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YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA GENEL 
BİLGİ 
 Cari açığın azaltılması yönünde ithalat bağımlılığı 

yüksek olan ara mal ve ürünlerin imalatının artırılması 
ve bölgeler arası gelişmişlik farkının daha aza 
indirilmesi hedeflenmiştir.  

 Endüstriyel kümelenmeye ilişkin olarak teknolojik 
dönüşümü sağlayacak yüksek teknoloji içeren 
yatırımlara yönelik yeni unsurlar teşvik sistemine dahil 
edilmiştir.  
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YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YAPISI 

 Genel Teşvik Uygulamaları,  

 Bölgesel Teşvik Uygulamaları,  

 Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri,  

 Stratejik Yatırım Teşvikleri  

 

 TEŞVİK GRUPLARI VE TEŞVİK BÖLGELERİNE GÖRE 
DEĞİŞEN UNSURLAR 
 Vergi indirimi  

 Sigorta primi  

 İşveren ve işçi hissesi desteği 

 Faiz desteği 

 Gelir vergisi stopajı  
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POZİTİF FARKLILIKLAR 
 Bölgesel teşvik haritası yenilenmiş ve en az gelişmiş bölgelerde 

yatırımlara sağlanan desteklerin çeşitleri ve miktarları (oran ve süre 
olarak)  artırılmıştır. 

 Yatırım döneminde de vergi indirimi uygulaması konmuştur. 

 Yatırıma katkı oranları ve destek süreleri destek bölgeleri bazında 
farklı olarak yükseltilmiştir. 

 Yatırım konuları yeniden gözden geçirilerek büyük ölçekli 
yatırımlarda altı sektörde sabit yatırım tutarı limitleri önceki teşvik 
sistemindekine göre büyük oranlarda (genelde 1/2 – 1/20 aralığında)  
düşürülmüştür.  

 Destekleme kapsamına alınacak “Stratejik Yatırımların ve Teknolojik 
Dönüşümü Sağlayacak Yatırımlar”ın kriterleri tanımlanmış ve 
“Öncelikli Yatırım Alanları” belirlenmiştir. 
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KİMYA SEKTÖRÜ 
 İhracatın ithalatı karşılama oranı son üç yılda % 29-33 

değerlerine yükselse de sanayileşmiş ülkelerle 
karşılaştırıldığında bu oran küçüktür ve ülkemiz için 
yeterli değildir.  

 İhracatın % 49’u orta-düşük, % 44’ü orta-ileri teknolojili 
ürünlerden oluşurken, ithalatın % 70’i orta-ileri  
teknolojili  ürünlerden  oluşmaktadır.  Yüksek teknolojili 
ürünlerin sektör ihracatı içindeki payı % 7 iken, ithalatı 
içindeki payı % 18’dir.  

 Diğer taraftan ülkemizde yılda kişi başına 196 EUR’luk 
kimyasal madde satışı, 14 AB ülkesi değerlerinin   ve 
1750 EUR/kişi’lik ortalama değerin çok altındadır. Bu 
durum Türk Kimya Sanayi’nin gelişmeye ne denli 
ihtiyacının olduğunun bir diğer  göstergesidir.  
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 Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu katma değeri yüksek - yükte hafif pahada ağır, 
min. 3 USD/kg – büyük oranda ithalatla karşılanan orta ve ileri teknolojik 
kimyasalların  üretimine yönelik yatırımlar, teşvik sistemindeki “Stratejik 
Yatırım Teşvikleri” kapsamında değerlendirilebilir.  Çünkü bu tür 
kimyasal ürün yatırımları,  yasada verilen aşağıdaki değerlendirme 
kriterlerini;  

 

 İthalat bağımlılığı yüksek ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik, 

 Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,  

 % 50’den fazlası ithalatla karşılanan,  

 Asgari % 40 katma değer üreten,  

 Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50             
Milyon $ olan (yurt içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır)  

  

büyük ölçüde karşılayacak niteliktedir.  

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ TÜRK KİMYA SANAYİ’NİN 
GELİŞMESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE  
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ÖRNEK KİMYASALLAR 
 Silikon bileşikleri (normal ve modifiye/ aktif gruplu tüm silikon-

silan bileşikleri)  

 Oleo kimyasallar 

 İnorganik ve organik pigmentler, pigment pastaları 

 Polyoller  

 Epoksi ve diğer reçineler 

 Biosidler, Fungisidler, Herbisidler, Insektisidler 

 Boya ve polimer katkı maddeleri (köpük kesiciler, dispersiyon 
ajanları, yüzey etken maddeler gibi)  

 İnorganik ve organik ana kimyasallar (organik asitler, gübreler, 
selüloz eter ve esterleri vb.) 

 Metalik ve organo-metalik bileşikler (bakır sülfat ve organo - 
bakır bileşikler) 



8 

Stratejik yatırımlardaki ithalat bağımlılığı kriterinin 
sektöre yönelik değil ürün bazındaki ithalat 
bağımlılığı olarak belirlenmesinin;  

 Türk Kimya Sektörü için bir kısıtlama getirmeyeceği 
hatta yukarıda işaret edilen belirli kimyasalların 
ülkemizde üretimine yönelik yatırımlarının önünü 
açacağı düşünülmektedir. 
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ÖNCELİKLİ YATIRIM ALANLARI 

 Madencilik Yatırımları:  

 Metal üretiminde ilk basamağı oluşturan mineral ve 
cevherlerden metal iyonlarının  sıyırılması (leaching) 
işlemleri* ve ilgili kimyasal bileşiklerin üretimine 
yönelik yatırımlar örneğin; 

  Altın ve gümüş üretimleri 
   Bakır, krom ve alüminyum üretimleri 

   Özel bor bileşiklerinin (Eti Maden’in üretmediği;  
      örneğin saf/çok saf amorf bor) üretimi, 

   Nadir toprak elementleri üretimi vb. 

 (* nihai metal üretimini kapsamak şartıyla Büyük Ölçekli 
Yatırımlar içinde de yer almaktadır) 
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 İlaç/İlaç Hammaddesi Yatırımları: 

 Yatırım tutarı 20 Milyon TL üzerinde olan; belirli ilaç 
(biyoteknolojik ilaç, kanser ilaçları  vb.) yatırımları 

 

 kimya sektörünün dolaylı olarak “Yeni Teşvik Sistemi” 
ile örtüşen konularıdır. 
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIM TEŞVİKLERİ  

 “Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı” sabit 
yatırım tutarı önceki teşvik sistemindekine göre           

1 milyar TL’dan 200 milyon TL’na, 

 

 “İlaç Üretimi” sabit yatırım tutarı ise 100 milyon 

TL’dan 50 milyon TL’na  düşürülmüştür.  

 

 1/5 ve 1/2 oranlarında gerçekleşen bu düşüşlerin 
büyük ölçekli kimya sektörü yatırımlarının 
yapılmasına pozitif etkilerinin olacağı açıktır. 
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PLASTİK SEKTÖRÜ 
 Maliyetlerin % 50-85’i hammaddelerden oluşan plastik sektörünün 

dış ticaret açığı, kimya sektörü açığının % 32’sini oluşturmaktadır.  

 Hammadde kullanımı bakımından Avrupa’da ilk 5 arasında yer alan 
sektörün; 2010 yılında polietilen, polipropilen,  polistiren, PVC ve 
PET toplam ithalatı 5,7  milyar  dolardır.  Bu  ürünlerde  ülkemiz 
dünyada en  büyük on  ithalatçı  arasında  yer almaktadır.  

 Türkiye’nin 2010 yılında; plastik sektörü hammaddelerini oluşturan 
petrokimya ürünlerindeki dış ticaret açığı 8,8 milyar dolardır.  

 Dünyada plastik hammaddeleri talebi  ile dünya ekonomisi büyümesi 
aynı oranlarda gerçekleşmesine rağmen, Türkiye’de plastik 
hammaddeleri talebi ekonomik büyümenin 2–3 katı oranlarda 
büyümektedir.  

 2015 yılına  kadar  dünyada  plastik  hammaddeleri  talebinin  % 4  

oranında,  Türkiye’de  ise  % 8 civarında büyümesi beklenmektedir. 
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 Plastik sektöründe böylesine hızlı artan talebi karşılamakta zorlanan 
Türk Petrokimya  Sektörü; Yeni Teşvik Sistemi’ndeki  “Büyük Ölçekli 
Yatırımlar” ve “Stratejik Yatırımlar” kapsamında yatırım bölgesine  
karşı gelen tüm teşviklerden yararlanabilecektir. Hızla gerçekleştirilmesi 
gereken bu yatırımlarda; 

 

 İyileştirme yatırımları ile mevcut kapasitenin artırılması ve ürünlerin 
çeşitlendirilmesi  

 Yeni rafineri ve petrokimya tesislerinin kurulması ve yeni petrokimya 
tesislerinde; 

 polietilene ilaveten polipropilen, polistiren, akrilik polimerleri, C4 
türevlerinin (SBR, CBR) üretilmesi,  

 hem naftaya olan hammadde bağımlılığının azaltılması hem de üretim 
maliyetlerinin düşürülmesi için proseslerin LPG veya doğal gazla 
çalışacak şekilde planlanması 

 

 konuları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.   
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 Orta ve küçük ölçekli plastik mamul madde 
üreticilerinin Yeni Teşvik Sistemi’nden 
yararlanmaları aşağıdaki koşullarda mümkün 
olabilecektir. 

 Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında yatırım 
havzalarının oluşturulması ve  kümelenmenin 
desteklenmesi hedefleri çerçevesinde;  

 OSB’lerde yapılacak yatırımlar, 

 Sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar, 

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji tarafından desteklenen 
(TÜBİTAK vb.) Ar-Ge projeleri neticesinde 
gerçekleştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar, 

 Artık/Atık geri kazanım tesisleri yatırımları. 
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 Bu tür yatırımlarda üretimlerin;  

 

Yüksek basınca, fiziksel ve kimyasal aşınmaya 
dayanıklı kompozit plastikler (karbon elyaflı, cam 
elyaflı vd.), 

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı termoplastikler,  

Akıllı plastikler (mukavemeti yüksek, deformasyon 
etkisi kalktığında orijinal şekline  dönebilen vb.) 

Gaz geçirgenliği kontrol edilebilen / gaz bariyerli 
ambalaj malzemeleri (nanoteknolojik dolgu maddeli) 

 

 gibi Ar-Ge destekli konularda olması plastik mamul 
madde yatırımlarının yeni teşvik imkanlarından 
yararlanma potansiyelini artıracaktır. 
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GENEL DEĞERLENDİRME 
 Sektörden ziyade katma  değeri yüksek ürün odaklı Yeni Teşvik 

Sistemi, Kimya ve Plastik Sektörlerine özellikle Büyük 
Ölçekli ve Stratejik  Yatırımlar için 

 

  KDV istisnası 

  Gümrük Vergisi Muafiyeti 

  Vergi İndirimi 

  Sigorta Primi Hissesi Desteği 

  Yatırım Yeri Tahsisi 

  Faiz Desteği 

  KDV İadesi  

  

şeklinde olumlu destekler getirmiştir.  
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 Ancak bu desteklere ilaveten Kimya ve Plastik Sektörleri 
için Yeni Teşvik Sistemi’nin uygulanması sırasında;  

 

 “Yatırım Yeri Tahsisi”nde kimya sektörünün yapısı gereği 
verilecek teşviklerde “Kimya İhtisas Organize Sanayi 
Bölgeleri”nin OSB’lere göre öncelikli olması, ancak bunların  
sayılarının az olması  nedeniyle yenilerinin kara, deniz ve 
demir yolu ulaşımlarının olduğu uygun sahil bölgelerinde 
kurulması ve bölgesel teşvik uygulamasında  bu hususların 
dikkate alınmasında yarar görülmektedir. 
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  Özellikle büyük ölçekli yatırımlarda ve bazı stratejik 
yatırımlarda yabancı sermaye katılımının gerekliliği 
yadsınamaz.  Örneğin; 

 Petrokimya konusunda uluslararası aktör olan  
ülkelerle ve şirketlerle stratejik ortaklık kurularak 
yatırım ve üretim imkanlarının arttırılması, 
hammaddede dışa bağımlı Plastik Sektörümüzün 
dolayısıyla  ülkemizin dünya pazarlarında rekabet 
edebilmesi ve ithalatı dengeleyebilmesi açısından son 
derece önemlidir.  

     Bu nedenle Yeni Teşvik Sistemi’nin uygulanması 
sırasında yabancı sermaye katılımının teşvik 
edilmesine yönelik ilave tedbirlerin alınması yerinde 
olacaktır. 
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TEŞEKKÜRLER… 
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