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خالصه مدیریتی

یــا  خــاص  بنگاه         هــای  بــرای  دولت         هــا  کــه  اســت  اندازه         گیــری  قابــل  اقتصــادی  مزیــت  ســرمایه         گذاری  مشــوق         های 

ــر  ــت تاثی ــا تح ــر ی ــورد نظ ــق م ــا مناط ــا ی ــمت بخش ه ــه س ــرمایه گذاری ب ــت س ــدف هدای ــا ه ــا ب ــه ای از بنگاه ه مجموع

ــی و ...  ــی، اجتماع گمرک ــی،  ــی، مالیات ــد مال ــوق ها می توانن ــن مش ــد ای ــه می نماین ــرمایه گذاران ارائ ــار س ــراردادن رفت ق

کشــور ترکیــه پرداختــه شــده اســت. اهــم یافته هــای  گــزارش پیشــرو بــه بررســی مشــوق های ســرمایه گذاری  باشــند. در 

گــزارش عبارتنــد از: ایــن 

محورهــای برنامــه مشــوق های ســرمایه گذاری ترکیــه شــامل مشــوق های ســرمایه گذاری عمومــی؛ منطقــه ای؛ 	 

کالن؛ راهبــردی و اولویــت دار اســت

اقدامــات 	  گمرکــی،  عــوارض  معافیــت  مالیاتــی،  معافیت هــای   شــامل  پشــتیبانی ها  و  مشــوق ها  جملــه  از 

ــر اســت اقدامــات  خ بهــره اســت. شــایان ذک ــر گــذاری زمیــن و ن کارمنــد، وا کارفرمــا و  حمایتــی در ســهم بیمــه 

کــه بــه منظــور تامیــن مالــی  خ بهــره شــامل آن دســته از وام هــای ســرمایه گذاری اســت  حمایتــی در خصــوص نــر

کثــر 70 درصــد از مبلــغ ثابــت ســرمایه گذاری  گردیــده و حدا ســرمایه گذاری ها و بــرای یــک ســال اســتقراض 

کــه در آن صــورت وزارت اقتصــاد ترکیــه تــا ســقف خاصــی نســبت بــه  گواهــی مربوطــه باشــد  ثبــت شــده در 

گــذاری  پرداخــت بخشــی از ســهم بهــره/ ســود متعلــق بــه وام، اقــدام می نمایــد. اقدامــات حمایتــی در وا

زمیــن بــه ســرمایه گذاران نیــز بســته بــه در دســترس بــودن زمیــن دولتــی در محل هــای مــورد نظــر ســرمایه گذار، 

مطابــق بــا قواعــد و اصــول وزارت اقتصــاد ترکیــه می باشــد. 

و 	  می کننــد  بــرآورده  را  خاصــی  ظرفیــت  کــه  می گیــرد  بــر  در  را  ســرمایه گذاری هایی  عمومــی،  مشــوق های    

باشــند. را داشــته  ثابــت ســرمایه گذاری  حداقــل مقــدار 

کــه بــر مبنــای توانایــی بالقــوه 	  مشــوق های منطقــه ای، ســرمایه گذاری در صنایعــی را پشــتیبانی می نمایــد 

کشــور ترکیــه بــه 6 منطقــه تقســیم و هــر منطقــه شــامل چند  رقابتــی اســتان ایجــاد شــده باشــند. در ایــن برنامــه 

گرفتــه شــده مشــوق ها و حمایت هــا اختصــاص می یابــد. اســتان اســت و براســاس تقســیمات در نظــر 

از 	  مطلوبتــر  ســطح  یــک  در  خ هایــی  نر در  را  صنعتــی  و  کالن  ســرمایه گذاری های  کالن،  مشــوق های 

می نمایــد. پشــتیبانی  منطقــه ای  ســرمایه گذاری های 

ــا 	  کــه براســاس اســتراتژی تجــاری ترکیــه و ب مشــوق های راهبــردی، از ســرمایه گذاری هایی پشــتیبانی می کنــد 

کاهــش وابســتگی بــه واردات باشــد. کســری حســاب جــاری و همچنیــن  کاهــش  هــدف 

نظیــر 	  اولویــت  دارای  ســرمایه گذاری های  از  ترکیــه  کشــور  الزامــات  چارچــوب  در  اولویــت دار،  مشــوق های 

... پشــتیبانی می کنــد. و  ریلــی و دریایــی، داروســازی  نقــل  و  گردشــگری، معــدن، حمــل 
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1- مقدمه

یــا  خــاص  بنگاه هــای  بــرای  دولت هــا  کــه  اســت  اندازه گیــری  قابــل  اقتصــادی  مزیــت  ســرمایه گذاری  مشــوق های 

ــر  ــت تاثی ــا تح ــر ی ــورد نظ ــق م ــا مناط ــا ی ــمت بخش ه ــه س ــرمایه گذاری ب ــت س ــدف هدای ــا ه ــا ب ــه ای از بنگاه ه مجموع

اجتماعــی  و  گمرکــی  مالیاتــی،  مالــی،  می تواننــد  مشــوق ها  ایــن  می نماینــد  ارائــه  ســرمایه گذاران  رفتــار  قــراردادن 

کشــور ترکیــه پرداختــه شــده اســت.  باشــند. در ایــن مطالعــه بــه بررســی مشــوق های ســرمایه گذاری در 

2- محورهای مشوق های سرمایه گذاری ترکیه

کــه از ژانویــه 2012  اجرایــی شــده اســت شــامل مشــوق های  محورهــای برنامــه مشــوق های ســرمایه گذاری ترکیــه 

کــه شــامل طیــف متنوعــی از پشــتیبانی ها اعم  کالن؛ راهبــردی و اولویــت دار اســت  ســرمایه گذاری عمومــی؛ منطقــه ای؛ 

کارمنــد و ... اســت.  کارفرمــا و  گمرکــی، اقدامــات حمایتــی در ســهم بیمــه  از معافیت هــای   مالیاتــی، معافیــت عــوارض 

ــه منظــور تامیــن  ــه ب ک خ بهــره شــامل آن دســته از وام هــای ســرمایه گذاری اســت  ــر اقدامــات حمایتــی در خصــوص ن

کثــر 70 درصــد از مبلــغ ثابــت ســرمایه گذاری ثبــت  گردیــده و حدا مالــی ســرمایه گذاری ها و بــرای یــک ســال اســتقراض 

کــه در آن صــورت وزارت اقتصــاد ترکیــه تــا ســقف خاصــی نســبت بــه پرداخــت بخشــی  گواهــی مربوطــه باشــد  شــده در 

گــذاری زمیــن بــه ســرمایه گذاران نیــز  از ســهم بهــره/ ســود متعلــق بــه وام، اقــدام می نمایــد. اقدامــات حمایتــی در وا

ــا قواعــد و اصــول وزارت  ــق ب ــودن زمیــن دولتــی در محل هــای مــورد نظــر ســرمایه گذار، مطاب ــه در دســترس ب بســته ب

ــوق  ــه مش ــامل برنام ــط ش ــزوده فق ــر ارزش اف ــات ب ــودت مالی ــی در ع ــات حمایت ــردد. اقدام ــدام می گ ــه اق ــاد ترکی اقتص

کــه مالیــات بــر ارزش  ســرمایه گذاری راهبــردی اســت و منــوط بــه ســرمایه گذای حداقــل پانصــد میلیــون لیــر تــرک اســت 

ج ســاختمانی و ســاخت و ســازها عــودت داده می شــود. افــزوده وصولــی از مخــار
جدول )1(: اقدامات حمایتی در برنامه مشوق های سرمایه گذاری ترکیه

مشوق های حمایت ها
عمومی

مشوق های 
منطقه ای

مشوق های در 
کالن سطح 

مشوق های 
راهبردی

√معافیت  از مالیات بر ارزش افزوده

گمرکی √معافیت از عوارض 

کسور مالیاتی

کارفرما( √√√اقدامات حمایتی در زمینه بیمه تامین اجتماعی )بیمه سهم 

√√√√اقدامات حمایتی در مورد مالیات بر درآمد تکلیفی*
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مشوق های حمایت ها
عمومی

مشوق های 
منطقه ای

مشوق های در 
کالن سطح 

مشوق های 
راهبردی

اقدامات حمایتی در زمینه حق بیمه تامین اجتماعی )بیمه سهم 
کارمند(*

√√√

خ بهره** √√اقدامات حمایتی در خصوص نر

√√√تخصیص زمین برای سرمایه گذاری

√عودت مالیات بر ارزش افزوده***

*منوط به انجام سرمایه گذاری در منطقه 6 است.
**منوط به انجام سرمایه گذاری در مناطق 5،4،3،2 و یا 6 در چارچوب برنامه مشوق های سرمایه گذاری منطقه ای است.

***مخصوص سرمایه گذاری های راهبردی با حداقل سرمایه ثابت به میزان 500 میلیون لیر ترکیه است.

3- مشوق های  سرمایه گذاری عمومی

کــه ظرفیــت  کلیــه پروژه هایــی  کــدام منطقــه ســرمایه گذاری انجــام شــود،  از اینکــه در  ح صــرف نظــر  در ایــن طــر

ح مشــوق های  ــرآورده می کننــد و حداقــل مقــدار ثابــت ســرمایه گذاری را داشــته باشــند در چارچــوب طــر خاصــی را ب

می شــوند.   پشــتیبانی  عمومــی  ســرمایه گذاری 

4- مشوق های  سرمایه گذاری منطقه ای

ــر مبنــای توانایــی  گیرنــد ب کــه می بایســت از طریــق مشــوق های مربوطــه مــورد پشــتیبانی قــرار  آن دســته از صنایعــی 

گردیــده اســت. در ایــن برنامــه  بالقــوه رقابتــی اســتان و حداقــل مبلــغ ثابــت ســرمایه گذاری بــرای هــر صنعــت معیــن 

گرفتــه شــده  کشــور ترکیــه بــه 6 منطقــه تقســیم و هــر منطقــه شــامل چنــد اســتان اســت و براســاس تقســیمات در نظــر 

مشــوق ها و حمایت هــا اختصــاص می یابــد. پایین تریــن مبلــغ ســرمایه گذاری ثابــت در مناطــق 1 و 2 برابــر بــا یــک 

میلیــون لیــر ترکیــه اســت و بــرای مناطــق 3، 4، 5 و 6  برابــر بــا پانصدهــزار لیــر ترکیــه اســت1.

1.  منطقه یک شامل هشت استان  آنکارا، انتالیا، بورسا، اسکی شهیر، استانبول، ازمیر، کوجالی و موقال است.
منطقه دو شامل 13 استان آدانا، آیدین،بولو، چناک کله، دنیزلی، ادییرنه، اسپارتا، کی سری، کیرک الرلی، کونیا، ساکاربا، تکیرداغی و یو لووا است.

منطقه سه شامل 12 استان بالیک شهیر، بیل آجیک، بوردور، قاضی باتنب، کارابوک، کارامان، مانیسا، مرسین، سام سون، ترابزون، یوشاک و زنگولداغ است.
منطقــه چهــار شــامل 17 اســتان افیون کاراحصــار، آماســیا، ارت ویــن، بارتیــن، جــوروم، دوزجــه، االزیــگ، ارزنجــان، هاتــای، کاســتامونو، کیریک کالــه، کیرشــهیر، کوتاهیــا، ماالتیــا، 

نوشــهیر، ریــزه و ســیواس اســت.
ــوکات،  ــه، ســینوپ، ت ــه، قهرمان مــارش، کلیــس، نیقــده، اردو، عثمانی ــری، ارزروم، گیره ســوم، قوموش هان ــورت، چانکی ــج شــامل 16 اســتان ادایمــن، اکســرای، بایب منطقــه پن

تونجلــی و یــوزگات اســت.
منطقه شش شامل 15 استان آغری، اردان، بتمن، بیتگول، بیتلیس، دیاربکیر، هکاری، ایقدر، کارس، ماردین، موش، سرت، شانلی عرفا، شیرناک و وان است.
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شکل )1(: نقشه منطقه ای استان در برنامه مشوق های سرمایه گذاری

خ های پشتیبانی مربوط به سرمایه گذاری های منطقه ای ارایه شده است. در جدول زیر مشوق ها و نر

خ های پشتیبانی مربوط به  سرمایه گذاری های منطقه ای جدول )2(: مشوق ها و نر

مناطق
مشوق ها

6 5 4 3 2 1

√ √ √ √ √ √ معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

√ √ √ √ √ √ گمرکی معافیت از عوارض 

50 40 30 25 20 15 ج از منطقه سازمان دهی شده خار
میزان مشارکت دولت 

55)درصد( 50 40 30 25 20 داخل منطقه سازمان دهی شده

10 7 6 5 3 2 ج از منطقه سازمان دهی شده خار
مدت زمان

12)سال(  10  7  6  5 3 داخل منطقه سازمان دهی شده

√ √ √ √ √ √ تخصیص زمین برای سرمایه گذاری

7 امتیاز 5 امتیاز 4 امتیاز 3 امتیاز
× ×

وام های لیری
خ بهره پشتیبانی در خصوص نر

2 امتیاز 2 امتیاز 1 امتیاز 1 امتیاز وام های دالری

10 سال × × × × × کارمند( پشتیبانی تامین اجتماعی  )بیمه سهم 

نرخ کسر مالیات 100 درصد برای هزینه های سرمایه گذاری قابل اعمال است که بین تاریخ های 2017/1/1 تا 2018/12/31 انجام شده باشد.
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کالن  5- مشوق های  سرمایه گذاری 

ســرمایه گذاری های  از  مطلوبتــر  ســطح  یــک  در  کالن  ســرمایه گذاری  ح هــای  طر پشــتیبانی  خ هــای  نر و  مشــوق ها 

کــه شــرایط زیــر را داشــته  منطقــه ای پشــتیبانی مــی شــوند. ایــن برنامــه از ســرمایه گذاری هایی پشــتیبانی می کنــد 

باشــند

سرمایه گذاری در مناطق صنعتی سازمان یافته یا تولید در مناطق تخصصی صنعتی؛	 

سرمایه گذاری های مشترک حداقل 5 شرکت در همان بخش با هم ادغام شده باشند؛ 	 

ــا تکنولــوژی متوســط می تواننــد از مشــوق ها و 	  برخــی از زمینه هــای ســرمایه گذاری انتخــاب شــده از صنایــع ب

گــر ایــن ســرمایه گذاری در منطقــه 1 )بــه جــز اســتانبول(  خ هــای پشــتیبان منطقــه 4 بهره منــد شــوند حتــی ا نر

، مناطــق 2 یــا 3 انجــام شــده باشــد.

کالن )مقیاس بزرگ( خ های پشتیبانی مربوط به  سرمایه گذاری های  جدول )3(: مشوق ها و نر

مناطق
مشوق ها

6 5 4 3 2 1

√ √ √ √ √ √ معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

√ √ √ √ √ √ گمرکی معافیت از عوارض 

60 50 40 35 30 25 ج از منطقه  خار
سازمان دهی شده

میزان 
مشارکت 

دولت )درصد(

کسور مالیاتی

65 60 50 40 35 30 داخل منطقه 
سازمان دهی شده

10 7 6 5 3 2 ج از منطقه  خار
سازمان دهی شده مدت زمان

)سال(

پشتیبانی تامین 
اجتماعی

کارفرما( 12 )بیمه سهم   10  7  6  5 3 داخل منطقه 
سازمان دهی شده

√ √ √ √ √ √ تخصیص زمین برای سرمایه گذاری

10 سال × × × × × پشتیبانی تامین اجتماعی
کارمند(   )بیمه سهم 

10 سال × × × × × پشتیبانی مالیات بر درآمد تکلیفی 
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6- مشوق های  سرمایه گذاری راهبردی 

که شرایط زیر را داشته باشند: این برنامه از سرمایه گذاری هایی پشتیبانی می کند 

کســری حســاب جــاری از تولیــد محصــوالت میانــی و  کاهــش  براســاس "اســتراتژی جایگزینــی واردات" و بــا هــدف 

کــه وابســتگی بــاالی بــه واردات دارنــد؛ نهایــی 

کمتر از میزان واردات است. که ظرفیت تولید داخلی آنها  کاالهای وارداتی واسط و نهایی  از تولید انبوه 

حداقل میزان سرمایه گذاری ثابت 50 میلیون لیر ترکیه

ایجاد حداقل 40% ارزش افزوده 

ــرای مناطــق 1 و 2 و پانصــد هــزار لیــر ترکیــه در  حداقــل میــزان ســرمایه گذاری ثابــت الزم یــک میلیــون لیــر ترکیــه ب

چهــار منطقــه دیگــر اســت. 

خ های پشتیبانی مربوط به  سرمایه گذاری های راهبردی جدول )4(: مشوق ها و نر

مناطق
مشوق ها

6 5 4 3 2 1

√ √ √ √ √ √ معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

√ √ √ √ √ √ گمرکی معافیت از عوارض 

50 میزان مشارکت دولت 
)درصد( کسور مالیاتی

7 سال و در منطقه 6 به میزان 10 سال مدت زمان
)سال(

پشتیبانی تامین اجتماعی
کارفرما(  )بیمه سهم 

√ √ √ √ √ √ تخصیص زمین برای سرمایه گذاری

5 امتیاز وام های لیری خ  پشتیبانی در خصوص نر
2 امتیاز بهره وام های دالری

10 سال مدت زمان پشتیبانی تامین اجتماعی 
کارمند( )بیمه سهم 

10 سال مدت زمان پشتیبانی مالیات بر درآمد 
تکلیفی

گذاری های باالی 500میلیون لیر فقط برای سرمایه  عودت مالیات بر ارزش 
افزوده

زمان اجرای برنامه: تمهیدات پشتیبانی برای طر ح های سرمایه گذاری قابل اعمال است که تاریخ شروع آن بعد از اول ژانویه 2012 باشد.
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7- مشوق های  سرمایه گذاری دارای  اولویت

کشــور ترکیــه تعییــن شــده اســت.  موضوعــات زیــر بــه عنــوان ســرمایه گذاری های دارای  اولویــت در چارچــوب الزامــات 

ــتیبانی  ــه 5 پش ــای منطق ــا حمایت ه ــد، ب ــده باش ــام ش ــق 1 ، 2 ، 3 و 4 انج ــر در مناط گ ــی ا ــرمایه گذاری ها حت ــن س ای

کــه در منطقــه 6 انجــام شــده باشــد، لحــاظ  ــرای ســرمایه گذاری هایی  ــًا ب ــی مشــوق های منطقــه 6 صرف می شــوند ول

می شــود.

گردشگری؛	  گردشگری در مناطق حفاظت شده و توسعه  سرمایه گذاری در حوزه 

سرمایه گذاری های در حوزه معدن؛	 

سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی و دریایی؛	 

سرمایه گذاری های در حوزه صنایع دفاعی؛	 

ســرمایه گذاری در حــوزه زیســت فــن آوری، تومورشناســی، داروســازی، فرآورده هــای خونــی، صنایــع دفاعــی بــا 	 

حداقــل ســرمایه گذاری برابــر بــا 20 میلیــون لیــر ترکیــه؛

بــادی و ســرمایه گذاری های مشــابه ســاخته شــده 	  ســرمایه گذاری در حــوزه امکانــات آزمایشــگاهی، تونــل 

بــرای صنایــع خودروســازی، فضایــی و یــا دفاعــی؛

کز آموزشی، پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی و دبیرستان؛	  سرمایه گذاری در حوزه مرا

ســرمایه گذاری بــه منظــور طراحــی قطعــات و تولیــد محصــوالت ســخت، تهیــه و تنظیــم شــده از طریــق نتایــج 	 

ک و کوســگب؛  ح هــای تحقیــق و توســعه تحــت پشــتیبانی وزارت علــوم، صنعــت و فنــاوری، توبــی تا حاصــل از طر

کلیــدی، وســایل نقلیــه موتــوری بــا حداقــل ســرمایه گذاری 300 میلیــون لیرترکیــه، 	  ســرمایه گذاری در صنایــع 

و  لیرترکیــه  میلیــون   75 ســرمایه گذاری  حداقــل  بــا  خــودرو  موتورهــای  تولیــد  و  ســاخت  ســرمایه گذاری 

ســرمایه گذاری های تولیــد و ســاخت قطعــات مخصــوص انتقــال و تجهیــزات الکترونیکــی خــودرو بــه مبلــغ 

حداقــل 20 میلیــون لیرترکیــه؛

گــروه زغال ســنگ تعریــف شــده در قانــون 3213 معدنــکاری بــا 	  ســرمایه گذاری بــه منظــور تولیــد بــرق از معــادن 

کپــی مجــوز بهره بــرداری و جــواز صــادره از ســوی وزارت انــرژی و منابــع طبیعــی؛ ارائــه 

سرمایه گذاری های به منظور تولید برق از زباله؛	 

 سرمایه گذاری در نمایشگاه بین المللی با حداقل مساحت 50.000 مترمربع؛	 

سرمایه گذاری در بهره وری انرژی در واحدهای موجود؛	 

گاز بــا حداقــل 50 	  گاز طبیعــی مایــع )LNG( و ســرمایه گذاری بــرای ذخیــره ســازی زیرزمینــی  ســرمایه گذاری در 

میلیــون لیــر ترکیــه؛
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کربن؛	  کربن به شرط تولید فیبر  کامپوزیتی ساخته شده از فیبر  سرمایه گذاری فیبرکربن یا مواد 

ــاوری 	  ــف فن ــاس تعری ــر اس ــده ب ــدی ش ــه بن ــاال )طبق ــوژی ب ــا تکنول ــوالت ب ــد محص ــرمایه گذاری های در تولی س

)OECD(؛

کتشــاف معــادن در مناطــق مجــاز بــرای ســرمایه گذاران دارای مجــوز 	  ــرای ا ســرمایه گذاری های انجــام شــده ب

گواهــی معــدن؛ و 

گذاری های انجام شده برای ساخت توربین ها و ژنراتورها برای انرژی های تجدیدپذیر؛ 	  سرمایه 

ســرمایه گذاری های یکپارچــه بــرای محصــوالت مســطح آلومینیومــی بــا اســتفاده از روش ریخته گــری مســتقیم 	 

گــرم؛ اســلب و روش هــای نــورد 

سرمایه گذاری های انبارداری برای دارندگان  مجوز؛	 

سرمایه گذاری نیروگاه هسته ای؛	 

سرمایه گذاری های آزمایشگاهی.	 

ح های اولویت دار  خ های پشتیبانی طر جدول )5(: مشوق ها و نر

مناطق
مشوق ها

6 5 4 3 2 1

√ √ √ √ √ √ معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

√ √ √ √ √ √ گمرکی معافیت از عوارض 

*40 میزان مشارکت در سرمایه گذاری 
)درصد( کسور مالیاتی

*80 کسر مالیات )درصد(

7 سال  مدت زمان
)سال(

پشتیبانی 
کارفرما(  )بیمه سهم 

√ √ √ √ √ √ تخصیص زمین برای سرمایه گذاری

5 امتیاز وام های لیری
خ بهره حمایت نر

2 امتیاز  وام های دالری

* در محــدوده گواهینامه هــای تشــویقی صــادر شــده بــرای بخــش تولیــد )کــد US-97: 15-37(؛ میــزان ســهم ســرمایه گذاری بایــد 15 امتیــاز اضافــی بــه دســت آورد. نــرخ کســر 
مالیــات 100 درصــد بــرای هزینه هــای ســرمایه گذاری قابــل اعمــال اســت کــه بیــن تاریخ هــای 2017/1/1 تــا 2018/12/31 انجــام شــده باشــد.

گواهینامه هــای تشــویقی صــادر شــده بــرای بخــش تولیــد )کــد US-97: 15-37(؛ میــزان ســهم  در محــدوده 

کســر مالیــات 100 درصــد بــرای هزینه هــای ســرمایه گذاری  خ  ســرمایه گذاری بایــد 15 امتیــاز اضافــی بــه دســت آورد. نــر

ــد. ــده باش ــام ش ــا 2018/12/31 انج ــای 2017/1/1 ت ــن تاریخ ه ــه بی ک ــت  ــال اس ــل اعم قاب
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ح هــای  خ هــای مربــوط بــه طر ح هــای اولویــت دار زیــر براســاس مشــوق ها و نر موضوعــات ســرمایه گذاری در طر

کالن پشــتیبانی می شــوند.
ح های اولویت دار سرمایه گذاری  )میلیون لیر ترکیه( خ های پشتیبانی طر جدول )6(: مشوق ها و نر

حداقل سرمایه گذاری موضوعات سرمایه گذاریردیف

1000تولید محصوالت نفتی پاالیشگاهی 1

200تولید محصوالت شیمیایی2

گاهی وبندری 3 200خدمات بندر 

200سرمایه گذاری های خودرو4

50سرمایه گذاری های مونتاژ خودرو، صنایع تامین خودرو5

کابینهای مربوطه6 50لوکوموتیو راه آهن ومتروویا 

50خدمات حمل ونقل خطوط لوله انتقال7

گذاری در صنایع الکترونیک 8 50سرمایه 

50تجهیزات پزشکی ابزاردقیق واپتیکی 9

50داروسازی10

50هواپیما وفضا پیما ویا قطعات مربوطه 11

50ماشین آالت 12

50تولید یکپارچه فلزات جواهرات 13

Source:

 Guide to State Incentives for Investments in Turkey, Presidency of the Republic of Turkey, Investment

Office, 2020.
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