EKONOMİK DESTEKLER İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

İzmir Bölgesi İçin Desteklenen Yatırım Teşvikleri
2020 İZMİR BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ
YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ (*)

US-97 Kodu

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

1.Bölge Asgari Yatırım
Kapasiteleri
/Tutarları

1

0121,0122.2

Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak
üzere entegre hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te
belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan
yatırımlar hariç) Ayrıca. Ek:RG – 22/06/2018-30456
belirlenmiş Hayvancılık Yatırımlarındaki özel şartlara
5.bölge teşviki de verilebilmektedir.

1 Milyon TL

2

0500.0.04

Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası
üretimi dahil)

1 Milyon TL

3

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen
yatırım konuları hariç)

2 Milyon TL
Tekstilin aprelenmesi
konusunda komple yeni
yatırım için 10 Milyon TL,
tevsi yatırım için 5 Milyon
TL ve diğer yatırım cinsleri
için 2 Milyon TL Apreleme
yatırımları haricindeki
diger yatırım konularında 2
milyon TL

Sektör
Kodu

4

17

Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları
sağlamayan iplik ve dokuma yatırımları hariç)
(Değişiklik: RG : 22/06/2018-30456)

5

18

Giyim eşyası imalatı (Değişiklik: RG :07/08/201930855)

2 Milyon TL

8

1912 ve 1920

Bavul, el çantası, saraciye, ayakkabı vb imalatı

1 Milyon TL

9

20

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

4 Milyon TL

10

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

10 Milyon TL

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı (us-97 2423
5.bölge, Diğerleri 4.bölge Teşviki alır. Değişiklik :
RG:22/06/2018-30456)

1 Milyon TL

14

2423

İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel
kaynaklı ürünlerin imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir. Ek:
RG-8/4/2015-29320)

1 Milyon TL

23

2691.2, 2691.3, 2693.1

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

4 Milyon TL

27

2720, 273

Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm
sanayi

4 Milyon TL

30

29

Makine ve teçhizat imalatı (4.Bölge Teşviki Verilir.
Değişiklik: RG: 22/06/2018-30456)

1 Milyon TL

32

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı
(5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG:8/4/2015-29320)

1 Milyon TL

31

Elektrikli makine ve cihazları imalatı (Us-97 kodu
3110-3120-3140.0.03-3140.0.05-3190 olan sektörlere
4.Bölge Teşviki Verilir. Asgari Yatırım Tutarı 1 Milyon
TL Değişiklik : RG:22/06/2018-30456)

4 Milyon TL

11

33
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34

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları
imalatı (5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG-8/4/201529320)

35

33

Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (5.Bölge
Teşviki Verilir. Ek: RG-8/4/2015-29320)

1 Milyon TL

34

Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi Motorlu kara taşıtı ve
yan sanayi. (4.Bölge Teşviki Verilir. Değişiklik: RG –
22/06/2018-30456)

1 Milyon TL

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının
İmalatı ( 4.bölge Teşviki alır. Değişiklik :
RG:22/06/2018-30456)

1 Milyon TL

37

3530.0.15

Hava Taşıtlarının ve motorlarının Bakım Ve onarımı
(Değişik:RG-05/04/2016-29320)

1 Milyon TL

38

3592

Bisiklet üretimi

4 Milyon TL

3591,3592.2

Motosiklet ve Sakat Taşıyıcılar’ imalatı ( 4.bölge
Teşviki alır. Değişiklik : RG:22/06/2018-30456)

1 Milyon TL

361, 3692, 3693, 3694,
3699.3.02-05,
3699.3.18

Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler
hariç), müzik aletleri imalatı, spor malzemeleri imalatı,
oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk
arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları
imalatı. (Ek: RG – 22/06/2018-30456)

4 Milyon TL

41

5510.1.01,
5510.2.01,5510.3.02,
5510.5.02, 5510.5.04

Oteller (Turizm Gelişim Bölgesindeki 7.500 yataklı otel
yatırımı , Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve
sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve
günübirlik tesisler dahil 5.Bölge teşviki alır. Ek: RG –
28/04/2018-30405)- (Termal Konaklama tesisleri
5.Bölge Teşviki Alır. Ek: RG -09/5/2014-28995)

3 yıldız ve üzeri

42

5510.3.01

Öğrenci yurtları

100 öğrenci

43

6302.0.01

Soğuk hava deposu hizmetleri

1.000 m2

44

6302.0.03

Lisanslı depoculuk. (5.Bölge Teşviki verilir. Ek: RG –
03/05/2017-30055)

2 Milyon TL

80 (809 hariç)

Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil,
yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri
hariç) (5.Bölge Teşviki Verilir. Değişik:RG22/06/2018-30456 )

1 Milyon TL

8511.0.01-05,
8511.0.99, 8531.0.0103

Hastane yatırımı, huzurevi (Asgari 5 milyon TL
tutarındaki 100 kişi ve üzeri kapasiteli yaşlı ve/veya
engelli bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness)
yatırımlarına 5.Bölge Teşviki Verilir.Değişik:RG28/2/2019-30700 )

Hastane: 1 Milyon
TL,Huzurevi: 100 kişi

48

Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri. (5 milyon TL.
ve üstü yatırımlara 5.Bölge Teşviki Verilir. Ek: RG –
22/06/2018-30456)

1 Milyon TL

50

Seracılık (En az 5 milyon TL. 25 dekar ve üstü
otomasyona dayalı sera yatırımlarına 5.bölge Teşviki
Verilir.Değişik:RG-28/02/2019-30700)

20 dekar

Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme
yatırımları (I. grup madenler,mıcır yatırımları ve

1 Milyon TL

36

39

45

46

1 Milyon TL
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İstanbul ili hariç).
Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli
Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların
ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları
5.bölge seviyesinde teşvik alır. (Ek: RG-8/4/201529320)

1 Milyon TL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve
KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri
neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların
üretimine yönelik yatırımlar 5.bölge seviyesinde teşvik
alır. (Değişik:RG-13/10/2012-28440)

1 Milyon TL

Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu
taşımacılığına yönelik yatırımlar 5.Bölge Teşviki Alır.
Değişik:RG-20/1/2018-30307

1 Milyon TL

Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük
ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu
yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik
demiryolu yatırımları.5.bölge seviyesinde teşvik alır.

1 Milyon TL

Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki
yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine
yönelik olanlar) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.

1 Milyon TL

Asgari elli bin metrekare kapalı alana sahip
uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş
merkezi üniteleri hariç) 5.bölge seviyesinde teşvik alır.

1 Milyon TL

Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje
onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma
alanındaki yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.
(Değişik:RG-8/4/2015-29320)

1 Milyon TL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni
kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci
maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi
olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları 5.bölge
seviyesinde teşvik alır. Ek:RG-15/2/2013-28560

1 Milyon TL

Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri
kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar
(doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç) 5.bölge
seviyesinde teşvik alır.(Ek: RG-9/5/2014-28995)

1 Milyon TL

Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile
birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul
kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar
5.bölge seviyesinde teşvik alır. (Ek:RG-6/8/201429080)

1 Milyon TL

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve
jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde
kullanılan kanat imalatı yatırımları 5.bölge seviyesinde
teşvik alır.(Ek: RG-19/11/2015-29537)

1 Milyon TL

(Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab
döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum
yassı mamul üretimine yönelik entegre
yatırımlar(5.bölge seviyesinde teşvik alır.)

1 Milyon TL
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Nükleer enerji santrali yatırımları 5.bölge seviyesinde
teşvik alır.(Ek: RG – 03/05/2017-30055)

1 Milyon TL

Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği
ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve
tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney
hayvanları üretim test ve araştırma merkezi
birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi
yatırımları 5.bölge seviyesinde teşvik alır.(Ek: RG –
17/08/2017-30157)

1 Milyon TL

Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek
asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari
75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari
20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma
organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik
yatırımlar (5.Bölge Teşviki Verilir.Ek:RG-15/2/201328560)

1 Milyon TL

EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç
olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton
eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut
imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut
durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji
tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak
enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve
daha az olan enerji verimliliği projesine yönelik
yatırımlar. (5.Bölge Teşviki Verilir.(Değişik: RG5/10/2016-29848)

1 Milyon TL

Hava Ve Uzay Taşıtları İmalatı (5.Bölge Teşviki Verilir.
Ek: RG-8/4/2015-29320)

1 Milyon TL

DİPNOTLAR:
1- İstanbul ili hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde
gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel
desteklerden yararlanır.
2- (Mülga: RG-20/1/2018-30307)
3- Turizm yatırım/işletme belgeli özel tesis, yayla/dağ evi ve butik otel yatırımlarında "3 yıldız ve üzeri" şartı
aranmaz.
4- (Değişik:RG-20/1/2018-30307) 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3, 2109.4
olan üretim konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve
kağıt ürünleri üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.
5- Entegre hayvancılık yatırımlarında;
- 1 inci ve 2 nci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, et yönlü büyükbaş entegre
yatırımlarında 700 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 500 büyükbaş, damızlık küçükbaş
hayvan entegre yatırımlarında 2.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 2.000
küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı
entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
- 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgede: süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, et yönlü büyükbaş
entegre yatırımlarında 500 büyükbaş/dönem, damızlık büyükbaş entegre yatırımlarında 300 büyükbaş, damızlık
küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000 küçükbaş, süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında 1.000
küçükbaş/dönem ve kanatlı entegre yatırımlarında 200.000 adet/dönem asgari kapasite şartı aranır (damızlık kanatlı
entegre yatırımlarında kapasite şartı aranmaz).
6- (Değişik:RG-20/1/2018-30307) 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından
"şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay,
fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve
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ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
7- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
8- (Değişik: RG-28/2/2019-30700) Altıncı Bölge hariç olmak üzere, iplik (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik
tekstil hariç) konusunda sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanır. Ayrıca,
İstanbul İli hariç olmak üzere, 1 inci ve 2 nci bölgelerde asgari 2 milyon TL, 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci bölgelerde asgari 1
milyon TL ve 6 ncı bölgede asgari 500 bin TL tutarındaki dokuma yatırımları bulunduğu bölgenin bölgesel
desteklerinden yararlanır. Söz konusu tutarların altında kalan yatırımlar genel teşvik uygulamalarından yararlanır. Bu
hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi
yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır.
9- 6 ncı bölge hariç olmak üzere, I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek maden
istihraç ve/veya işleme yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.
10- Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:
a) Müteharrik karakterli araçlar hariç olmak üzere lojistik yatırımları.
b) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları.
c) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) (Mülga: RG-5/10/2016-29848)
ç) (Değişik:RG-20/1/2018-30307) Asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları
ile liman ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).
d) (Ek:RG-5/3/2015-29286) İstanbul İli hariç olmak üzere, rafine edilmiş petrol ürünleri yatırımları.
e) (Ek:RG-8/4/2015-29320) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek cam ve cam ürünleri imalatı konusundaki
yatırımlar (çok katlı yalıtım camları hariç).
f) (Ek:RG-8/4/2016-29678) Turizm yatırım veya işletme belgeli deniz turizmi tesis yatırımları.
g) (Ek:RG-22/2/2017-29987) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni
cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve
dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı
sağlayan yatırımlar.
ğ) (Ek:RG-22/2/2017-29987) 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı
konusundaki yatırımlar.
11- (Değişik:22/2/2018-30340) Birden fazla bölgede gerçekleştirilecek bölgesel yatırımlar, görece daha fazla gelişmiş
bölgenin desteklerinden yararlanır. Ancak, bölgesel nitelikteki entegrasyon yatırımlarında entegrasyonu oluşturan ve
farklı bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar, ayrı teşvik belgesi düzenlenmesi kaydıyla bulunduğu bölgenin
desteklerinden yararlanır.
12- (Değişik:RG-9/5/2014-28995) Asgari 5 milyon TL tutarındaki sondaj yatırımları 2 nci bölgede uygulanan bölgesel
desteklerden yararlanır.
13- (Ek:RG-22/2/2017-29987) Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri
merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın
yararlanır.

https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri
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VERGİ DÜZENLEMELERİ
Bilindiği üzere, 7/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda
ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10 ila 22 nci maddeleri
arasında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Diğer yandan aynı Kanunla
193 sayılı Kanuna geçici 91 inci madde eklenmiştir. Bu kapsamda söz konusu değişikliklere ilişkin açıklamalar ile
usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan 311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 27/5/2020
tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ’de,
• Serbest Meslek Kazançlarında İstisna Uygulamasına,
• Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisnaya,
• Hakemlere Ödenen Ücret İstisnasına,
• Binek Otomobillerin Giderlerinin Vergi Matrahından İndirilebilmesine,
• Dar mükelleflerin (kurumlar dâhil) Türkiye'ye getirdikleri yabancı paralarla iktisap ettikleri menkul kıymetlerin ve
iştirak hisselerinin elden çıkarılmasında kur farkı istisnasına,
• Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesine,
• Vekalet Ücretlerine İlişkin Tevkifat Uygulamasına,
• Yeni Gelir Vergisi Tarifesine,
• Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesine,
ilişkin usul ve esaslar ile açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.
Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Bilindiği üzere, 7/12/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda
ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 18 inci maddesiyle vergiye
uyumlu mükelleflere vergi indirimi düzenlemesinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.
312 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğ ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi müessesesine ilişkin açıklamaların
yer aldığı 301 seri nolu Gelir Vergisi Tebliğinde 7194 sayılı Kanundaki değişikliklere paralel olarak bir takım
değişiklikler yapılmıştır. Anılan Tebliğ’de bu hususa ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin on yedinci fıkrasında yer alan yetki çerçevesinde, 23/5/2020
tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmış olup, finansman
bonoları ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen
gelirler üzerinden yapılacak vergi kesintisi oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir.
Anılan Karar, yayımı tarihinden itibaren iktisap finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç
edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.
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Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

GÜMRÜK DÜZENLEMELERİ BÜLTENİ
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik - İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
(2584)
30.12.2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan (Dokunmamış Mensucat) 5603 tarife pozisyonu ;
''---Dış yüzleri spunbond merkezi tabakası melt blown olan ,üç tabakalı dokunmamış mensucat(SMS)
---Melt blown dokunmamış mensucat
---Spunbond dokunmamış mensucat''
şeklinde alt açılımlar eklenerek yeniden düzenlenmiştir.
Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı 2584)

Devamı...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)
Bu Tebliğ, aşağıdaki listede gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) yer alan Parfüm, tuvalet suları, kolonya,
Güzellik ve makyaj müstahzarları, saç müstahzarları, Ağız ve diş sağlığı müstahzarları, Traş müstahzarları ,vücut
deodorantları, banyo müstahzarları, Sabunlar, Yüzeyaktif müstahzarları, Ayakkabı, mobilya boya ve cilaları,
temizleme pat ve tozları, Mum cinsi eşyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili Kozmetik
İhtisas gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Devamı...

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik
20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)’nin
17 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(9) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı %80’i geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenir.
Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran Bakanlıkça azami %100 olarak tespit
edilebilir.
(10) Bakanlık uluslararası emtia piyasalarındaki konjonktürel fiyat dalgalanmalarından dolayı dokuzuncu fıkrada
belirtilen azami oranları dönemsel veya sektörel olarak yükseltmeye yetkilidir. Bu durumda, 45 inci maddenin
dördüncü fıkrasının (b) bendinin tatbikinde, belirlenen yeni döviz kullanım oranı esas alınır.”

Devamı...

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2020/8)

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti,
Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli ….

Devamı...
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(Tebliğ No:2020/9)

Endonezya Cumhuriyeti’nde mukim PT Elegant Textile Industry ve PT Sunrise Bumi Textiles firmalarından
gerçekleşen….

Devamı...

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P)
belirtilen aşağıda isimleri yer alan maddelerin ithalatında İlave Gümrük vergi alınacaktır.

Devamı...

Sigara ve Tütünlerde Asgari Maktu ÖTV Tutarlarında Artış
13 Mayıs 2020 tarihli ve 31126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2537 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV Kanunu
eki (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile diğer bazı tütün mamullerinde uygulanan asgari maktu
vergi tutarı artırılmıştır.

Devamı...

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik
30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş
Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan 3808.94.90 tarife alt pozisyonu aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Devamı...
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TÜBİTAK
YENİLİK DESTEK PROGRAMI
Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ
Destekleme Çağrısı
KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi
ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş
birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması
amacıyla “Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)” açılmıştır.
Bu çağrı kapsamında, projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL olacaktır. Başvurulan her bir
projenin bütçesi ise en fazla 2.500.000 TL olacaktır.
Proje, “1. Ürün/süreç geliştirme” ve “2. Ticarileşme” olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç geliştirme
aşaması en fazla 24 aydır. Proje sonucunun takibi amacıyla kullanılan süre olan Ticarileşme süresi ise en fazla 24 ay
olacaktır.
Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını YMM raporu tarihine kadar Tedarikçi
Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi
Kuruluşa hibe destek olarak verecektir. Bu çağrı kapsamında ön ödeme ise yapılmayacaktır.
Ön Kayıt:17.08.2020

TÜBİTAK çağrı metnine ulaşmak için tıklayınız

Yatırım Teşvik Belgelerine Bir Yıl Ek Süre Verilmesi Hk.
09.05.2020 tarih ve 31122 sayılı resmi gazetede yayımlanan “2501 sayılI "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile; deprem, salgın gibi doğal ve biyolojik afet hallerinde yarım kalan ve
tamamlanamayan yatırımlardan, 11.03.2020 tarihinden önce düzenlenen ve bu tarih itibari ile süresi devam eden
yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesine teminen talep edilmesi halinde bir yıla kadar
ilave süre verilebileceği kararlaştırılmıştır.

Türk Eximbank &KGF : Stok Finansman Kredi Destek Paketi
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş (Türk Eximbank) ile Kredi Garanti Fonu A.Ş. arasında imzalanan protokol
kapsamında hazine desteği kefaleti ile, mevcut koşullarda stoklarını sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle
satamayarak taşımak zorunda kalan ihracatçıların stok finansmanı ihtiyaçlarına yönelik "STOK FİNANSMAN KREDİ
DESTEK PAKETİ"ni devreye almıştır.
Söz konusu destek paketine ilişkin detaylı bilgi: https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-desteklikefaletler/eximbank-stok-finansman-kredi-destek-paketi
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Şahıs Firmaları (Gerçek Kişi) İçin Halkbank İşe Devam
Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi
Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında Halkbank tarafından ‘‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu
Kredisi’’ oluşturulmuştur.
Krediden yararlanacak “şahıs firmasının”;







Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları’na kayıtlı olması,
Yıllık cirosunun 3.000.000 TL’yi aşmaması,
İktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması,
Halkbank Esnaf Destek Paketi’nden faydalanmamış olması,
İflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının
bulunmaması
önkoşullarını taşıması gerekmektedir.

Kredinin kapsamı aşağıdaki gibidir.

Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.

Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam 36 Ay’dır.

Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

Kredi’ye yıllık % 7,50 faiz oranı uygulanacaktır.

Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus % 0,75 peşin kredi komisyonu ve KGF Kefalet limiti (% 80)
üzerinden peşin olarak % 0,75 (binde yedi buçuk) oranında KGF komisyonu da tahsil edilecektir.

Erken kapama durumunda komisyon alınmayacaktır.

İşletme için kredi limiti azami (grup dahil) 25.000 TL olup limit ve ek teminat alınıp alınmama durumu
(gerçek/tüzel kişi kefaleti yada asgari risk tutarı kadar kasko değeri olan araç rehni) durumu başvuru
özelinde sistem tarafından belirlenen risk grubu parametreleri esas alınarak belirlenecektir.
Kaldırısı yapılmamış protestolu senet veya düzeltilmesi yapılmamış çek kaydının bulunması, kredi kullandırımına
engel teşkil etmemektedir. 7226 ve 5834 sayılı kanun ile ilgili kıymetli evrak içerisinde yer alan tutarın 31.12.2020
tarihine kadar tamamen ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.
Krediyle ilgili detaylar:
https://www.halkbank.com.tr/21647-ise_devam_destegi___kucuk_isletme_can_suyu_kredisi
Krediye başvuru için:
https://www.halkbankkobi.com.tr/IseDevamDestegi%E2%80%93KucukIsletmeCanSuyuKredisi.aspx

KOBİ’LERE TOBB NEFES KREDİSİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz yıllarda 6 defa gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi
“TOBB Nefes Kredisi” tekrar başladı. TOBB’un öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla gerçekleştirilecek yeni
Nefes Kredisi için imzalar TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş tarafından
atıldı.
TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının biraraya getirilmesiyle oluşturulan Nefes Kredisi’nde 2020 yılı
tamamen ödemesiz olacak. Ödemeler yıllık %7,5 faiz ile 2021’de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredi’de üst limit
illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor.
TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisine
Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.
2018 yılı cirosu 3.000.000 TL'yi aşmayan, TÜM (şahıs işletmesi veya tüzel kişi) üyelerimizin kullanabileceği NEFES
KREDİSİ, DENİZBANK tarafından kullandırılacaktır.
Kredi tutarı 50,000TL'dir. Geri ödemesi 2021 yılı Ocak ayında başlayıp aylık eşit taksitli 12 ayda geri ödenecektir.
Faiz oranı yıllık %7,50, Komisyon tek seferlik 150 TL, teminatı sağlayan KGF komisyonu 375 TL'dir.
Başvurularınızı Denizbank şubelerine yapabilirsiniz: https://www.denizbank.com/bankacilik/kobi-bankaciligi/kobikredileri/kobilerimize-tobb-nefes-kredisi-denizde.aspx?&fromOutside=1
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KOSGEB, Koronavirüs (COVİD-19) Salgınından Korunmak Üzere
Alınan Tedbirler Kapsamında Üretilecek Ürünlere Destek Veriyor
Ayrıntılı bilgi için:

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7442/koronaviruscovid19-salginindan-korunmak-uzere-alinan-tedbirler-kapsaminda-uretilecek-urunlere-destekveriyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank tarafından yeni tip koronavirüs KOVİD-19’a karşı KOBİ’lere yönelik
3’lü koruma paketini açıklanmıştır. 3’lü Koruma Paketi kapsamında “KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı
kapsamında ürün listesine yeni ürünler ilave edilmiş, dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve
eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerin, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programından
faydalanabileceği, salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan
yararlanabileceği açıklanmıştır. 4 Milyon 200 bin TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 6 Milyon TL’ye kadar destek
verilecektir.
Paketin ikinci ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesi oluşturmaktadır. KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği
destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacakların ertelendiği, bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran
2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemelerinin 3 ay ötelendiği ifade edilmiştir. İşletmelerin geri
ödeyecekleri taksitlerin tamamı ötelenmiştir, vade sayısı değişmeyecek olup herhangi bir yasal faiz de alınmayacaktır.
Ayrıca, bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ’lerin de
faydalanabileceği ifade edilmiştir.
Paketin bir diğeri ayağı, proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve
sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman verileceği, böylece projelerin kesintiye
uğramamış olacağı belirtilmiştir. İşletmelerin ek süre talebinde bulunmaları gerekmektedir. Karar sürecini
hızlandırıldığı, yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ’lerin gerektiği anda süre uzatımının
hemen sağlanacağını ifade edilmiştir.

Türk Eximbank, Virüs Salgını Sürecinden İhracatçıların En Az
Etkilenmesi İçin Destek Paketi Devreye Aldı
Türk Eximbank ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde tüm dünyayı saran virüs salgını nedeniyle siparişleri
azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçıların üretimlerinin durmaması ve istihdam kaybı yaşamamaları
için kredi ve sigorta desteklerine hız kesmeden devam edecek ve aldığı tedbirlerle ihracatçıların yanında olmaya
devam edeceğini bildirmiştir.
Kredi geri ödeme vadeleri uzatıldı. İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün yayılmasını engellemek için
ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri için Türk Eximbank'ın TCMB kaynaklarından ve kendi
kaynaklarından kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemelerinde firmaların
talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay
ertelenebilecektir.
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Taahhüt kapatmaya ilave 1 yıl kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz taahhüdü kapatılmamış
olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak tüm
krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları için verilen süre ilave 1 yıl artırılmıştır.
Taahhüt kapatma cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin
yanında maliyet avantajı da sağlayacaktır.
Reeskont kredilerinde 2 yıl vade imkanı Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve ihracatçıların büyük
teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın
finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.
Sigorta limitlerinde alıcıya tanınan vadeler ücretsiz uzatıldı. Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı
firmalardan talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan herhangi bir ek sigorta primi
alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz ücretlerinin
vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

https://www.eximbank.gov.tr/tr/duyurular/2020-yili-duyurulari/turk-eximbank-destekpaketine-iliskin-duyuru

KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına İlişkin
Düzenleme Yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife
ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tüm KOBİ'ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, belirlenen şartları sağlayan mikro ve küçük
büyüklükteki işletmelerin yanı sıra orta büyüklükteki işletmelere de alacak sigortası olanağı tanınacak.
Bu çerçevede söz konusu işletmelerin, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının 125 milyon liradan az olması
gerekecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.
Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine
ilişkin teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda buna ilişkin sorgulama
ücreti alınmayacak.
Prim hesabında esas alınacak alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde
ettiği ciro tutarı da 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı.
Cironun vade gününe göre belirli bir yüzdesi alınarak tespit edilen net prim ve teminat tutarları 120, 180 ve 360 güne
kadar vadeli satışların yanı sıra 240 güne kadar vadeli olanlar için de hesaplanabilecek.
Alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre 750 bin liraya kadar teminat
limiti sağlanacak. Azami teminat limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği teminat
limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Bu hüküm, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.
Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 40 milyon lira ve daha az olan orta büyüklükteki işletmelere bugün, bir
önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 40 milyon 1-125 milyon lira arasında olan orta büyüklükteki işletmelere ise
1 Nisan'dan itibaren alacak sigortası sunulacak.
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Türkiye Bankalar Birliği
Çek Ödeme Destek Kredisi ve Kredi Desteği
1- Çek Ödeme Destek Kredisi
Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin,
bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her
bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam
edilecektir. “Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması
amaçlanmaktadır. Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.

2- Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği
Yukarıdaki uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme
sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” ne başlayacaktır. Kredi desteğini kullanacak
firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön
koşulu bulunmaktadır. Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkanı için Hazine destekli KGF kefaleti
de sağlanabilecektir.
Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır. KOBİ ve KOBİ dışı
işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:

Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi
paketine de başvurabileceklerdir. Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna
duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklardır

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7656/TBB_KD_270320.pdf
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5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve
Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması
Hakkında Kanun'da Değişiklik
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan düzenleme ile, anapara ve/veya taksit
ödeme tarihi 24 Mart 2020'den önce olup da kullandığı nakdi ve gayrinakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya
ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin
ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31
Aralık 2020'ye kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal
işlemlerde, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.
Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu
kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır.
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