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SERBEST BÖLGE;
TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI YATIRIM TEŞVİK MODELİ
•%100 kurumlar vergisi muafiyeti (üretici firmalar için)
•45 seneye kadar ruhsat ve muafiyet süreleri
•İhracat ağırlıklı çalışan üreticiye ilave teşvik : %100 muhtasar vergisi muafiyeti (üretici firmalar için)
•Gümrük Vergisi, KDV, KKDF muafiyeti
•2. el makine ithalatında serbestlik
•Döviz cinsinden muhasebe tutma imkanı
•Süresiz, gümrüksüz depolama imkanı
•KDV’den muaf elektrik, su, doğalgaz kullanımı
•Hazır satılık, kiralık tesisler veya arsalar

İHRACATI TEŞVİK DEVAM EDİYOR (fonlarda iyileştirme)
Serbest bölgelerde istihdama ve ihracata dayalı yatırımların daha çok teşvik edilebilmesi için 5946 nolu kanun ile 13/01/2010
tarihinde serbest bölge özel hesabına ödenen fonlarda iyileştirmeye gidildi.
Yeni sisteme göre;
Yurtdışından serbest bölgelere mal getirirken ödenen binde 5 fon oranı binde 1’e indirilirken, serbest bölgeden Türkiye’ye
çıkışta ödenen binde 5 oranındaki fon da binde 9’a çıkarıldı.
Böylece ithal girdi kullanarak, ihracat ağırlıklı çalışan firmalar bir kez daha teşvik edilmiş oldu.
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2010’UN İLK YARISINDA YATIRIMLAR HIZLANDI
HP marka bilgisayarlar artık ASB’de üretilecek

ASB, HP’nin en büyük üretici tedarikçilerinden
FOXCONN CZ İle anlaşmaya vardı.
2010 senesi içinde ASB’deki tesislerinde HP marka
masa üstü bilgisayar üretime başlayacak olan Foxconn
ilk sene 800 kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye’de ilk
olan bu yatırım olumlu sonuçlanırsa Foxconn ilk 5 sene
içindeki büyüme hedefi 5000 kişilk istihdam yaratmak

Tahran ve Hamadan Ticaret Odası'nın ASB Ziyareti

19.10.2009 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti'nden 22 kişilik
bir heyet Avrupa Serbest Bölgesi'ni ziyaret etti. Hamadan
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı sn. Feisal Mardasi Maleki
başkanlığında gelen ve tamamı işadamlarından oluşan
heyet; Türkiye'deki serbest bölge uygulamaları hakkında bilgi
aldı, ASB'yi gezdi ve bölge içerisindeki yatırımları inceleyerek
temaslarda bulundu.
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ASB’DEN HABERLER
ÇİN HEYETLERİNİN ASB ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR
08.03.2010 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Yangzhou
şehrinden ve buradaki organize sanayi bölgesinden
gelen yetkililer Avrupa Serbest Bölgesi hakkında bilgi
almak ve bölgeyi gezmek amacıyla ASB'yi ziyaret
ettiler. Heyette yer alan Yangzhou Belediye Başkanı ve
yardımcısı, Guangling Endüstri Parkı yöneticileri, Çin
Halk Cumhuriyeti Komünist Parti Yangzhou Genel
Sekreteri ve danışmanı ASB hakkında detaylı sorular
sorarak Türkiye'deki serbest bölgeler ve yatırımcılar
hakkında bilgiler aldılar.Daha sonra ASB
kullanıcılarından Boru Mil Sanayi tesislerini gezdiler ve
firma yetkilileriyle birlikte yemek yediler. 08.03.2010
tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti Yangzhou şehrinden ve
buradaki organize sanayi bölgesinden gelen yetkililer
Avrupa Serbest Bölgesi hakkında bilgi almak ve bölgeyi
gezmek amacıyla ASB'yi ziyaret ettiler. Heyette yer
alan Yangzhou Belediye Başkanı ve yardımcısı,
Guangling Endüstri Parkı yöneticileri, Çin Halk
Cumhuriyeti Komünist Parti Yangzhou Genel Sekreteri
ve danışmanı ASB hakkında detaylı sorular
sorarak Türkiye'deki serbest bölgeler ve yatırımcılar
hakkında bilgiler aldılar. Daha sonra ASB
kullanıcılarından Boru Mil Sanayi tesislerini gezdiler ve
firma yetkilileriyle birlikte yemek yediler.
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NEREDEYİZ
ASB’nin bulunduğu Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi,
tarımsal zenginliğinin yanı sıra, sanayi yatırımları
konusunda son yirmi yılda büyük gelişmeler
göstermiş ve İstanbul’a ve diğer Avrupa
metropollerine yakınlığı nedeniyle başta tekstil
olmak üzere tüm yeni yatırımların odak noktası
haline gelmiştir.
Bu oluşumun merkezinde 2.000.000 m2
büyüklüğünde bir alana sahip Avrupa Serbest
Bölgesi, bütün avantajlarıyla modern bir sanayi ve
teknoloji merkezi olarak tasarlanmıştır.
ASB İstanbul - Edirne transit karayolu üzerinde;
Edirne Kapıkule Gümrüğü'ne ------------> 125 km
İstanbul Atatürk Havalimanı'na ---------> 115 km
Çorlu Havalimanı'na -----------------------> 15 km
Tekirdağ Limanı'na (Akport) -------------> 45 km
Velimeşe Tren İstasyonu'na -------------> 6 km
mesafededir.
Çok Yakında TCDD’nin yeni demiryolu projesi
kapsamında ASB içinden demiryolu hattı geçecek
olup, ASB’ye özel yükleme/boşaltma rampası
olacaktır. Projenin tahmini bitiş tarihi 2012’dir.
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2.000.000m2 alan
EN UYGUN SATIŞ VE KİRA FİYATLARI İÇİN BİZİ ARAYINIZ

www.asb.com.tr
info@asb.com.tr
+90 282 6911010
www.asb.com.tr

