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•

Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve gün
geçtikçe büyüyen yatırım potansiyeli, son
yıllarda yerli ve uluslararası yatırımcıların
Türkiye’ye olan ilgisini oldukça artırmıştır.
Sağlık sektörüne yapılan yatırımlar ile
birleşme ve satın almaların artması sağlık
sektöründeki ilerlemeye önemli katkıda
bulunmuştur.

•

Bununla beraber yatırım teşviklerine
yönelik yeni düzenlemelerin yürürlüğe
girmesi de sağlık sektörünün yükselişe
geçmesinde önemli rol oynamaktadır.

•

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konan Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar uyarınca sağlık
sektörü yatırımlarına önemli teşvikler
sağlanması öngörülmüştür. Bu bağlamda,
genel teşvik uygulamalarının yanında belli
özellikler taşıyan yatırımlar 08.04.201

tarih ve 29320 numaralı Resmi Gazete’de
yayımlanan karar ile “öncelikli yatırım
konuları” arasına alınmıştır ve daha yüksek
destek yoğunlukları ile desteklenmeye
başlanmıştır.
•

Devletin “yatırım teşvik sistemi”
kapsamında sağladığı desteklere ek olarak,
Kamu-Özel Ortaklığı kapsamında yapılan
hastane yatırımlarına da bir takım destekler
(KDV istisnası gibi) sağlanmaktadır. Kamu
– Özel Ortaklığı kapsamında sağlanan
destekler bu dokümanda kapsanmamıştır.

•

Bununla beraber, Türkiye’nin orta vadeli
programında yer alan makroekonomik
politikalara bakıldığında sağlık sektörünün,
öncelikli desteklenecek sektörler arasında
değerlendirildiği ve desteklenmeye devam
edileceği anlaşılmaktadır.

Öncelikli Yatırımlara Sağlanan Teşvikler
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1. Stratejik Yatırımlar; 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen şartları
sağlayan sağlık sektörü yatırımları da “stratejik
yatırım” olarak teşvik belgesi alabilecektir.
Buna göre stratejik yatırımlar;
• Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan,
• %50’den fazlası ithalatla karşılanan,
• Asgari %40 katma değer yaratan,
• Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri
son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olan,

2. Öncelikli Yatırımlar; OECD’nin teknoloji
yoğunluk tanımına göre yüksek teknolojili
sanayi sınıfında yer alan ürünlerin üretimine
yönelik yatırımlar “öncelikli yatırım” kapsamına
dahil edilmiştir. Bu kapsamda teşvik edilen
yatırımların detayına bakıldığında (US-97
kodlarına göre) “eczacılıkta ve tıpta kullanılan
kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin
üretimine” ilişkin yatırımların öncelikli yatırım
olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
getirilen şartları sağlayan yaşlı ve/veya engelli
bakım merkezleri ve esenlik tesisi (wellness)
yatırımları da “öncelikli yatırım” olarak
desteklenmektedir.

3. 3. Bölgesel Desteklerden Yararlanan
Yatırımlar; Yukarıda belirtilen türlere girmeyen
yatırımlar 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararında belirtilen yerlerde yapılmak kaydıyla,
bölgesel desteklerden yararlanabilirler. Bölgesel
teşvikler yatırım yerine göre farklılaşmaktadır. Bu
yatırım konuları şunlardır:
• İlaç/eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve
bitkisel kaynaklı ürünlerin imalatı
• Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı
• Hastane ve huzurevi yatırımları

4. 4. Genel Teşvik Desteklerinden Yararlanan
Yatırımlar; YBu destek unsurları yeni teşvik
sistemi ile getirilen bölgesel ve Stratejik
desteklerden yararlanamayan yatırımlar için
yararlanılabilecek destekleri ifade etmektedir.
1 ve 2. bölgelerde asgari yatırım tutarı 1 milyon
TL; diğer bölgelerde ise 500 bin TL’yi geçen ve
2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında teşvik
edilmeyecek yatırımlar veya teşviki şarta bağlı
olan yatırımlar arasında sayılmayan yatırımlar,
genel teşviklerden faydalanabileceklerdir.
Bu kapsamdaki destekler;
• KDV İstisnası
• Gümrük Vergisi Muafiyeti
• Gelir Vergisi Stopajı Desteği
(6. Bölge’de gerçekleştirilecek yatırımlar için)

Stratejik yatırım destek unsurları
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500 Milyon TL’nin üzerindeki
yatırımların bina - inşaat harcamaları
için öngörülmüştür.

Faiz Desteği

Yatırım tutarının %5’ini geçmemek
kaydıyla azami 50 Milyon TL’ye kadar

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

Sigorta Primi Desteği

6. Bölge yatırımları için 10 Yıl

KPMG teşvik düzenlemeleri kapsamında
size nasıl yardımcı olabilir?
•

Planlanan Yatırım - Teşvik Sistemi ilişkisine yönelik danışmanlık

•

Teşvik başvuru süreci danışmanlık işlemleri

•

Yatırım süreci yönetimi / danışmanlığı

•

Yatırımın tamamlanması ve teşvik belgesinin kapatılması işlemleri
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