
 

 

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINA 5. BÖLGE TEŞVİKLERİ 

 

9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6058 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile bazı enerji yatırımlarının teşvik edilmesi kararlaştırılmıştır.  

TEŞVİK EDİLECEK ENERJİ YATIRIMLARI;; 

- Yıllık asgari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, 

birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu sağlayan ve yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl olan enerji 

verimliliğine yönelik yatırımlar, 

- Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar 

(doğalgaza dayalı elektrik üretim tesisleri hariç), 

- Bu karar kapsamında ayrıca; asgari 50 Milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı 

doğal gaz depolama yatırımları, 

yapılacağı bölgeye bakılmaksızın 5. BÖLGEDE YAPILACAK OLAN YATIRIMLARA SAĞLANAN TEŞVİKLERDEN 

YARARLANDIRILACAKTIR.  

FAYDALANILACAK 5. BÖLGE TEŞVİKLERİ 

1- Katma Değer Vergisi İstisnası, 

2- Gümrük Vergisi Muafiyeti,  

3- Vergi indirimi,  

4- Sigorta primi işveren hissesi desteği,  

5- Faiz Desteği 

6- Yatırım yeri tahsisi,  

Katma Değer Vergisi İstisnası: 

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma 

değer vergisinin ödenmemesi 

Gümrük Vergisi Muafiyeti: 

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin 

ödenmemesi 

Vergi İndirimi: 

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanması 

(5. Bölge için yatırıma katkı oranı % 30; Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı % 70)  

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 

İlave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça 

karşılanması 

Faiz Desteği: 

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finan sman 

desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine   kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin 

veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanması (5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk 

Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı),  

Yatırım Yeri Tahsisi:  

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri 

tahsis edilmesi 

NOT: 

Bu teşviklerden faydalanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alınmalıdır. 

Enerji Verimliliği yatırımlarında 5. bölge teşviklerinden yaralanmak isteyen yatırımcılar Ekonomi Bakanlığı Teşvik 

Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler. www.tesvik.gov.tr 

http://www.tesvik.gov.tr/

