منطقه 

سازمان دهی 

 شده

3۵ 3۵ ۴۵ ۵۵ ۶۵ ۶۵ 

پشتیبانی حق 

بیمه تامین 

 اجتماعی

مدت 

 زمان

خارج از 

منطقه سازمان 

 دهی شده

سال  ۲ سال 3  سال ۵  سال ۶  سال ۷  سال۱۵   

داخل منطقه 

سازمان دهی 

 شده

سال 3 سال ۵  سال ۶  سال ۷  سال۱۵  سال۱۲   

       تخصیص زمین برای سرمایه گذاری

پشتیبانی در زمینه حق بیمه تامین 

 اجتماعی
     ۱۵سال  

پشتیبانی در زمینه مالیات بر درامد 

 سال تکلیفی
     

۱۵ 

 سال



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

 

 

 

 
میبایست بر اساس  -صورت پذیرند ۲،3،۴، ۱ولو که در مناطق  -سرمایه گذاری های خاص و در اولویت

 .تحت پشتیبانی قرار گیرند ۵مشوق های مربوط به منطقه 

 :عودت مالیات بر ارزش افزوده
ملت بر ارزش افزوده وصولی . گذاری پانصد میلیون لیر ترک باشد منوط به آنکه حداقل مبلغ ثابت سرمایه

گرفته جهت سرمایه گذاری های راهبردی مسترد خواهد ساختمانی و ساخت و سازهای صورت  از مخارج

ارائه می گردد که بر اساس برنامه مشوق  سرمایه  این پشتیبانی برای ان دسته از سرمایه گذاری هایی. شد

 .اجد شرایط تشخیص داده شوندگذاری راهبردی و
 

 

 
در هر یک از استان ها، ان دسته از صنایعی که  میبایست از طریق مشوق های مربوطه مورد پشتیبانی قرار 

خاصی حداقل مبلغ ثابت سرمایه گذاری . گیرند بر مبنای توانایی بالقوه رقابتی استان مزبور معین میگردد

به گونه ای که پایین ترین مبلغ سرمایه گذاری در . برای هر یک از صنایع و مناطق در نظر گرفته شده است

در حالی که این مبلغ برای چهار منطقه باقیمانده دیگر برابر . برابر با یک میلیون لیر ترک است ۲و  ۱مناطق 

 .باشد با پانصد لیر ترک می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه  مشوق سرمایه گذاری منطقه ای
 

 دار تیاولو یگذار هیسرما



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

 

 

 

 

 

 مشوقها
 مناطق

۱ ۲ 3 ۴ ۵ ۶ 

       معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

       معافیت از عوارض گمرکی

 ۴میزان درصد تخفیف مالیاتی

خارج از 

منطقه صنعتی 

سازمان دهی 

 شده

۱۵ ۲۵ ۲۵ 3۵ ۴۵ ۵۵ 

داخل منطقه 

سازمان دهی 

صنعتی شده  

۲۵ ۲۵ 3۵ ۴۵ ۵۵ ۵۵ 

پشتیبانی در زمینه حق 

 بیمه تامین اجتماعی

 بیمه سهم کارفرما

 (سال)مدت زمان

خارج از 

منطقه صنعتی 

سازمان دهی 

 شده

سال ۲ سال 3  سال ۵  سال ۶  سال ۷  سال ۱۵   

داخل منطقه 

سازمان دهی 

 شده صنعتی

سال 3 سال ۵  سال ۶  سال ۷  سال ۱۵  سال ۱۲   

             اختصاص زمین برای سرمایه گذاری

پشتیبانی در خصوص 

 نرخ بهره

 وام های لیری

  

امتیاز 3 امتیاز ۴  امتیاز ۵  امتیاز ۷   

امتیاز ۲ یک امتیاز یک امتیاز وام های دالری امتیاز ۲   

سال           ۱۵ پشتیبانی در زمینه حق بیمه سهم کارمند   

سال           ۱۵ پشتیبانی بر درامد تکلیفی    

 

 

 

 

 

 

 

یمنطقه ا یگذار هیسرما یمربوط به مشوق ها یبانیپشت یو نرخ ها طیشرا  



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

 

 :طرح های مشوق سرمایه گذاری در سطح کالن
 :این طرح از دوازده طبقه بندی سرمایه گذاری به شرح ذیل پشتیبانی مینماید

 

 

 

 (:VAT)معافیت از مالیات بر ارزش افزوده 
سرمایه گذاری در زمینه ماشین آالت و تجهیزات وارداتی و یا تامین شده در داخل کشور، مطابق با 

 .تادیه مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود چارچوب تعیین شده در گواهی مشوق مربوطه از

 :معافیت از عوارض گمرکی
سرمایه گذاری در زمینه ماشین آالت و تجهیزات وارداتی مطابق با چارچوب تعیین شده در گواهی مشوق 

 .مربوطه از پرداخت عوارض گمرکی معاف خواهد بود

 :کسر مالیاتی
یافته مشمول مالیات قرار گرفته و تا زمانی که کل ارزش مربوطه درآمد سرمایه گذار بر اساس نرخ کاهش 

به مبلغ مورد محاسبه بر مبنای نرخ آورده تعیین شده دولت جهت سرمایه گذاری مزبور نرسیده باشد 

 .مشمول تخفیف مالیاتی خواهد بود

 (:بیمه سهم کارفرما)پشتیبانی در زمینه حق بیمه تامین اجتماعی
ا بر این خواهد گذاشت که هزینه های مرتبط با حق بیمه تامین اجتماعی برای وزارت اقتصاد فرض ر

 .کارکنان جدید به مبلغ مربوطه حداقل دستمزد قانونی توسط کارفرما تادیه خواهد شد

 :معافیت از معافیت بر درآمد تکلیفی
چارچوب سرمایه گذاری مالیات تکلیفی اعمالی بر مالیات بر درامد کارکنان جهت کارکنان جدیدی که در 

این پشتیبانی صرفا برای سرمایه گذاری های صورت گرفته در منطقه .)جذب میشوند اعمال نخواهد گردید

 .قابل اعمال میباشد ۶

 (:بیمه سهم کارمند)پشتیبانی در زمینه حق بیمه تامین اجتماعی 

بیمه تامین  وزارت اقتصاد فرض را بر این خواهد گذشت که هزینه های مرتبط با حق   

اجتماعی برای کارکنان جذب شده جهت سرمایه گذاری جدید به مبلغ مربوطه حداقل دستمزد 

 ها یبانیپشت



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

این پشتیبانی صرفا برای سرمایه گذاری های صورت گرفته در . قانونی تادیه خواهد گردید

 .قابل اعمال خواهد بود ۶منطقه 

 

 :پشتیبانی در خصوص نرخ بهره

وام های سرمایه گذاری ارایه میگردد که به منظور تامین مالی  این پشتیبانی جهت ان دسته از

درصد از مبلغ ثابت  ۷۵سرمایه گذاری هایی به مدت یک سال استغراض گردیده و حداکثر 

وزارت اقتصاد . سرمایه گذاری که در گواهی مربوطه به ثبت رسیده باشد را شامل شوند

سود متعلق به وام اقدام خواهد /م بهره حداکثر تا سقف خاصی نسبت به پرداخت بخشی از سه

 .کرد

 :اختصاص زمین

بسته به در دسترس بودن زمین دولتی در محل های مورد نظر سرمایه گذار، نسبت به واگذاری 

زمین های مزبور مطابق با قواعد و اصول وزارت دارائی جهت سرمایه گذاری اقدام خواهد 

 .گردید

 

 

 

 
 

تمهیدات پشتیبانی اتخاذی از طریق برنامه مشوق سرمایه گذاری به منظور ان دسته طرحهای سرمایه گذاری 

میالدی به بعد است  ۲۵۱۲به منظور ان دسته از طرح های سرمایه گذاری که تاریخ شروع ان اول ژانویه 

 .قابل اعمال است

برنامه مشوق سرمایه گذاری راهبردی به عنوان یک برنامه ویژه جدید و منحصر به فرد به مرحله اجرا 

 . درآمده است

 

 

 

کشور ترکیهبرنامه های مشوق سرمایه گذاری   



سرمایه گذاری در ترکیهمشوق های   

 

 برنامه ها و تمهیدات پشتیبانی برنامه مشوق های سرمایه گذاری

 

 حمایت های منطقه ای حمایت های عمومی پشتیبانی ها 
سرمایه گذاری در 

 سطح کالن
راهبردیحمایت های   

     معافیت ازمالیات بر ارزش افزوده

     معافیت از عوازض گمرکی

     کسور مالیاتی

پشتیبانی در زمینه بیمه تامین 

 (بیمه سهم کارفرما) اجتماعی
    

پشتیبانی در مورد مالیات بر درامد 

 *تکلیفی 
    

پشتیبانی در زمینه حق بیمه تامین 

 *(بیمه سهم کارمند) اجتماعی 
    

پشتیبانی در خصوص نرخ 

 **بهره
    

     اختصاص زمین

عودت مالیات بر ارزش 

 ***افزوده
    

سرمایه گذاری های ذیل از سایر پشتیبانی های برتر خاص مناطق در خصوص کسر مالیاتی و پشتیبانی در  

 . بهره مند گردند( سهم کارفرما)زمینه حق بیمه تامین اجتماعی 

 .است ۶منوط به انجام سرمایه گذاری در منطقه *

چارچوب برنامه مشوق سرمایه گذاری در  ۶و یا  ۵، ۴، 3، ۲منوط به انجام سرمایه گذاری در مناطق  **

 منطقه ای

 میلیون لیر ترک  ۵۵۵مخصوص سرمایه گذاری های راهبردی با حداقل سرمایه ثابت به میزان . ***


