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ÖNSÖZ 
 
 Türkiye farklõ topoğrafya ve iklim özelliklerinin meydana getirdiği yedi 
coğrafi bölgeden oluşmakta ve bu bölgeler arasõnda ekonomik, sosyal ve 
kültürel açõdan göreli gelişmişlik farklarõ bulunmaktadõr. 
 
 Göreli olarak az gelişmiş yörelerin gelişmişlik düzeylerinin yükseltilerek, 
bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõnõn azaltõlmasõ, ülke genelinde ekonomik 
büyüme ile birlikte sağlõklõ bir sosyal ve kültürel gelişmenin ve refah 
dağõlõmõnõn sağlanmasõ, özellikle planlõ dönemde temel bir hedef olarak ele 
alõnmõştõr. 
 
 Bu hedefe yönelik olarak izlenen ekonomik ve sosyal politikalar ile 
uygulanan teşvik tedbirlerine ve gösterilen çabalara karşõn gelişmedeki 
bölgelerarasõ dengesizlikler önemini korumaktadõr. 
 
 Ancak, bir bölgesel gelişme politikasõ olarak Kalkõnmada Öncelikli 
Yöreler uygulamasõnõn ve bu uygulamanõn ortaya çõkardõğõ olumlu sonuçlarõn 
varlõğõ da bilinmektedir. 
 
 Kalkõnmada Öncelikli Yöreler uygulamasõnõn başõndan beri bu kapsamda 
yeralmõş bazõ iller veya bu politikalar sonunda gelişmişlik durumunda olumlu 
sonuçlar ortaya çõktõktan sonra kapsam dõşõnda kalmõş diğer bazõ iller, 
uygulamanõn başarõlõ sonuçlarõdõr. 
 
 Ayrõca, bu yörelerde yeralan bazõ illerimize son yõllarda sağlanan Devlet 
Yardõm ve Desteklerinin de, bölge ve il düzeyinde ekonomik, sosyal ve 
kültürel gelişmelere katkõ sağlayacağõ değerlendirilmektedir. 
 
 Genel Müdürlüğümüz uzmanlarõndan Ethem KULHAN tarafõndan yapõlan 
bu çalõşma, öncelikle Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde yatõrõm yapmak isteyen 
girişimcilere kolaylõk sağlamak amacõnõ taşõmaktadõr. Çalõşmada yeralan 
bilgiler, güncel mevzuatla ilgilidir. Ancak, ülke ekonomisindeki dinamizm 
nedeniyle ilgili mevzuatta kõsa ve orta vadede değişiklikler olabilmekte ve 
mevzuattaki gelişmelerin sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Yapõlan bu 
çalõşmadan yararlanacak olanlarõn belirtilen hususu gözönünde 
bulundurmalarõ yararlõ olacaktõr. 
 
 

İsmail SARICA 
Genel Müdür 
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GİRİŞ 

 
Bilindiği gibi, Türkiye, farklõ topoğrafya ve iklim özelliklerinin meydana 

getirdiği yedi coğrafi bölgeden oluşmakta ve bu bölgeler arasõnda   ekonomik, 
sosyal ve kültürel açõdan önemli gelişmişlik farklarõ bulunmaktadõr.   

 
Göreli olarak az gelişmiş yörelerin gelişmişlik düzeylerinin yükseltilmesi 

suretiyle bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõnõn azaltõlmasõ, ülke genelinde  
ekonomik büyüme ile birlikte sağlõklõ bir sosyal ve kültürel gelişmenin ve refah 
dağõlõmõnõn sağlanmasõ, özellikle planlõ dönemde temel bir hedef olarak ele 
alõnmõştõr. 

 
Bu hedefe yönelik olarak izlenen ekonomik ve sosyal politikalar ile 

uygulanan teşvik tedbirlerine ve gösterilen çabalara karşõn, gelişmedeki 
bölgelerarasõ dengesizlikler halen arzulanan ölçüde giderilebilmiş değildir. 
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz (özellikle de Doğu 
Karadeniz) bölgeleri ülkemizin göreli olarak az gelişmiş yöreleri olma niteliğini 
korumaktadõr. 
  

Ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve siyasal yönleri ile bir bütün 
oluşturan sürdürülebilir kalkõnmanõn, ulusal birliğin güçlendirilmesi amacõyla, 
bölgelerarasõ gelişmişlik farklarõnõ azaltacak biçimde ele alõnmasõ VIII. Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn da temel ilkelerinden biridir.  

 
Bu çerçevede, 1998 ve 2001 yõllarõnda Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerimizde ve diğer bölgelerimizin  bazõ illerinde uygulanmak üzere devlet 
yardõmlarõ ile ilgili bir dizi kararlarda değişiklik yapõlmõştõr. 
 
 Bu çalõşmada, söz konusu kararlarla uygulamaya konan devlet 
yardõmlarõ ile Kalkõnmada Öncelikli Yöreler ve özellikle bu yöreler kapsamõnda 
yer alan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde uygulanmakta olan 
diğer devlet yardõmlarõ mevzuatõ bir bütün içinde ele alõnmõştõr. 
 
 Çalõşmada, Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ (Yatõrõmlarõ Teşvik Mevzuatõ) 
ve Kalkõnmada Öncelikli Yörelere sağlanan diğer destek unsurlarõ  üç ana 
bölümde toplanmõştõr: 
 

I. Bölümde, 21 Ocak 1998 tarihinde kabul edilen Olağanüstü Hal 
Bölgesinde ve Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde İstihdamõn Artõrõlmasõna ve 
Yatõrõmlarõn Teşvik Edilmesine Yönelik 4325 sayõlõ Kanun ve bu Kanunla ilgili 
olarak yürürlüğe konan 98/10551 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile Yönetmelik 
ve Tebliğlere yer verilmiştir. 
 

II. Bölümde, ülke genelinde uygulanmakta olan 2000/1821 sayõlõ 
Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ Kararõ ile 95/6990 sayõlõ Yabancõ Sermaye  
Çerçeve Kararõ ve Ek Kararlarõ ile Tebliğlerine yer verilmiştir. 
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III. Bölümde ise, yürürlükte olan mevzuatta Kalkõnmada Öncelikli 
Yörelere sağlanan destekler ele alõnmaktadõr. 

 
Bu yayõm, öncelikle Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde yatõrõm yapmak 

isteyen girişimcilere kolaylõk sağlamak amacõyla yapõlmõştõr ve çalõşmada yer 
alan bilgiler güncel mevzuatla ilgilidir. Ancak, ülke ekonomisindeki dinamizm 
nedeniyle ilgili mevzuatta kõsa veya orta vadede değişiklikler olabilmekte ve 
mevzuatdaki gelişmelerin sürekli izlenmesi gerekmektedir. Yayõmdan 
yararlanacaklarõn bu hususu göz önünde bulundurmalarõ uygun olacaktõr.  
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DEVLET YARDIMLARI VE DİĞER DESTEKLERLE İLGİLİ OLARAK 
YÖRESEL DAĞILIM 

 
1- GELİŞMİŞ YÖRELER 
 
İstanbul, Kocaeli illeri ile Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir 
Büyükşehir belediye hudutlarõ içi gelişmiş yöredir. 
 
2 � NORMAL YÖRELER 
 
Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir Büyükşehir Belediye hudutlarõ 
dõşõ, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç); Afyon, Aydõn, 
Balõkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, Isparta, İçel, Kayseri, Kõrklareli, Konya, Kütahya, 
Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak  ve Yalova 
 
3- KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER (49 il, 2 ilçe)  

 
 Adõyaman, Ağrõ, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartõn, Batman, 

Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri), 
Çankõrõ, Çorum, Diyarbakõr, Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Giresun, 
Gümüşhane, Hakkari, Iğdõr, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, 
Kastamonu, Kõrõkkale, Kõrşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, 
Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlõurfa, 
Şõrnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak. 

 
 4 � OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ VE DAHİL MÜCAVİR İLLER (II İL) 
 
 Diyarbakõr, Hakkari, Siirt, Şõrnak, Tunceli, Van, Bingöl, Bitlis, Batman, 

Mardin, Muş. 
 

5-OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ 
YÖRELERDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK 
EDİLMESİNE YÖNELİK 4325 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE 
BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENEN İLAVE İLLER (II İL) 

 
 Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdõr, Kars, 

Ordu, Şanlõurfa, Yozgat. 
 
 6 � ELEKTRİK ENERJİSİ İNDİRİMİ (99/12478) VE YARIM KALMIŞ 

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE (2000/1721) İLİŞKİN 
KARARLARDAN FAYDALANACAK İLLER (26 İL) 

 
 Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakõr, 

Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdõr, Kars, 
Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlõurfa, Şõrnak, Tunceli, Van ve 
Yozgat. 
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BAZI KAMU KURULUŞLARININ YAZIŞMA ADRESİ VE 

TELEFON NUMARALARI LİSTESİ 
 
 
 

 
KURULUŞUN ADI 

 
ADRESİ 

TELEFON 
NO. 

(SANTRAL) 
 BAŞBAKANLIK Bakanlõklar-ANKARA 413 70 00 
 MALİYE BAKANLIĞI İlkadõm Cad. Dikmen/ANKARA 419 12 00 
 TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Milli Müdafaa Cad. No: 20 

Kõzõlay/ANKARA 
417 84 00 

 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞI 

İnönü Bulvarõ No: 42 
Balgat/ANKARA 

212 97 00 

 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Eskişehir Yolu 7. km. ANKARA  286 03 65 
 TURİZM BAKANLIĞI İnönü Bulvarõ No: 5 

Balgat/ANKARA 
212 83 00 

 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARLIĞI 

Necatibey Cad. No: 108 
ANKARA 

230 87 20 

  
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 

Eskişehir Yolu, İnönü Bulvarõ 
Balgat/ANKARA 

212 50 00 

 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Eskişehir Yolu, İnönü Bulvarõ  
Balgat /ANKARA 

212 88 00 

 GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Hükümet Meydanõ 
Ulus/ANKARA 

310 38 80 

 T.C. MERKEZ BANKASI BAŞKANLIĞI İstiklal Cad. No: 10 
Ulus/ANKARA 

310 36 46 

 T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Bankalar Cad. No: 42 
Ulus/ANKARA 

310 37 50 

 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İzmir Cad. No: 35 
Kõzõlay/ANKARA 

417 92 00 

 TÜRKİYE HALK BANKASI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2. Cad. No: 63 
Söğütözü/ANKARA 

289 20 00 

 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Atatürk Bulvarõ No: 207 
Kavaklõdere/ANKARA 

468 11 60 

 TOPLU KONUT İDARESİ 
BAŞKANLIĞI 

Bilkent Plaza B.1 Blok 
Bilkent/ANKARA 

266 76 80 
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I. OLAĞANÜSTÜ  HAL  BÖLGESİNDE  VE  KALKINMADA  ÖNCELİKLİ 
YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK 
EDİLMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT 

 
 1. OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ 

YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN 
TEŞVİK EDİLMESİ İLE 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

 
(23.1.1998 tarih ve 23239 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõştõr.) 

 
 Kanun No. 4325    Kabul Tarihi : 21.1.1998 
 
 Amaç 
 
 Madde 1.- Bu Kanunun amacõ; Olağanüstü Hal Bölgesinde ve 
Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde vergi teşvikleri uygulamak ve yatõrõmlara 
bedelsiz kamu arsa ve arazisi temin etmek suretiyle yatõrõmlarõ ve istihdam 
imkanlarõnõ artõrmaktõr. 
 
 Kapsam 
 
 Madde 2.- Bu Kanunda geçen Olağanüstü Hal Bölgesi; Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir alanõna dahil iller 
ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõnca belirlenen fert başõna GSYİH 
miktarlarõ 1.500 ABD Dolarõ veya daha az ve Devlet Planlama Teşkilatõ 
Müsteşarlõğõnca belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi �0.5 ve daha 
düşük bulunan illerden Bakanlar Kurulunca tespit edilecek illeri, Kalkõnmada 
Öncelikli Yöreler ise; Bakanlar Kurulunca bu yöreler kapsamõna alõnan illeri ve 
ilçeleri kapsar. 
 
 Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasõ 
 
 Madde 3.- a) Bu maddenin yürürlük  tarihi ile 31.12.2000 tarihi arasõnda; 
Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamõnda sayõlan illerde yeni işe başlayan gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu illerdeki iş yerlerinde fiilen ve sürekli olarak 
10 ve daha fazla işçi çalõştõrmalarõ şartõyla, münhasõran bu iş yerlerinden elde 
ettikleri kazançlarõ işe başlama tarihinden itibaren yatõrõm dönemi dahil 5 
vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadõr. Bu 
kazançlar hakkõnda; 5422 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci 
maddesinin ikinci fõkrasõ ile 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin 6 numaralõ bendinin (b) alt bendi hükümleri uygulanmaz. 
 
 b) (a) fõkrasõnda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin anõlan 
fõkradaki istisna süresinin sonundan başlamak ve 31.12.2007 tarihinde sona 
ermek üzere, bu illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak on ve daha fazla 
işçi çalõştõrmalarõ şartõyla, münhasõran bu işyerlerinden elde ettikleri kazançlarõ 
üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden aşağõda belirtilen 
oranlarda indirim yapõlõr. 
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 İndirim oranõ; 10 işçi çalõştõranlarda %40, 51 ve daha yukarõ işçi 
çalõştõranlarda % 60�dõr. 11 ile 50 arasõnda (50 dahil) işçi çalõştõranlar için 
uygulanacak indirim oranõ, % 40 oranõna her bir işçi için 0,5 puan eklemek 
suretiyle bulunur. 
 
 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kapsama dahil illerde işyeri 
bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31.10.1997 tarihinden önce 
vermiş olduklarõ en son 4 aylõk sigorta prim bordrolarõnda bildirdikleri işçi 
sayõsõna ilave olarak yeni işe aldõklarõ ve bu işyerlerinde fiilen çalõştõrdõklarõ işçi 
sayõsõnõn 10 ve daha yukarõ olmasõ halinde, 1.1.1998-31.12.2007 tarihleri 
arasõnda bu işyerlerinden elde ettikleri kazançlarõ üzerinden hesaplanan gelir 
ve kurumlar vergisine bu fõkrada belirtilen indirim oranlarõ uygulanõr. 
 
 Bu fõkra kapsamõna giren kazançlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 
94 üncü maddesinin 6 numaralõ bendinin (b) alt bendine göre tevkif edilecek 
gelir vergisi için de yukarõda belirtilen oranlarda indirim yapõlõr. 
 
 Bu maddenin uygulanmasõna ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlõğõnca 
belirlenir. 
 
 Çalõşanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi 
 
 Madde 4.- 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere; Olağanüstü Hal 
Bölgesi kapsamõnda sayõlan illerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi 
izleyen aybaşõndan itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu illerdeki işyerlerinde çalõştõrdõklarõ işçiler ile bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamõş olan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 31.10.1997 tarihinden önce ilgili idareye vermiş olduklarõ en 
son 4 aylõk sigorta prim bordrolarõnda bildirdikleri işçi sayõsõna ilave olarak 
yeni işe aldõklarõ ve bu işyerlerinde fiilen çalõştõrdõklarõ işçilerin, ücretlerinden 
kesilen ve beyan edilerek tahakkuk ettirilen gelir ve damga vergileri, 
beyanname verme süresini izleyen ikinci yõlõn aynõ döneminde ödenir. 
 
 İşlemlerde Vergi, Resim, Harç İstisnasõ 
 
 Madde 5.- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31.12.2002 tarihine 
kadar uygulanmak üzere; Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamõnda sayõlan illerde 
yapõlacak teşvik belgeli yatõrõmlarla ilgili aşağõda belirtilen işlemler; veraset ve 
intikal vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak 
vergisi ve harçlar ile 2464 sayõlõ Belediye Gelirleri Kanununa göre alõnan vergi, 
resim ve harçlardan müstesnadõr: 
 

1. Arazi veya arsa tedariki ile ilgili olarak ivazlõ veya ivazsõz devir, 
temlik, kamulaştõrma, satõş vaadi sözleşmesi, intifa ve iştira hakkõ, alõm, satõm, 
kira, geri alma, geri verme, ifraz, tevhid, tescil, cins değişikliği, rehin ve ipotek 
tesis ve terkini, õslah ve değişiklik işlemleri ile bu işlemler dolayõsõyla 
düzenlenen kağõtlar, 
 

2. Kredi verilmesi ile ilgili işlemler, bu konuda düzenlenen kağõtlar ve 
kredi işlemleri nedeniyle her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben 
alõnan paralar. 
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 Yatõrõmlarõn bu maddede belirtilen süre içinde tamamlanmamasõ halinde, 
daha önce alõnmayan vergi, resim ve harçlar, 213 sayõlõ Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre gecikme faizi ile; öngörülen amaç dõşõnda kullanõlmasõ 
halinde ayrõca kusur cezasõ ile birlikte tahsil edilir. 
 
 Bu madde kapsamõna giren işlemler hakkõnda 24.2.1984 tarihli ve 2982 
sayõlõ Kanun hükümleri uygulanmaz. 
 
 Yatõrõm projesinin tamamõnõn fiziki olarak hangi hallerde gerçekleşmiş 
sayõlacağõnõn ölçü ve esaslarõ ile bu maddenin uygulanmasõna ilişkin usul ve 
esaslar Maliye Bakanlõğõ ve Hazine Müsteşarlõğõnõn bağlõ olduğu Devlet 
Bakanlõğõnca birlikte belirlenir. 
 
 Sigorta Primi İşveren Paylarõ 
 
 Madde 6.- 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere; Olağanüstü Hal 
Bölgesi kapsamõnda sayõlan illerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi 
izleyen aybaşõndan itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu illerdeki işyerlerinde çalõştõrdõklarõ işçiler ile bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce işe başlamõş olan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin 31.10.1997 tarihinden önce ilgili idareye vermiş olduklarõ en 
son 4 aylõk sigorta prim bordrolarõnda bildirdikleri işçi sayõsõna ilave olarak 
yeni işe aldõklarõ ve bu işyerlerinde fiilen çalõştõrdõklarõ işçiler için, 506 sayõlõ 
Sosyal Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarõnca prime esas 
kazançlarõ üzerinden tahakkuk ettirilecek primlerin işveren hissesi Hazinece 
karşõlanõr. 
 
 Ödeme usul ve esaslarõ, Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ, Maliye 
Bakanlõğõ ve Hazine Müsteşarlõğõnõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõnca 
müştereken belirlenir. 
 
 Madde 7.- Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen Olağanüstü Hal 
Bölgesinde gelir ve kurumlar vergisine tabi işyerlerinde 1.1.1998 tarihinden 
itibaren  ilk defa işe girenler hakkõnda 9.3.1988 tarihli ve 3417 sayõlõ Kanun 
hükümleri uygulanmaz. 
 
 Bedelsiz Yatõrõm Yeri Tahsisi 
 
 Madde 8.- Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde; organize sanayi bölgelerine 
öncelik verilmek üzere en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli 
yatõrõmlar için gerçek ve tüzel kişilere, Hazineye ait arazi ve arsalarõn mülkiyeti 
bedelsiz olarak devredilebilir. 
 
 Devir konusu arazi ve arsalarõn, imar planlarõ yoksa, bunlarõn imar 
planlarõ öncelikle yapõlõr. 
 
 Belirlenecek istihdam esaslarõna, yatõrõmõn faaliyete geçmesi tarihinden 
itibaren beş yõl süre ile uyulmasõ zorunludur. 
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 Devredilen arazi ve arsanõn tapu kaydõna, devir sõrasõnda Hazinece 
bedelsiz olarak devrolunduğu, devir amaç ve koşullarõna, devir alan gerçek ve 
tüzel kişilerin uymak zorunda olduğuna dair şerh konulur. Bu madde 
kapsamõnda belirlenmiş şartlara uyulmuş olmasõ kaydõyla, talep üzerine, 
belirtilen süre sonunda, tapu kaydõndaki şerh terkin edilir. 
 
 Yatõrõmcõnõn, bu madde kapsamõnda belirlenen şartlara uymamasõ 
halinde, herhangi bir yargõ kararõ aranmaksõzõn taşõnmaz mal, üzerindeki 
muhdesat ile birlikte Hazine adõna kaydolunur. 
 
 Bu maddenin uygulanmasõ ile ilgili istihdam, yatõrõma başlama ve 
tamamlama süresi, devredilen taşõnmazõn teminat olarak gösterilmesi, miktar 
ve devir koşullarõ ile diğer esas ve usuller, gerektiğinde ilgili kuruluşlarõn da 
görüşü alõnarak Maliye Bakanlrğõnca hazõrlanacak bir yönetmelikle belirlenir. 
 
 Madde 9.- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun 
geçici 35 inci maddesinin 2 numaralõ fõkrasõnõn (f) bendi aşağõdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 
 f) İlk defa işe başlayan mükellefler ile götürülük şartlarõnõ haiz olanlardan 
kendi isteği ile götürü usulden gerçek usule geçen mükellefler için, işe veya 
gerçek usulde vergilendirilmeye başlanõlan ve izleyen yõlda hayat standardõ 
esasõ uygulanmaz. 
 
 Yürürlük 
 
 Madde 10.- Bu Kanunun; 
 

a) 3 ve 7 nci maddeleri 1.1.1998 tarihinde, 
b) 9 uncu maddesi 1997 yõlõ kazançlarõna da uygulanmak üzere yayõmõ 

tarihinde, 
c) Diğer hükümleri yayõmõ tarihini izleyen aybaşõnda, 

 
 Yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 
 Madde 11.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
  
 
 
 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU 

 
(15.4.2000 tarih ve 24021 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõştõr.) 

 
 Kanun No. 4562    Kabul Tarihi : 12.4.2000 
 
 Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 14 üncü maddesinin son fõkra 
aşağõdaki şekilde düzenlenmiştir. 
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 �Fert Başõna GSYİH miktarõ 3500 dolar ve aşağõdaki gelir miktarõnõ bulan 
OSB bulunan yerler, 4325 sayõlõ Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkõnmada 
Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratõlmasõ ve Yatõrõmlarõn Teşvik Edilmesi ile 
193 Sayõlõ Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanundan 
faydalanõrlar.� 

 
Bu fõkra, 31.12.2001 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
3. OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ 

YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN 
TEŞVİK EDİLMESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN 
KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR SAYISI: 
(98/10551) 

 
(Söz konusu karar, 28.1.1998 tarih ve 23244 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanmõştõr.) 
 

 Madde 1�  4325 Sayõlõ Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkõnmada 
Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratõlmasõ ve Yatõrõmlarõn Teşvik Edilmesi ile 
193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanunun 
uygulamasõ açõsõndan, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõnca belirlenen fert 
başõna gayrisafi Yurtiçi Hasõla miktarlarõ 1.500 ABD Dolarõ veya daha az ve 
Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõnca belirlenen sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyi �0,5 ve daha düşük bulunan Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, 
Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdõr, Kars, Ordu, Şanlõurfa ve Yozgat illeri, 
bu Kanunun 2 nci maddesi kapsamõna alõnmõştõr. 
 
 Madde 2�  Bu Karar hükmü 4325 sayõlõ Kanunun yayõmõ tarihinde 
yürürlüğe girer. 
 
 Madde 3�  Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanõ yürütür. 
 
 
 

4. 4325  SAYILI  KANUN  OLAĞANÜSTÜ  HAL  BÖLGESİNDE  VE 
KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM 
YARATILMASI VE YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ İLE İLGİLİ 
TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 

 
(Bu tebliğ, 27.2.1998 tarih ve 23271 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanmõştõr.) 
 

 Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde Vergi 
teşvikleri uygulamak ve yatõrõmlara bedelsiz kamu arsa ve arazisi temin etmek 
suretiyle yatõrõmlarõn ve istihdam imkanlarõnõn artõrõlmasõ ile ilgili olarak "4325 
Sayõlõ Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde İstihdam 
Yaratõlmasõ ve Yatõrõmlarõn Teşvik Edilmesi ile 193 Sayõlõ Gelir Vergisi 
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Kanununda Değişiklik Yapõlmasõ Hakkõnda Kanun" 23 Ocak 1998 tarih ve 
23239 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõştõr. 
 
     Kanun ile getirilen vergi teşviklerinden Olağanüstü Hal Bölgesi ve 
mücavir alanõna dahil Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakõr, Hakkari, Mardin, Muş, 
Siirt, Şõrnak, Tunceli ve Van illeri ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlõğõnca 
belirlenen fert başõna gayri safi yurt içi hasõla miktarlarõ 1.500 ABD Dolarõ veya 
daha az ve Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõnca belirlenen sosyo-
ekonomik gelişmişlik düzeyi - 0.5 ve daha düşük bulunan illerden Bakanlar 
Kurulunca 26.01.1998 tarih ve 98/10551 Sayõlõ Karar ile belirlenen Adõyaman, 
Ağrõ, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Gümüşhane, Iğdõr, Kars, Ordu, Şanlõurfa ve 
Yozgat illeri yararlanacaktõr. 
 
 Bu kanunun uygulanmasõna ilişkin olarak aşağõdaki açõklamalarõn 
yapõlmasõ gerekli görülmüştür. 
 
 I- Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnasõ 
  
 4325 sayõlõ Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fõkrasõnda, "bu maddenin 
yürürlük tarihi ile 31/12/2000 tarihi arasõnda; Olağanüstü Hal Bölgesi 
kapsamõnda sayõlan illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, bu illerdeki iş yerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha 
fazla işçi çalõştõrmalarõ şartõyla, münhasõran bu iş yerlerinden elde ettikleri 
kazançlarõ işe başlama tarihinden itibaren yatõrõm dönemi dahil 5 
vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadõr. Bu 
kazançlar hakkõnda; 5422 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanununun 25 inci 
maddesinin ikinci fikrasõ ile 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin 6 numaralõ bendinin (b) alt bendi hükümleri uygulanmaz." 
denilmektedir. 
 
 Bu hüküm aşağõda açõklandõğõ şekilde uygulanacaktõr. 
 
 a- İstisnadan Yararlanacak Olanlar ve Yararlanma Şartlarõ 
 
 4325 sayõlõ Kanunla getirilen söz konusu istisna uygulamasõndan 
yararlanacak olan mükelleflerin; 
 
 1) Vergi teşvikleri açõsõndan kanun kapsamõnda yukarõda sayõlan illerde 
01/01/1998-31/12/2000 tarihleri arasõnda işe başlamõş olmalarõ, 
 
 2) Kapsama dahil illerdeki iş yerlerinde fiilen ve sürekli olarak en az 10 
ve daha fazla işçi çalõştõrmalarõ, gerekmektedir. 
 
 Öte yandan; 
 
 Hangi iş kolunda faaliyet gösterirlerse göstersinler, hizmet işletmeciliği 
dahil, her türlü ticari, sõnai, mesleki ve zirai faaliyet ile uğraşan ve yukarõda 
belirtilen şartlarõ taşõyan bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri bu 
istisnadan yararlanacaklardõr. 
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 İstisna münhasõran kapsama dahil illerdeki işyerlerinden elde edilen  
kazançlara uygulanacaktõr. 
 
 Asgari 10 işçi çalõştõrma şartõ vergilendirme döneminin tamamõnda 
aranacaktõr. Vergilendirme dönemi içinde yeni işe başlayan veya 
bõrakanlardan faaliyet döneminde asgari 10 işçi çalõştõrõlmasõ şartõnõ yerine 
getirenler de istisnadan yararlanacaktõr. 
 
 Kapsama dahil illerde aynõ mükellefin birden fazla işyeri açmasõ halinde 
bu işyerlerindeki işçi sayõsõ toplu olarak dikkate alõnacaktõr. 
 
 İşe başlanõldõğõ anda 10 işçi çalõştõrma şartõnõ yerine getirmemekle 
birlikte, daha sonra aynõ yõl içinde bu sayõya ulaşanlar, istisnadan ancak 
izleyen yõldan itibaren ve yõl boyunca bu şarta uymalarõ halinde 
yararlanacaklardõr. 
 
 İstisnadan yalnõzca yeni işe başlayan mükellefler yararlanacaktõr. Bu 
kanunun uygulamasõ bakõmõndan yeni işe başlamaktan maksat, gelir ve 
kurumlar vergisi açõsõndan ilk defa mükellefiyet tesisi veya kapsama dahil 
illerde yeni bir işyerinin kurulmasõdõr. Ancak, ana merkezi veya üretim yeri 
kapsama dahil illerde olmadõğõ halde, satõş, pazarlama, dağõtõm gibi 
faaliyetlerini muvazaalõ olarak bu işyerlerinden yapõyor gösterenler istisnadan 
yararlanamayacaklardõr. 
 
 4325 sayõlõ Kanunun 3 üncü maddesinin yürürlük tarihi olan 01/01/1998 
tarihinden önce veya 31/12/2000 tarihinden sonra yeni işe başlamõş olan 
mükellefler bu istisnadan yararlanamayacaklardõr. 
 
 Anõlan kanun, mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin muvazaalõ 
işlemlerle kapsama alõnmasõna imkan vermemektedir. Bu nedenle, mevcut 
işletmelerin devredilmesi, birleşmesi veya nev'i değiştirmesi halinde, devir 
alan veya nev'i değişikliği yapan şirket açõsõndan yeni bir işe başlama 
sözkonusu olmadõğõndan istisna uygulanmayacaktõr.  
 
 b- İstisnanõn Uygulama Süresi 
 
 Bu tebliğin (a) bölümünde belirtilen şartlarõ taşõyan mükelleflerin 
münhasõran kapsama dahil illerdeki iş yerlerinde gerçekleştirdikleri 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarõn tamamõ, işe başlama tarihinden 
itibaren yatõrõm dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar 
vergisinden müstesnadõr. 
 
 Örnek 1- Mardin ilinde 15/01/1998 tarihinde işe başlayan ve iş yerinde 
12 işçi çalõştõran (a) anonim şirketi; şartlarõ ihlal etmemesi kaydõyla 1998-2002 
yõllarõnda elde ettiği kazançlarõ dolayõsõyla kurumlar vergisi ödemeyecektir. 
 
 Örnek 2- (b) Limited Şirketi, Erzurum ilinde 01/05/2000 tarihinde et 
entegre tesisleri inşaatõna başlamõş ve inşaatõ 30/06/2002 tarihinde bitirmiş ve 
aynõ tarihte üretime geçmiştir. Bu süre zarfõnda 16 işçi çalõştõran şirket 
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münhasõran bu işyerindeki faaliyetlerinden 2004 yõlõ sonuna kadar elde ettiği 
kazançlarõ dolayõsõyla kurumlar vergisi ödemeyecektir. 
 
 Kurumlar vergisinden müstesna tutulan bu kazançlar, Kurumlar Vergisi 
Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fõkrasõnda yer alan %20 oranõndaki 
asgari kurumlar vergisi matrahõna dahil edilmeyeceği gibi, Gelir Vergisi 
Kanununun 94 üncü maddesinin 6 numaralõ bendinin (b) alt bendine göre 
alõnmasõ gereken gelir vergisi tevkifatõna da tabi tutulmayacaktõr.  
 
 Örnek 3- Diyarbakõr ilinde öteden beri benzin istasyonu işletmeciliği 
yapan bay (c), 1998 Mart ayõ içerisinde Batman ilinde bir oto lastik bayiliği 
işletmesi açmõştõr. Yeni açõlan işyerinde sürekli ve fiilen 10 veya daha fazla 
işçi istihdam edilmesi halinde, sadece Batman'daki bu işyerinden 1998-2002 
yõllarõnda elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna edilecektir. 
 
 II- İstisna süresinin sonundan itibaren uygulanacak indirim  4325 sayõlõ 
Kanunun 3 üncü maddesinin (b) fõkrasõnda, bu maddenin (a) fõkrasõnda 
belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin fõkradaki istisna süresinin 
sonundan başlamak ve 31/12/2007 tarihinde sona ermek üzere, kapsama 
dahil illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha fazla işçi 
çalõştõrmalarõ şartõyla; münhasõran bu işyerlerinden elde ettikleri kazançlarõ 
üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden, 10 işçi çalõştõranlarda 
%40, 51 ve daha yukarõ işçi çalõştõranlarda %60 oranõnda indirim yapõlacağõ 
belirlenmiştir. 11 ile 50 arasõnda (50 dahil) işçi çalõştõranlar için uygulanacak 
indirim oranõ ise, %40 oranõna, her bir işçi için 0.5 puan eklenmek suretiyle 
bulunacaktõr. 
 
 Bu hükme göre, 5 vergilendirme dönemi istisnadan yararlanan 
mükelleflerin, istisna süresinin bitiminden 31/12/2007 tarihine kadar kapsama 
dahil illerde bulunan işyerlerinde 10 veya daha fazla işçi çalõştõrmalarõ şartõyla, 
münhasõran bu işyerlerinden elde ettikleri kazançlarõ üzerinden hesaplanan 
vergiden yukarõda belirtilen oranlarda indirim yapõlacaktõr. İndirim oranõ, 
kazanca değil, beyan edilen kazanç üzerinden hesaplanan vergiye 
uygulanacaktõr. 
 
 Öte yandan, bu hükmün yürürlüğe girdiği 01/01/1998 tarihinden önce 
sözü edilen illerde işyeri bulunan ve 31/10/1997 tarihinden önce vermiş 
olduklarõ en son 4 aylik sigorta prim bordrolarinda bildirdikleri işçi sayõsõna 
ilave olarak işe yeni aldõklarõ ve bu işyerlerinde fiilen çalõştõrdõklarõ işçi sayõsõ 
10 ve daha fazla olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri de 01/01/1998-
31/12/2007 tarihleri arasõnda yukarõda açiklanan indirimden 
yararlanabileceklerdir. 
 
 Bu fikra kapsamõna giren kazançlardan Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 
maddesinin 6 numaralõ bendinin (b) alt bendine göre yapilacak tevkifat 
sõrasõnda da söz konusu indirim oranlarõ dikkate alõnacaktõr. 
 
 Örnek- Adõyaman ilinde öteden beri dokuma atölyesi işleten bay (d) 
31/10/1997 tarihinden önce verdiği en son 4 aylõk sigorta prim bordrosunda 5 
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işçi istihdam ettiğini beyan etmiştir. Bay (d) 1/1/1998 tarihinden itibaren 
işletmesinde çalõşmak üzere ilave 10 işçi daha istihdam etmeye başlamõştõr. 
 
 1/1/1999 tarihinden itibaren ise 16 işçi daha ilave edip toplam işçi 
sayõsõnõ 31'e çõkarmõştõr. Bu işçi sayõsõ ilgili yillar itibariyle fiilen ve sürekli 
korunmuştur. 
 
 Bu durumda bay (d)'nin 1998 yõlõ kazancõ üzerinden hesaplanan gelir 
vergisine %40, 1999 yõlõ kazancõ üzerinden hesaplanan gelir vergisine ise (10 
işçi için %40, ilave 16 işçi için ise her bir işçi için 0.5 puan olmak üzere toplam 
8 puan olmak üzere) %48 oranõnda indirim uygulanacaktõr. 
 
 III- Çalõşanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi 
 
 4325 sayõlõ Kanunun 4 üncü maddesinde vergi teşvikleri açõsõndan 
kanun kapsamõna giren illerde, 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere; 
1 Şubat 1998 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin bu illerdeki işyerlerinde çalõştõrdõklarõ işçilerin, 1 Şubat 1998 
tarihinden önce bu illerde işyeri bulunan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, 31.10.1997 tarihinden önce vermiş olduklarõ en son sigorta 
prim bordrolarõnda bildirdikleri işçi sayõsõna ilave olarak işe aldõklarõ ve 
işyerinde fiilen çalõştõrdõklarõ işçilerin, ücretlerinden kestikleri ve beyan ederek 
tahakkuk ettirdikleri gelir ve damga vergilerinin, beyanname verme süresini 
izleyen ikinci yõlõn aynõ döneminde ödeneceği hükme bağlanmõştõr. 
 
 Buna göre, mükellefler ilgili döneme ilişkin olarak verecekleri muhtasar 
beyannamelerinde, çalõştõrdõklarõ işçilerin tamamõnõ beyan ederek bunlara 
ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmesini sağlayacaklardõr. Söz konusu 
mükelleflerden Kanunun 4 üncü maddesi uyarõnca vergi ertelenmesinden 
yararlanacak olanlar, muhtasar beyanname ile birlikte bu tebliğin ekinde yer 
alan bildirimi de ayrõca dolduracaklardõr. Bu bildirimde sadece, vergi 
ertelemesinden yararlanacaklarõ işçilere ilişkin bilgileri göstereceklerdir. 
 
 Örnek 1- Ağri ilinde 1 Mart 1998 tarihinde işe başlayan bir mükellef bu 
işyerinde işe başlama tarihinden itibaren 5 işçi çalõştõrmaktadõr. Mükellef bu 5 
işçinin Mart ve Nisan ayõ ücretlerinden kestiği gelir ve damga vergilerini 20 
Mayis 1998 tarihine kadar vergi dairesine vereceği 3 aylõk muhtasar 
beyanname ile beyan ederek tahakkuk ettirecektir. Söz konusu mükellef 
tahakkuk edecek bu vergileri 20 Mayõs 1998 tarihi yerine beyanname verme 
süresini izleyen ikinci yõlõn aynõ dönemi olan 1-20 Mayõs 2000 tarihleri 
arasõnda ödeyecektir. 
 
 Örnek 2- Muş ilinde 1 Mart 1997 tarihinde işe başlayan bir mükellef 
31.10.1997 tarihinden önce vermiş olduğu en son 4 aylõk sigorta prim 
bordrosunda 20 işçi çalõştõrdõğõnõ bildirmiştir. Söz konusu mükellef 1 Şubat 
1998 tarihinden itibaren işçi sayõsõnõ 23'e çõkarmõştõr. Mükellef çalõştõrdõğõ 
işçilerin ücretlerinden kestiği vergileri 20 Mart 1998 tarihine kadar vergi 
dairesine vereceği muhtasar beyanname ile beyan ederek tahakkuk 
ettirecektir. Şubat ayõna ilişkin olarak tahakkuk ettirilen gelir ve damga 
vergilerinin Şubat ayinda işe alõnan 3 işçiye ait olan kõsmõ 20 Mart 1998 
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tarihine kadar ödenmesi gerekirken, 1-20 Mart 2000 tarihleri arasinda 
ödenecektir. İzleyen aylarda da 20 işçiye ilave olarak alõnan işçilerin 
ücretlerinden kesilen gelir ve damga vergileri beyanname verme süresini 
izleyen 2 nci yõlõn aynõ döneminde ödenecektir. 
 
 Örnek 3- Şanlõurfa ilinde öteden beri faaliyet gösteren bir mükellef 
işyerinde sürekli olarak çalõştõrmakta olduğu ve 31.10.1997 tarihinden önce 
vermiş olduğu en son 4 aylõk sigorta prim bordrosunda bildirdiği 20 işçiden 
5'ini 1 Şubat 1998 tarihinde işten çõkarmõş ve bu işçilerin yerine aynõ gün 5 işçi 
almõştõr. Söz konusu mükellef stopaj ertelemesinden yararlanamayacaktõr. 
 
 Ertelemeden yararlanabilmesi için 31.10.1997 tarihi itibariyle bildirdiği 20 
işçi sayõsõna ilave yeni işe alacağõ işçiler için faydalanabilecektir. Mükellef 
şayet işten çikardõğõ 5 işçi yerine 6 işçiyi işe almõş olsaydõ; bu 6 işçiden 
herhangi biri için vergi ertelenmesinden yararlanabilecekti. 
 
 IV- Diğer Vergi, Resim, Harç İstisnalarõ 
 
 4325 sayõlõ Kanunun 5 inci maddesi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak üzere, kanun kapsamõna giren 
illerde yapõlacak Teşvik Belgeli Yatõrõmlarla ilgili bazõ işlemler veraset ve intikal 
vergisi, damga vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak vergisi ve 
harçlar ile 2464 sayõlõ Belediye Gelirleri Kanununa göre alõnan vergi, resim ve 
harçlardan müstesna tutulmuştur. Bu madde hükmü, 1 Şubat 1998 tarihinde 
yürürlüğe girmiş bulunmaktadõr. 
 
 a- Vergi, Resim ve Harç İstisnasõnõn Kapsamõ 
 
 Kanun kapsamõna giren il, ilçe ve yörelerde yapõlacak teşvik belgeli 
yatõrõmlarla ilgili olarak; 
 
     1- a) Tapuda kayõtlõ olsun olmasõn ivazlõ veya ivazsõz devir, temlik, 
kamulaştõrma, satõş vaadi sözleşmesi, intifa ve iştira hakkõ, alõm, satõm, kira, 
geri alma, geri verme yollarõndan biriyle, 1.2.1998 tarihinden itibaren arazi 
veya arsa iktisap edilmesi,  
 
 b) 1.2.1998 tarihinden itibaren yukarõda belirtilen yollarla edinilen arazi 
veya arsalarla ilgili olarak, bu tarihten sonra yapõlacak ifraz, tevhid, tescil, cins 
değişikliği, rehin ve ipotek tesis ve terkini, islah ve değişiklik işlemleri, 
 
 c) Yukarõda belirtilen işlemler dolayõsõyla 1.2.1998 tarihinden itibaren 
düzenlenen kağitlar, vergi, resim ve harçlardan istisna edilecektir. 
 
 2- Kanunun 8 inci maddesi uyarõnca Teşvik Belgeli Yatõrõmlar için gerçek 
ve tüzel kişilere hazine arazi ve arsalarõnõn mülkiyetinin bedelsiz olarak 
devrinde tapu kaydõna konulan ve şartlara uyulmasõ kaydõyla, talep üzerine ve 
belirlenen süre sonunda tapu kaydõndan terkin olunacak şerhler de vergi, 
resim ve harç istisnasõndan yararlanacaktõr. 
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 3- Kanun kapsamõna giren illerde yapõlacak Teşvik Belgeli Yatõrõmlara 
tahsis edilen arazi ve arsalar 31.12.2002 tarihine kadar emlak vergisinden 
müstesna tutulacaktõr. 
 
 Kanunun 5 inci maddesinde yer alan "ivazsõz" kelimesi, hibe veya 
herhangi bir tarzda karşõlõksõz olarak gerçekleşen devir ve iktisaplarõ 
kapsamakta olup, veraset tarikiyle vuku bulacak intikalleri kapsamamaktadõr. 
Dolayõsõyla, veraset tarikiyle meydana gelecek intikallere bu maddede yer 
alan istisna hükümleri uygulanmayacaktõr. 
 
 4- Bu Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralõ bendinde yazõlõ işlemlerle 
ilgili olarak 2464 sayõlõ Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen vergi, resim ve 
harçlar aranõlmayacaktõr. 
 
 Belediye Gelirleri Kanununa göre alõnan harcamalara katõlma paylarõ ile 
ücrete tabi işler 4325 sayõlõ Kanunun kapsamõna girmemektedir. 
 
 5- Anõlan maddenin (2) numaralõ bendine göre, Teşvik Belgeli Yatõrõmlar 
için bankalar ile yerli ve yabancõ kaynaklardan alõnacak krediler nedeniyle 
yapõlacak işlemler (garanti, kontrgaranti, teminat, ipotek, rehin, borç senetleri 
vb.) ve bunlar için düzenlenecek kağõtlar damga vergisi ve harçtan istisna 
tutulacaktõr. 
 
 Diğer taraftan, sözü edilen kredi işlemleri dolayõsõyla krediyi veren 
kuruluşlar tarafõndan her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben alõnan 
paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilecektir. 
 
 İstisnalar, 1.2.1998 tarihinden itibaren; verilen krediler, düzenlenen 
kağõtlar ve kredi muameleleri dolayõsõyla alõnan paralar için uygulanacaktõr. 
 
 6- 4306 sayõlõ Kanuna göre tahsili gereken eğitime katkõ paylarõ bu 
istisna kapsamõnda mütalaa edilmeyecektir. 
 
 b- Vergi daireleri, belediyeler ve diğer ilgili daire ve kuruluşlarca    
yapõlacak işlemler ve tutulacak kayõtlar tapu ve kadastro idareleri, noterler, 
belediyeler, kredi kuruluşlarõ ve diğer ilgili daire ve kuruluşlar, bu maddede yer 
alan istisnaya konu işlemleri yapmadan önce, Olağanüstü Hal Bölgesi 
kapsamõnda sayõlan illerde yapõlacak Teşvik Belgeli Yatõrõmlara ilişkin 
belgenin aslõ veya suretini talep edeceklerdir. 
 
 Diğer taraftan, yukarõda belirtilen daire ve kuruluşlar yaptõklarõ işlerin 
mahiyetini, işleme konu olan ve istisna kapsamõnda bulunan vergi, resim ve 
harçlarõn nevi ve miktarõnõ, işlemin yapõldõğõ tarihten itibaren en geç 15 gün 
içinde ilgili vergi dairesine bildireceklerdir. 
 
 Vergi daireleri ve belediyeler ise bu maddede öngörülen istisnalardan 
yararlanan mükellefler için ilgili vergi, resim ve harçlar bakõmõndan ayrõ ayrõ 
olmak üzere özel bir kayõt tutacaklardõr. 
 
 Tutulacak bu kayõtlarda, istisnalardan yararlanan mükelleflerin kimlik ve 
adreslerine ve istisnalara konu işlemlerin mahiyetine, ilgili arazi ve arsalara ait 
bilgilere ve istisna kapsamõna girmesi sebebiyle alõnmayan vergi, resim ve 
harçlarõn miktarlarõna ve gerekli sair bilgilere yer verilecektir. 
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 c- Uygulanacak Cezalar 
 
 5 inci maddenin 2 nci fõkrasõna göre yatõrõmlarõn yasada öngörülen 
31/12/2002 tarihine kadar tamamlanmamasõ halinde, daha önce alõnmayan 
vergi, resim ve harçlar 213 sayõlõ Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
gecikme faiziyle birlikte geri alõnacaktõr. Öte yandan, yatõrõmlarõn öngörülen 
amaç dõşõnda kullanõlmasõ halinde ise daha önce alõnmayan vergi, resim ve 
harçlar gecikme faizine ek olarak kusur cezasõyla birlikte tahsil edilecektir. 
 
 Tebliğ olunur. 
 
 
 

5. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE YAPILACAK İSTİHDAM 
YARATICI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR İÇİN GERÇEK VE 
TÜZEL KİŞİLERE HAZİNEYE AİT ARAZİ VE ARSALARIN 
BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  

 
(Bu Yönetmelik, 27.3.1998 tarih ve 23299 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanmõştõr.) 
 

 Amaç ve Kapsam 
 
 Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ, Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde 
İstihdam yaratan yatõrõmlara bedelsiz olarak Hazineye ait arazi ve arsa 
sağlanmasõna ilişkin esas ve usulleri tespit etmektir. 
 
 Yasal Dayanak 
 
 Madde 2- Bu Yönetmelik, 21.01.1998 tarih ve 4325 sayõlõ Olağanüstü 
Hal Bölgesinde ve Kalkõnmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratõlmasõ ve 
Yatõrõmlarõn Teşvik Edilmesi ile 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapõlmasõ Hakkõnda Kanunun 8 inci maddesindeki yetkiye dayanõlarak 
hazõrlanmõştõr. 
 
 Yasadan Yararlanacaklar 
 
 Madde 3- Organize sanayi bölgeleri öncelikli olmak üzere, Kalkõnmada 
Öncelikli Yörelerde yatõrõm yapmak isteyen fiili ve sürekli olarak en az 10 
kişilik istihdamõ öngören ve teşvik belgesi almõş olan gerçek ve tüzel kişiler, 
Hazineye ait taşõnmazlarõn bedelsiz olarak devrinden yararlanabilirler. 
 
 Organize Sanayi Bölgelerinde Taşõnmaz Mal Devri 
 
 Madde 4- Üzerlerine organize sanayi bölgeleri kurulacak olan Hazine 
taşõnmaz mallarõnõn o günkü rayiç bedelleri de belirlenecek protokol ile il özel 
idarelerine ön tahsisleri yapõlabilir. Tahsisi yapõlan taşõnmaz mallarõn imar 
planlarõ, parselasyon planlarõ ve alt yapõ uygulama projelerinin Sanayi ve 
Ticaret Bakanlõğõnca belirlenen sürelerde bitirilmesi zorunludur. 
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 Plan ve projeleri taahhüt edilen sürelerde tamamlanan sözkonusu 
taşõnmaz mallar, Kanundaki ve bu Yönetmelikteki şartlarõ taşõyan 
yatõrõmcõlarõna bedelsiz olarak devrolunabilir. Ancak, yatõrõmcõ devrolunacak 
parselin imar ve altyapõ uygulama projelerine ilişkin tüm giderlerini devir 
işleminden önce karşõlamak mecburiyetindedir. Bu şekilde bedelsiz olarak 
devredilen taşõnmazlarõn her biri üzerine tapuda bu yönetmeliğin 16 ncõ 
maddesinde belirtilen şerh konulur. 
 
 Bedelsiz devire konu edilemeyen parseller kalmõş ise, bu taşõnmaz 
mallarõn Kanun ve Yönetmelikteki şartlarõ taşõmayan diğer yatõrõmcõlara bedeli 
karşõlõğõnda verilmek üzere, ön tahsis sõrasõnda belirlenen rayiç bedele her yõl 
Maliye Bakanlõğõnca tespit edilen yeniden değerleme kat sayõsõ da 
uygulanarak bulunacak bedel üzerinden il özel idarelerine satõşõ yapõlabilir. 
 
 Devre Konu Arazi ve Arsalar 
 
 Madde 5- Hazinenin özel mülkiyetindeki arazi ve arsalar bu 
Yönetmeliğin 6 ncõ maddesindeki istisnalar dõşõnda devre konu yapõlabilirler. 
Devletin hüküm ve tasarrufu altõnda olup da tescili mümkün olan yerler 
tescilden sonra devir konusu edilebilirler. 
 
 Devre Konu Olmayan Taşõnmaz Mallar 
 
 Madde 6- Aşağõdaki yerler bedelsiz devre konu edilemezler: 
 
 1- Üzerinde kullanõma uygun bina ve tesis bulunan arazi ve arsalar, 
 
 2- Kamu hizmetine tahsisli yerler, 
 
 3- İmar planlarõnda konut alanõna ayrõlmõş olan yerler ile kamu 
hizmetleri için ayrõlmõş olan yerler, 
 
 4- 6831 sayõlõ Orman Kanunu kapsamõnda kalan yerler, 
 
 5- 2863 sayõlõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu uyarõnca 
korunmasõ gerekli kültür ve tabiat varlõklarõ ile bunlara ait koruma alanlarõ 
dahilindeki yerler, 
 
 6- 2565 sayõlõ Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa 
göre, kara askeri yasak bölgeleri ile güvenlik bölgelerinde kalan taşõnmaz 
mallar, 
 
 7- Teferruğ yoluyla edinilip de edinme tarihinden itibaren bir yõl 
geçmemiş olan taşõnmaz mallar, 
 
 8- Kamulaştõrma yoluyla edinilip de amacõna uygun kullanõlmadõğõ için 
boş kalan yerlerden, 2942 sayõlõ Kamulaştõrma Kanununun 23 üncü 
maddesinde yazõlõ süresi dolmamõş olan yerler, 
 
 9- Üzerinde irtifak hakkõ kurulmuş ve hak süresi dolmamõş bulunan 
yerler, 
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 10- 7269 sayõlõ Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayõsõyla Alõnacak 
Tedbirler ile Yapõlacak Yardõmlara Dair Kanun gereğince, Bayõndõrlõk ve İskan 
Bakanlõğõ emrine verilmesi veya tahsis edilmesi gereken taşõnmaz mallar, 
 
 11- 6831 sayõlõ Orman Kanununun 2 nci maddesine göre, orman 
sõnõrlarõ dõşõna çõkarõlan taşõnmaz mallar, 
 
 12- 2873 sayõlõ Milli Parklar Kanunu kapsamõnda kalan yerler, 
 
 13- 3621 sayõlõ Kõyõ Kanunu kapsamõnda kalan yerler, 
 
 14- 3083 sayõlõ Sulama Alanlarõnda Arazi Düzenlemesine Dair Tarõm 
Reformu Kanununa göre, Tarõm Reformu Genel Müdürlüğü emrine geçen 
yerler, 
 
 15- Mülkiyeti ihtilaflõ olan taşõnmazlar, 
 
 16- 2872 sayõlõ Çevre Kanunu uyarõnca içme ve kullanma sularõnõn 
koruma alanlarõ, 
 
 17- Maliye Bakanlõğõnca korunmasõnda kamu yararõ görülen diğer 
yerler. 
 
 Yatõrõma Elverişli Yerlerin Yatõrõmcõlara Duyurulmasõ 
 
 Madde 7- Yatõrõm yapmaya uygun olan Hazineye ait arazi ve arsalar, 
defterdarlõk ve malmüdürlüklerince tüm nitelikleri belirlenerek taşõnmazõn 
bulunduğu yerdeki Ticaret Odasõ, Sanayi Odasõ ve Ziraat Odasõna bildirilir ve 
ayrõca bildirilen taşõnmaz mallar liste halinde Maliye Bakanlõğõna (Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü) gönderilir. Bu taşõnmazlar, Valilikçe de mutat yollarla 
duyurulur. 
 
 Ayrõca, yatõrõmcõlar tarafõndan talep edilen yerler de değerlendirmeye 
tabi tutulabilir. 
 
 İmar Planlarõnõn Yaptõrõlmasõ 
 
 Madde 8- Devir konusu Hazineye ait arazi ve arsalardan imar planõ 
bulunmayan yerlerin planlarõ, belediyeler veya valiliklerce öncelikle yapõlõr. 
 
 Yatõrõmlar; varsa, bölge ve çevre düzeni planlarõ ile nazõm ve uygulama 
imar planlarõna uymak zorundadõr. 
 
 Başvuru ve İstenecek Bilgi ve Belgeler 
 
 Madde 9- Yatõrõmcõ; Ek 1 deki form dilekçesini doldurup, Ek 2 deki 
belgeler ile birlikte taşõnmaz malõn bulunduğu il defterdarlõğõna başvurur. 
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 Komisyon 
 
 Madde 10- Yatõrõmcõya verilecek Hazineye ait arazi ve arsanõn devri ile 
ilgili olarak; vali veya görevlendireceği vali yardõmcõsõnõn başkanlõğõnda 
defterdar, bayõndõrlõk ve iskan müdürü, milli emlak müdürü ve yatõrõmõn türüne 
göre ilgili bakanlõğõn il müdüründen oluşan bir komisyon kurulur. Komisyonun 
raportörlüğünü milli emlak müdürlüğü yapar. Komisyon, oy çokluğu ile karar 
verir. 
 
 Komisyon; bedelsiz olarak Hazineye ait arazi ve arsa devri için 
başvuranlarõn taleplerini değerlendirir ve başvuranlarõn öncelik sõrasõ ile 
yatõrõm türü ve işçi sayõsõnõ dikkate alarak talep edilen arsa ve arazinin 
miktarõnõn uygunluğunu belirler, yatõrõm türünün değiştirilmesi hususunda 
görüş bildirir. 
 
 Yatõrõm türünün değiştirilmesinde ilk yapõlan tercihin etkilenmemesi 
açõsõndan bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen başvurularda öncelik 
sõrasõna aynen uyulmasõ zorunludur. 
 
 Başvurularda Öncelik Sõrasõ 
 
 Madde 11- Aynõ taşõnmaz malõ talep eden yatõrõmcõlar arasõnda öncelik 
aşağõdaki sõraya göre yapõlõr. 
 
 a- En fazla istihdam sağlayacak proje, 
 
 b- Yatõrõm tutarõ en yüksek olan proje, 
 
 c- Kooperatifler, 
 
 d- Sermaye Piyasasõ Mevzuatõna göre halka açõk anonim ortaklõk 
sayõlan şirketler (Halka açõlma oranlarõna göre sõnõflandõrmada önde gelen), 
 
 e) Diğerleri. 
 
 Bilgi ve Belgelerin Komisyona ve Bakanlõğa Gönderilmesi 
 
 Madde 12- Defterdarlõk ve malmüdürlükleri; devre konu Hazine 
taşõnmaz mallarõna 2886 sayõlõ Devlet İhale Kanununa göre bedel takdiri de 
yaptõrarak yukarõda belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte oluşturacaklarõ 
dosyanõn aslõnõ komisyona ve bir örneğini de Maliye Bakanlõğõna gönderirler. 
 
 İstihdam Koşullarõ 
 
 Madde 13- İstihdamõn fiili, sürekli ve üretime katkõ sağlayõcõ olmasõ 
gerekir. Yatõrõmõn faaliyete geçmesinden itibaren beş yõl süresince bu şekilde 
sağlanan istihdam on kişinin altõna düşemez. İstihdam edilecek kişi sayõsõ 
fazla gösterilerek bedelsiz devredilen arazinin büyütülmüşveya daha fazla 
istihdam gösterilerek öncelik hakkõnõn kazanõlmõş olmasõ halinde istihdam 
edilecek kişi sayõsõnda yõl içinde geçici olarak meydana gelebilecek yüzde 10 
a kadar olan (yüzde 10 dahil) azalmalar dikkate alõnmaz. 
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 Taahhütname Alõnmasõ 
 
 Madde 14- Hazineye ait arazi ve arsa yatõrõmcõya devredilmeden önce, 
bu Yönetmelik ekindeki, noterden tasdikli Ek 3 deki taahhütname yatõrõmcõdan 
alõnõr. Taahhütnamenin bir örneği dosyasõnda korunur ve bir örneği de 
dosyasõnda saklanmak üzere devir sõrasõnda tapu sicil müdürlüğüne 
gönderilir. 
 
 Devir İşlemleri 
 
 Madde 15- Maliye Bakanlõğõnõn devir izni üzerine defterdarlõklar ve 
malmüdürlüklerince tapu sicil müdürlüklerinden bu Yönetmeliğin 16 ncõ 
maddesinde yer alan şerhin konulmasõ suretiyle taşõnmazõn mülkiyetinin 
yatõrõmcõ adõna devri talep edilir ve tapu sicil müdürlüğünce resmi senet 
düzenlenmeksizin edinme sebebine "tahsis" yazõlõp tashihen tescil işlemi 
yapõlarak gerekli şerh verilir. 
 
 Tapu Kaydõna Konulacak Şerh 
 
 Madde 16- Bedelsiz devredilen taşõnmaz mala ait tapu kütüğünün 
beyanlar hanesine devir işlemi sõrasõnda aşağõdaki şerh konulur: 
 
 "Bu taşõnmaz mal, 21 Ocak 1998 tarih ve 4325 sayõlõ Kanunun 8 inci 
maddesine göre Hazinece bedelsiz olarak devredilmiştir. Taşõnmaz malõ devir 
alan gerçek ve tüzel kişiler, sözkonusu Kanun ve Kanunun uygulanmasõ ile 
ilgili çõkarõlmõş Yönetmelik ile Taahhütnamede belirtilen devir amaç ve 
koşullarõna uymak zorundadõr. Bu şerh kaldõrõlmadõğõ sürece taşõnmaz hiçbir 
şekilde başkalarõna devredilemez, haczedilemez, ipotek edilemez, iflas ve 
konkordato ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemez. Bu 
zorunluluklara uyulmadõğõnõn Maliye Bakanlõğõnca belirlenmesinden sonra 
talep edilmesi halinde herhangi bir yargõ kararõ aranmaksõzõn taşõnmaz mal, 
üzerindeki muhdesatõ ile birlikte yeniden Hazine adõna kaydolunur." 
 
 Teminat 
 
 Madde 17- Yatõrõmõn faaliyete geçmesinden önce ve Kanunun 8 inci 
maddesinin 3 üncü fõkrasõnda belirtilen 5 yõllõk süre içerisinde sözkonusu 
taşõnmaz mal, ayni ve şahsi kredi karşõlõğõnda teminat olarak gösterilemez. 
 
 Devredilen Yerlerin Başkalarõna Devri 
 
 Madde 18- Yatõrõmcõ, yatõrõmõn faaliyete geçmesinden önce taşõnmazõ 
bir başkasõna devredemez. 
 
 Yatõrõmõn faaliyete geçmesinden sonra ise yatõrõmcõ Hazine 
Müsteşarlõğõnõn da görüşü alõnarak Maliye Bakanlõğõnõn izni ile taşõnmaz malõ 
bir başkasõna devredebilir. Ancak, komisyonca verilen görüş ve Bakanlõktan 
alõnan izinden sonra bedelsiz devredilen Hazineye ait arazi ve arsalarõn 
mülkiyetini devralanlar, Kanun, Yönetmelik ve Taahhütnamedeki tüm şartlara 
uyacaklarõ hususunda yeni bir taahhütnameyi defterdarlõklara vermek 
zorundadõrlar. 
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 Yatõrõmõn Başlamasõ ve Tamamlanmasõ 
 
 Madde 19- Teşvik belgesinde yazõlõ sürelerde (ek süreler dahil) 
yatõrõma başlanõlmasõ ve faaliyete geçilmesi zorunludur. Ancak uygulama imar 
planõ olmayan yerlerde bu süreye 6 ay ilave olunabilir. 
 
 Mücbir Sebepler 
 
 Madde 20- Yangõn, deprem, su basmasõ gibi mücbir sebeplerin varlõğõ 
ve devamõ nedeniyle Kanun ve Yönetmelikte öngörülen sürelere uyulamamasõ 
nedeniyle ara verilen süreler 5 yõllõk faaliyet süresine ilave olunur. 
 
 Yatõrõmõn Denetlenmesi ve Şerhin Kaldõrõlmasõ 
 
 Madde 21- Yapõlan yatõrõm; devir tarihinden itibaren her yõl tapu 
kaydõndaki şerh kaldõrõlõncaya kadar yatõrõmõn devamõ, faaliyetin durumu, 
istihdam koşullarõ, tercih edilme şartlarõ, Kanun, Yönetmelik ve Taahhütname 
hükümlerine uyulup uyulmadõğõ gibi hususlar yönünden yatõrõmcõ tarafõndan 
istenirse, 3568 sayõlõ Kanun doğrultusunda yeminli mali müşavirliklere 
denetletilir ve denetim sonucu bir rapora bağlanõr veya aynõ hususlar Bakanlõk 
merkezi denetim elemanlarõnca denetlenir. Maliye Bakanlõğõ gerekli gördüğü 
takdirde her zaman denetim yaptõrabilir. 
 
 Yatõrõmcõ; Kanun, Yönetmelik ve Taahhütnamedeki şartlara uygun 
olarak yatõrõmõn faaliyete geçmesi tarihinden itibaren beş yõl sonra tapu 
kayõtlarõndaki Hazine lehine konulan şerhin kaldõrõlmasõnõ devir yapan 
idareden isteyebilir. Denetim sonucunda; şartlara uyulduğunun anlaşõlmasõ 
halinde Maliye Bakanlõğõnõn izni ile defterdarlõk veya malmüdürlüğünün istemi 
üzerine tapu kayõtlarõndaki şerh kaldõrõlõr. 
 
 Devredilen Taşõnmazõn Geri Alõnmasõ ve Tahliye 
 
 Madde 22- Devredilen Hazineye ait arazi ve arsalarla ilgili olarak 
yapõlan denetimler ve düzenlenen raporlar sonucunda; Kanun, Yönetmelik ve 
Taahhütnamede öngörülen şartlara yatõrõmcõnõn uymadõğõnõn belirlenmesi 
halinde, Bakanlõkça verilen geri alma kararõ üzerine, defterdarlõk veya 
malmüdürlüğü tarafõndan tapu kaydõnõn Hazine adõna düzeltilmesi tapu sicil 
müdürlüğünden istenir. Bu istem doğrultusunda başkaca bir karar almaya 
gerek kalmaksõzõn tapu sicil müdürlüğünce taşõnmazõn Hazine adõna re'sen 
tescili yapõlõr. Bu düzeltme sõrasõnda, üzerinde bulunan muhdesatõn da 
Hazineye ait olduğu belirtilir. 
 
 Yatõrõmcõ; İflas dahil, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen sürelerde yatõrõmõ 
yapmaz yahut devir ve yatõrõm şartlarõna uymaz ise bedelsiz olarak devredilen 
Hazine taşõnmaz malõnõ tahliye etmek zorundadõr. Tahliye kararõnõn bildirim 
tarihinden itibaren yatõrõmcõ taşõnmaz malõ 30 gün içinde boşaltmak 
zorundadõr. Taşõnmaz malõn zemininin Hazineye devredilmesinin yanõsõra 
tebligat tarihine kadar yapõlmõş bütünleyici parçalarõ ile birlikte muhdesatõ da 
Hazine mülkiyetine geçer. 
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 Masraflar 
 
 Madde 23- Devir ve tapu işlemleriyle ilgili her türlü vergi, resim, harç, 
katõlma payõ ve diğer masraflar yatõrõmcõ tarafõndan karşõlanõr. 
 
 Yürürlük 
 
 Madde 24- Sayõştayõn görüşü alõnarak hazõrlanan bu Yönetmelik 
yayõmlandõğõ tarihte yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 
 Madde 25- Bu Yönetmeliği Maliye Bakanõ yürütür. 
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Ek 1 
 

..........DEFTERDARLIĞINA 

 21.01.1998 tarih ve 4325 sayõlõ Kanunun 8 inci maddesinden 
yararlanmak istiyorum. Şahsõm, yatõrõm ve taşõnmaz mal ile ilgili bilgiler 
aşağõda gösterilmiş olup, istenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur. 

 Gereğíni arz ederim .../.../19..  

 

EK:    adet belge. 

 

         Adõ Soyadõ 
         İmzasõ 
 

BİLGİ FORMU 

İsim, Soyadõ/ 
Ünvanõ 

 

Kanuni 
Temsilcilerinin 
İsim-Ünvanlarõ 

 

Telefon 
Numaralarõ 

 

Vergi Sicil No  
Oda Sicil No  

 
 
Y 
A  
T  
I  
R  
I  
M 
C  
I Adres 

 
 

 

Tapu Bilgileri   1. Taşõnmaz 2. Taşõnmaz 3. Taşõnmaz 
Ili    
İIçe    
Mah/Köy    
Mevkii/Yöresi    
Pafta No/Cilt No    
Parsel No/Sõra No    

 
T
A
Ş 
I 
N
M
A
Z Yüzölçümü (m2)    

Yatõrõm Yapõlacak Alan (m2)  
Konusu  
Türü  
İstihdam Kapasitesi  
Faaliyete Geçme Tarihi  
Yatõrõm Tutarõ  
Teşvik Belge No  

 
 
Y 
A  
T  
I  
R  
I  
M 

Sair Hususlar  
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Ek 2 

 

 

21.01.1998 TARİH VE 4325 SAYILI YASAYA GÖRE YATIRIMCILARDAN 
İSTENECEK BELGELER LİSTESİ 

 

BELGENİN KİŞİ 
SIRA 
NO 

TARİHİ NO.SU ADEDİ MAHİYETİ GERÇE
K 

TÜZEL 

1    Teşvik Belgesi + + 
2    Yatõrõm Bilgi Formu + + 
3    Avan Proje + + 
4    Oda Sicil Kayõt Örneği + + 
5    Banka Referans Mektubu + + 
6    Vergi Borcu Bulunmadõğõna İlişkin Belge + + 
7    İşletme Hesabõ Özeti + - 
8    İşletmenin Son Üç Yõllõk Bilançosu +/- +/- 
9    Son Üç Yõllõk Mali Tablolar +/- +/- 
10    Halka Açõk A.Ş.'lerde, Halka Açõlma Oranõnõ 

Gösteren Belge 
- + 

11    Şirket Ana Sözleşmesi - + 
12    Kanuni Temsilcileri İmza Sirküleri ve Adresleri - + 
13    İstenecek Diğer Belgeler   

 

NOT: · (+) : Karşõsõnda artõ işareti olan belgeler ilgili sütundaki kişiden istenir.  

  (-) : Karşõsõnda eksi işareti olan beIgeler ilgili sütundaki kişiden istenmez.  

        (+/-) : Karşõsõnda artõ ve aynõ zamanda eksi işareti olan belgeler ilgili kişide 
varsa istenir. 
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Ek 3/1 

YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ 

MADDE 1- DEVROLUNACAK HAZİNE ARSA VEYA ARAZİSİNİN TAPU 
KAYDI 

İLİ : 

İLÇESİ  : 

KÖY/MAHALLESİ  : 

MEVKİ/YÖRESİ  : 

PAFTA/CİLT NO.SU  : 

ADA/SAYFA NO.SU  : 

PARSEL/SIRA NO.SU  : 

VASFI/CİNSİ/TÜRÜ  : 

YÜZÖLÇÜMÜ  : 

MADDE 2- HAK SAHİBİNİN ADI, SOYADI VEYA TİCARET ÜNVANI  

MADDE 3- HAZİNE ARSA VEYA ARAZİSİNİN DEVİR TARİHİ 

MADDE 4- YATIRIMIN KONUSU 

MADDE 5- YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN TARİHİ, SAYISI, SÜRESİ 

MADDE 6- YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ 

MADDE 7- YATIRIMIN FAALİYETE GEÇECEĞİ TARİH  

MADDE 8- ÇALIŞTIRACAĞI KİŞİ SAYISI 

MADDE 9- İSTİHDAM DARALTICI PLAN VE PROJE TADİLATI YAPMAMA 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

 Yatõrõmcõ, istihdamõ daraltacak plan ve proje tadilatõna gidemez. 

MADDE 10- İNŞAAT VE İŞLETMENİN KONTROLÜNE İZİN VERME 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 Yatõrõmcõ, yatõrõmõn başlangõcõndan itibaren, tapu kaydõndaki şerh 
kaldõrõlõncaya kadar yatõrõmla ilgili olarak devreden idarenin ve diğer ilgili kamu 
kuruluşlarõnõn her türlü takip ve denetimine gereken kolaylõklarõ göstermek ve 
istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadõr. 
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Ek 3/2 

 

MADDE 11- MASRAFLARI KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 Yatõrõmcõ; kanuni muafiyet ve istisnalar dõşõnda devir ve tapuya ilişkin 
diğer işlemlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, katõlma payõ ile sair diğer 
masraflarõ karşõlamak zorundadõr. 

MADDE 12- MÜLKİYET SORUMLULUĞU VE HUSUMETİ KABUL 
YÜKÜMLÜLÜĞÜ  

 Taşõnmaz mal ile ilgili her türlü mülkiyet veya husumet iddialarõna, 
mülkiyetin yatõrõmcõya devredilmesiyle yatõrõmcõ muhatap ve taraf olur. 
Taşõnmaz mülkiyetinin kaybediimesi yahut üçüncü kişiler tarafõndan iktisabõ 
halinde, yatõrõmcõ Hazineden hiçbir hak iddia edemez. 

MADDE 13- DEVİR KOŞUL VE ESASLARINA UYULMADIĞI TAKDİRDE, 
TAŞINMAZ MALIN MUHDESATIYLA BİRLİKTE HAZİNE ADINA 
KAYDETTİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 Yatõrõmcõ; devirle ilgili Kanun, Yönetmelik ve bu Taahhütname 
hükümlerine uymadõğõ takdirde, verilen taşõnmaz mal üzerindeki muhdesat ile 
birlikte geri alõnarak başkaca bir hüküm ve karar aranmaksõzõn Hazine adõna 
kaydedilir. 

MADDE 14- ÇEVREYİ KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 Yatõrõmcõ, Çevre Kanunu ve bu Kanunla ilgili diğer düzenlemelere uymak 
zorundadõr.  

MADDE 15- HAFRİYAT SIRASlNDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARINI 
MÜLKİ AMİRLİĞE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

 Yatõrõmcõ, inşaat sõrasõnda bulunacak olan taşõnõr küitür varlõklarõnõ mülki 
amirliklere bildirmek zorundadõr. 

 YUKARIDAKİ ESAS, KOŞUL, KURAL VE YÖNTEMLERE UYACAĞIMI 
VE YERİNE GETİRECEĞİMİ TAAHHÜT EDERiM. ......./...../199... 

 

TAŞINMAZ MALI DEVRALACAK 
YATIRIMCI 

(Adõ, Soyadõ veya Ünvanõ) 
(İmza) 
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II. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARINA İLİŞKİN MEVZUAT 

1.VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN 22.7.1998 TARİH VE 
4369 SAYILI KANUNUN TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARLA İLGİLİ 
GELİR, KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNLARINDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 
(Söz konusu Kanun 29 Temmuz 1998 tarih ve 23417 sayõlõ Mükerrer 

Resmi Gazete'de yayõmlanmõştõr.) 
 
 Gelir Vergisine İlişkin Değişiklikler 
  
 Madde 30. 193 Sayõlõ Kanunun Ek 1 ve Ek 4'üncü maddeleri ile Ek 
2'nci  maddesinin birinci fõkrasõnõn 3 numaralõ bendi ve Ek 3'üncü maddesinin 
beşinci fõkrasõ aşağõdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

Ek Madde 1. - Dar mükellefiyete tabi olanlar dahil, ticari veya zirai 
kazançlarõ üzerinden vergiye tabi mükelleflerin (adi ortaklar, kollektif ve adi 
komandit şirketler ile kurumlar vergisi mükellefleri dahil), yatõrõm indiriminden 
faydalanmasõ kabul edilmiş bulunan yatõrõmlarõ kapsamõnda yaptõklarõ ve 
müteakip vergilendirme döneminde yapmayõ öngördükleri yatõrõm harcamalarõ 
bu bölümde yazõlõ şartlar dahilinde ilgili kazançlarõndan indirilir. 

 
Yatõrõm Teşvik Belgesi aranmaksõzõn yapõlan yatõrõmlarda yatõrõm 

indirimi, harcamanõn yapõldõğõ yõl kazancõndan başlayarak uygulanõr. 
 
3. Yapõlan yatõrõm ticari ve sõnai yatõrõmlar için en az elli milyar lira, zirai 

yatõrõmlar için en az on milyar lira olmalõdõr. Kalkõnmada öncelikli yörelerde bu 
tutarlarõn yarõsõ dikkate alõnõr. 

 
Yatõrõm indirimi oranõ, yatõrõm tutarõnõn %40'õdõr. Bakanlar Kurulu bu 

oranõ kalkõnma planõ ve yõllõk programlarda özel önem taşõdõğõ belirtilen 
sektörlerde yapõlan yatõrõmlar için %100'e, 250 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ 
Türk Lirasõnõ aşan sõnai yatõrõmlarda %200'e kadar artõrmaya veya azami 
orandan az olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir. Bu oran, organize 
sanayi bölgelerinde ve kalkõnmada öncelikli yörelerde %100 olarak uygulanõr. 
 
 Ek Madde 4. Yatõrõm indiriminin uygulanmasõna, yatõrõm teşvik 
belgesinin alõndõğõ tarihte beyanname verme süresi geçmemiş hesap 
döneminden itibaren başlanõr ve indirimden yararlanõlacak miktara ulaşõncaya 
kadar devam olunur. 

 
Yapõlan yatõrõm harcamalarõnõn ilgili yõl kazancõndan indirilemeyen kõsmõ, 

izleyen yõllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yõllar için belirlenen 
yeniden değerleme oranõnda artõrõlarak dikkate alõnõr. (Teşvik belgesiz 
yatõrõmlar bu maddedeki yeniden değerleme hükümlerinden yararlanamaz.) 

 
Her yatõrõm için faydalanõlacak indirim tutarõ, o yatõrõm içerisinde yer alan 

indirimden yararlanabilecek aktif kõymetlerin değerleri toplamõna, Yatõrõm 
Teşvik Belgesinde yeralan indirim oranõnõn uygulanmasõ suretiyle hesaplanõr. 
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Birden fazla Yatõrõm Teşvik Belgesi almõş mükelleflerin safi kazancõnõn 

yetersizliği nedeniyle yararlanõlamayan indirim tutarõnõn bulunmasõ halinde, 
öncelikle önceki yõllarda tamamen uygulanmamõş olan eski yatõrõmlarla ilgili 
devreden indirimler, daha sonra yeni yatõrõmlara ilişkin indirimler, önceki 
dönemlerde yapõlan ve indirilemeyen tutarõn bulunmamasõ halinde ise bir yõl 
sonra yapõlacak yatõrõmlarla ilgili indirimler uygulanõr. 

 
Teşvik belgeli yatõrõmlarda, yapõlmasõ öngörülen ve önceki hesap dönemi 

kazancõna ilişkin olarak yatõrõm indirimine konu edilen yatõrõm harcamalarõnõn 
öngörülen tutarõn yüzde onunu geçen bir oranda düşük olmasõ halinde, eksik 
yapõlan yatõrõm harcamasõ dolayõsõyla zamanõnda tahakkuk ettirilmemiş 
vergiler 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanunun 
48'nci maddesine göre belirlenen tecil faizi ile birlikte cezasõz tahsil olunur. 

 
 Katma Değer Vergisine İlişkin Değişiklikler 
  
 Madde 59.  25/10/1984 tarihli ve 3065 sayõlõ Katma Değer Vergisi 
Kanununun 3174 sayõlõ Kanunla değişik İkinci Kõsõm Bölüm başlõğõ ile 13'üncü 
madde başlõğõ "Araçlar, Petrol Aramalarõ ve Teşvik Belgeli Yatõrõmlarda 
İstisna" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağõdaki (d) bendi eklenmiştir. 
 
 d) Yatõrõm Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamõndaki 
makina ve teçhizat teslimleri (Şu kadar ki, yatõrõmõn teşvik belgesinde 
öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi halinde, zamanõnda alõnmayan vergi 
alõcõdan, vergi ziyaõ cezasõ uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 
Zamanõnda alõnmayan vergiler ile vergi cezalarõnda zamanaşõmõ, verginin 
tarih veya cezasõnn kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi 
takip eden takvim yõlõnõn başõndan itibaren başlar.) 
 

2. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ   SERİ NO: 69 
 

(Sözkonusu Tebliğ, 14 Ağustos 1998 tarih ve 23433 sayõlõ Resmi 
Gazete'de yayõmlanmõştõr.) 

 
 Katma Değer Vergisi Kanununda 4369 sayõlõ Kanunla yapõlan 
değişiklikler ile ilgili olarak aşağõdaki açõklamalara gerek duyulmuştur. 
 
 1. Teşvik Belgeli Mallarda Katma Değer Vergisi İstisnasõ ve 
Erteleme Uygulamasõ 
 
 1.1. Teşvik Belgeli Makina ve Teçhizat Teslimlerinde Katma Değer 
Vergisi İstisnasõ 
 
 4369 sayõlõ Kanunun 59 uncu maddesi ile 3065 sayõlõ Kanunun 13 üncü 
maddesine eklenen (d) bendinde, yatõrõm teşvik belgesi sahibi mükelleflere 
belge kapsamõndaki makina ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden 
istisna edilmektedir. 
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 Buna göre, yatõrõm teşvik belgesinde yer alan mallardan "makina ve 
teçhizat" niteliği taşõyanlarõn yurtiçi teslimleri ile ithalinde 01/08/1998 
tarihinden itibaren katma değer vergisi uygulanmayacaktõr. 
 
 1.1.1. Kapsam ve Tanõm 
 
 Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde makina ve cihazlar, 
üretimde kullanõlan her türlü makina ve cihazlar ile bunlarõn eklentileri ve bu 
amaçla kullanõlan taşõma gereçleri şeklinde tanõmlanmõştõr. 
 
 Buna göre makina ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kõymet niteliği 
taşõyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanõlan sabit kõymetlerdir. Bir sabit 
kõymetin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makina ve teçhizat 
niteliğinde olmasõ, ayrõca mal ve hizmet üretiminde kullanõlmasõ 
gerekmektedir. Sektörlerin yapõsõ itibariyle üretim faaliyetinin yanõsõra idari ve 
pazarlama gibi üretim dõşõ alanlarda kullanõlan aynõ cins sabit kõymetler ise bu 
kapsama girmeyecektir. 
 
 Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde doğrudan ve 
zorunlu olarak kuilanõlanlar dõşõndaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat 
gibi demirbaşlar makina ve teçhizat kapsamõna girmediğinden istisnadan 
yararlanamayacaktõr.  
 
 Taşõt araçlarõ da makina ve teçhizat kapsamõna girmemektedir. Bu 
nedenle otomobil, panel, arazi taşõtõ, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, 
treyler ve çekici (Euro I ve Euro lI normlarõna uygun yeşil motoru haiz olanlar 
hariç) gibi taşõt araçlarõ istisnadan faydalanamayacaktõr. 
 
 Ancak; yüklü ağõrlõğõ 45 tonu geçen "off road truck" tipi kamyonlar ile 
karayoluna çõkmasõ mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, 
madencilikte kullanõlan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, iş 
makinalarõ, vinçler, tarõm makinalarõ ve benzerlerinin teslim ve ithalinde istisna 
kapsamõnda işlem yapõlacaktõr. 
 
 Hava, deniz ve demiryolu taşõma araçlarõ da makina ve teçhizat 
kapsamõna girmemektedir. Ancak Katma Değer Vergisi Kanununun 13/a 
maddesindeki şartlarõn mevcudiyeti halinde bu araçlarõn teslim ve ithalinde, 
sözü edilen 13 üncü maddede düzenlenen "araçlara ilişkin istisna" hükümleri 
çerçevesinde istisna uygulanabilecektir. 
 
 1.1.2. Yatõrõm Teşvik Belgesi Tarihine Göre İstisna Uygulamasõ 
 
 1.1.2.1. Yeni Teşvik Belgeleri 
 
 01/08/1998 tarihinden sonra düzenlenen yatõrõm teşvik belgelerine ekli 
listelerde makina ve teçhizat tanõmõna giren sabit kõymetler, belgeyi veren 
idareler tarafõndan yukarõdaki açõklamalar çerçevesinde belirlenerek 
istisnadan yararlanacaklarõ açõkça ifade edilecektir. 
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 İstisnadan yararlanmak isteyen yatõrõmcõlar teşvik belgesini ve eki 
listenin aslõnõ satõcõya veya gümrük idaresine ibraz ederek istisna 
uygulanmasõnõ talep edeceklerdir. 
 
 Bu kapsamda işlem yapan satõcõlar ve gümrük idareleri sabit kõymetin 
belgede istisna kapsamõna giren mallar arasõnda yer aldõğõnõ belirledikten 
sonra katma değer vergisi uygulamaksõzõn işlem yapacaklardõr. Ayrõca listenin 
uygun bir yerine satõlan veya ithal edilen mal miktarõnõ belirten "Listenin ..... 
sõrasõndaki ...... adet makina ve teçhizat ....... tarih ve ...... sayõlõ 
fatura/beyanname ile satõlmõştõr/ithali yapõlmõştõr." şerhini koyarak imza ve 
kaşe (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylayacaklardõr. 
 
 Bu şekilde şerh düşülen liste ile yatõrõm teşvik belgesinin birer fotokopisi 
belge sahipleri tarafõndan imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak 
gümrük idarelerine veya satõcõlara verilecektir. 
 
 Yatõrõmcõlar, yatõrõm teşvik belgesi eki listelerde her bir makina ve 
teçhizat için belirtilen miktardan fazla istisna kapsamõnda mal alamayacaktõr. 
Satõcõlarõn, ibraz edilen listelerdeki şerhlere bakarak, bu miktarõn 
aşõlmamasõna dikkat etmeleri gerekmektedir. 
 
 1.1.2.2. Eski Teşvik Belgeleri 
 
 01/08/1998 tarihinden önce düzenlenen yatõrõm teşvik belgelerinde yer 
alan makina ve teçhizatõn bu tarihten sonraki teslim ve ithalinde de istisna 
uygulanacaktõr. 
 
 Ancak bu belgelerin eki listelerde makina ve teçhizat kapsamõna giren 
mallarla ilgili bir belirleme yer almamaktadõr. Belgeyi veren idareler tarafõndan 
listeler, söz konusu belirlemeyi ihtiva edecek biçimde yenileninceye kadar, 
istisnadan faydalanmak isteyen alõcõlar, makina ve teçhizat kapsamõna giren 
mallarõn belirlenmesi için teşvik belgesi ve eki listelerle birlikte yatõrõmõn 
yapõldõğõ ildeki sanayi ve ticaret müdürlüklerine başvuracaklardõr. Başvuru 
sõrasõnda daha önce ithalat veya satõn alma yoluyla iktisap edilen mallar, 
mükellef tarafõndan liste üzerinde adetleri de belirtilerek, imzalanmak suretiyle 
beyan edilecektir. 
 
 İllerdeki sanayi ve ticaret müdürlükleri, listelerde yer alan mallardan 
makina ve teçhizat kapsamõna girenleri yukarõdaki açõklamalar çerçevesinde 
belirledikten sonra, listeye "Listenin .../.../... sõralarõnda yer alan mallar makina 
ve teçhizat kapsamõndadõr." şerhini koyarak onaylayacaklar ve şerhli listeler 
ile yatõrõm teşvik belgelerinin birer örneğini Hazine Müsteşarlõğõ ile mükellefin 
bağlõ olduğu vergi dairesine göndereceklerdir. 
 
 Mükellefler yatõrõm teşvik belgesi ile sanayi ve ticaret müdürlüklerince 
onaylõ listenin aslõnõ satõcõlara veya gümrük idarelerine ibraz ederek istisna 
uygulanmasõnõ talep edeceklerdir. Satõcõlar ve gümrük idareleri istisna 
kapsamõnda teslim veya ithal edilen mal için teşvik belgesi eki listeye 
yukarõdaki bölümde yer alan şerhi koyacaklar ve belirtilen esaslara göre 
istisna uygulayarak işlem yapacaklardõr. 
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 Yatõrõm teşvik belgesi ve eki listelerin birer fotokopisi yatõrõm teşvik 
belgesi sahipleri tarafõndan imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanarak 
gümrük idarelerine ve satõcõlara verilecektir. 
 
 Öte yandan yatõrõm teşvik belgesi sahibi mükelleflerin teşvik belgesi 
aldõklarõ idareye liste değişikliği amacõyla başvurmalarõ halinde listedeki 
mallardan makina ve teçhizat niteliğinde olanlarõn belirlenmesini sağlamalarõ 
da mümkündür. Bu durumda sanayi ve ticaret müdürlüklerine müracaat 
edilerek listenin onaylatõlmasõnõn gerekmeyeceği tabiidir. 
 
 1.1.3. Yatõrõm Teşvik Belgelerinin Bildirilmesi 
 
 Teşvik belgesi veren idareler, aylõk dönemler itibariyle verdikleri teşvik 
belgesi kapsamõndaki yatõrõm mallarõndan makina ve teçhizat kapsamõna 
girenlerin tutarlarõnõ mükellef bazõnda Gelirler Genel Müdürlüğüne 
bildireceklerdir. 
 
 Öte yandan söz konusu idareler teşvik belgesi veya eki listeleri 
kaybedenleri; adõ, soyadõ ünvanõ, adresi, vergi dairesi, vergi kimlik numarasõ 
ve teşvik belgesi tarih ve sayõsõnõ da belirterek Gelirler Genel Müdürlüğüne 
ayrõca bildireceklerdir. 
 
 1.1.4. Yatõrõmõn Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi 
 
 Yukarõdaki şartlara uygun olarak satõş yapanlar, teslimden sonra 
yatõrõmõn teşvik belgesinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle 
ortaya çõkan vergi ve cezalardan sorumlu olmayacaklardõr. Bu durumda ziyaa 
uğratõlan vergi alõcõlardan, yürürlükteki mevzuata göre ceza uygulanarak 
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 
 
 Zamanõnda alõnmayan vergiler ile vergi cezalarõnda zamanaşõmõ, 
verginin tarhõnõ veya cezanõn kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği 
tarihi takip eden takvim yõlõnõn başõndan itibaren başlayacaktõr. 
 
 1.1.5. İstisnanõn Beyanõ 
 
 İstisna kapsamõnda yapõlan teslimlere ilişkin bedeller katma değer vergisi 
beyannamesinin 28 inci satõrõna dahil edilerek matrahtan düşülecektir. 
Istisnayõ belgelemek üzere bu dönem beyannamesine, örneği Tebliğ ekinde 
yer alan form doldurularak eklenecektir. 
 
 1.1.6. İade Uygulamasõ 
 
 Yatõrõm teşvik belgesinde yer alan makina ve teçhizatõn teslim ve ithalatõ 
ile ilgili istisna, "tam istisna" mahiyetindedir. İstisna kapsamõna giren makina 
ve teçhizatõ teslim edenler, bu mallarõn iktisabõ dolayõsõyla yüklendikleri katma 
değer vergilerini genel esaslara bağlõ kalmak şartõyla indirim konusu 
yapacaklar, indirimin mümkün olmamasõ halinde nakden veya mahsuben iade 
olarak talep edebileceklerdir. 
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 İade talep eden mükellefler beyannamelerine ayrõca alõş ve satõş 
faturalarõnõn (imalatçõlarda sadece satõş faturalarõnõn) fotokopileri veya bu 
faturalarõn dökümünü gösteren bir listeyi ekleyeceklerdir. İstisnadan doğan 
iade, beyannameye eklenecek Bildirimin 77 ve 78 inci satõrlarõnda 
gösterilecektir.  
 
 1.2. Teşvikli Yatõrõm Malõ İthalatõnda Erteleme Uygulamasõ 
 
 Bilindiği üzere, teşvikli yatõrõm mallarõnõn ithalinde ödenmesi gereken 
katma değer vergisi, fiilen indirimin mümkün olacağõ tarihe kadar ertelenmekte 
erteleme kapsamõna girecek mallar Maliye Bakanlõğõ ve Hazine ve Dõş Ticaret 
Müsteşarlõğõ tarafõndan müştereken belirlenmekte idi. Bu uygulama 
01/08/1998 tarihi itibariyle yürürlükten kaldõrõlmõş, ancak 4369 sayõlõ Kanunun 
yayõmlandõğõ tarihe kadar alõnan yatõrõm teşvik belgesinde yer alan mallardan 
makina ve teçhizat niteliği taşõmayanlar için erteleme uygulamasõnõn devamõ 
öngörülmüştür. 
 
 Bu düzenlemelere göre, teşvikli yatõrõm mallarõnõn ithalinde katma değer 
vergisi uygulamasõ aşağõdaki şekilde yürütülecektir. 
 
 1) Yatõrõm teşvik belgesinde yer alan mallardan makina ve teçhizat 
niteliği taşõyanlarõn 01/08/1998 tarihinden itibaren teslim ve ithali istisna 
kapsamõna alõnmõştõr. Bu mallarõn yurt içi tesliminde olduğu gibi ithalinde de 
bu Tebliğin (1.1) bölümündeki açõklamalar çerçevesinde katma değer vergisi 
uygulanmayacaktõr. 
 
 2) 4369 sayõlõ Kanunun yayõmlandõğõ 29/07/1998 tarihine kadar alõnan 
yatõrõm teşvik belgelerinde yer alan ve ithalde erteleme uygulamasõndan 
faydalanmasõ öngörülen, ancak bu Tebliğin (1.1) bölümündeki tanõma göre 
makina ve teçhizat niteliği taşõmayan mallarõn ithalinde, 3065 sayõlõ Kanunun 
49/2 nci maddesine göre yatõrõm teşvik belgesinin süresine bağlõ olarak 
erteleme uygulamasõna devam edilecektir. 
 
 3) 4369 sayõlõ Kanunun yayõmlandõğõ 29/07/1998 tarihinden sonra alõnan 
yatõrõm teşvik belgelerinde yer alan ancak makina ve teçhizat niteliği 
taşõmayan mallarõn teslim ve ithalinde, genel esaslar çerçevesinde katma 
değer vergisi uygulanacaktõr. Bunlar için erteleme söz konusu olmayacaktõr. 
 
 4) 4369 sayõlõ Kanunun yayõmlandõğõ tarihten önce veya sonra yapõlan 
ertelemeler için verilen teminatlarõn çözümünde, 3065 sayõlõ Kanunun 49/2 nci 
maddesi gereğince yayõmlanan Genel Tebliğlerde yer alan açõklamalara göre 
işlem yapõlacaktõr. 
 
 3. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde Arsa ve 
İşyeri Teslimleri 
 
 4369 sayõlõ Kanunun 60 õncõ maddesi ile 3065 sayõlõ Kanunun 17/4 üncü 
maddesine (k) bendi eklenerek; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi 
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sitelerinin kurulmasõ amacõyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri 
teslimleri 01/08/1998 tarihinden itibaren istisna kapsamõna alõnmõştõr. 
 
 Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulmasõ 
amacõyla, müteşebbis heyet kooperatif veya diğer isimler altõnda iktisadi 
işletmeler oluşturulmaktadõr. Bu organizasyonlar arsayõ temin etme, altyapõyõ 
tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamõnõ veya bir kõsmõnõ 
yürütmek üzere kurulmaktadõr.  
 
 Yapõlan kanun değişikliği ile sözü edilen organizasyonlarõn sadece arsa 
teslimleri ile işyeri teslimleri istisna kapsamõna alõnmõştõr. Bu 
organizasyonlarõn yapacaklarõ her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dõşõndaki 
teslimlerinin yanõ sõra bölge ve site dõşõndaki arsa ve işyeri teslimleri de genel 
hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi olacaktõr. Ayrõca bunlara 
yapõlan mal ve hizmet satõşlarõnda genel hükümler çerçevesinde vergi 
uygulanacağõ tabiidir. 
 
 Tebliğ olunur. 
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YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ  
MAKİNA TEÇHİZAT İSTİSNASI BİLDİRİM FORMU 

Adõ Soyadõ (Ünvanõ) 

Vergi Dairesi 

M
ük

el
le

fin
 

Vergi Kredi No. 

 
A L I C I N I N 

 
SATILAN MALIN 

SATIŞ 
FATURASININ 

YATIRIM TEŞVİK 
BELGESİNİN 

Sõ
ra

 N
o 

Adõ 
Soyadõ 

(Ünvanõ) 

Vergi 
Dairesi 

Vergi 
Kimlik No. Cinsi Miktarõ Tutarõ (TL) Tarihi Sayõsõ Tarihi Sayõsõ 

1           
2           
3           
4           

5           
6           
7           
8           
9           
10           
11           

                İmza ve Kaşe 
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 3. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARI TEŞVIK 
FONU ESASLARI HAKKINDA KARAR (2000/1821)  

 
(Söz konusu Karar, 18.1.2001 tarih ve 24291 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanmõştõr.) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM  
 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 
 Amaç  
 
 Madde 1- Bu Karar�la; Kalkõnma Planlarõ ve Yõllõk Programlarda 
öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarõ ve uluslararasõ anlaşmalara 
uygun olarak tasarruflarõ yatõrõma yönlendirmek suretiyle, katma değeri 
yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arasõ dengesizlikleri 
gidermek, istihdam yaratmak ve uluslararasõ rekabet gücü sağlamak için 
yatõrõmlarõn desteklenmesi amaçlanmaktadõr.  
 
 Tanõmlar 
 
 Madde 2- Bu Karar�da geçen; 
 
 Müsteşarlõk : Hazine Müsteşarlõğõnõ, 
 
 Fon : Yatõrõmlarõ Teşvik Fonunu, 
 
 Teşvik belgesi : Yatõrõm Teşvik Belgesi veya İzin ve Teşvik Belgesini, 
 
 Oda:Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarõ ve Ticaret Borsalarõ 
Birliğine bağlõ sanayi odalarõ, ticaret ve sanayi odalarõnõ ve ticaret odalarõnõ, 
 
 Aracõ bankalar:Bu Karar'õn uygulmasõna ilişikin Müsteşarlõkça 
yayõmlanacak tebşiğde belirlenecek bankalar ile Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin Yatõrõmlarõnda Devlet Yardõmlarõ Hakkõnda Karar'da belirtilen 
bankalar, 
ifade eder. 
 
 Destek Unsurlarõ  
 
 Madde 3-Yatõrõmlara bu Karar çerçevesinde sağlanabilecek destek 
unsurlarõ şunlardõr:  
 

a. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnasõ,  

b. Yatõrõm indirimi,  

c. Katma Değer Vergisi istisnasõ,  
d. Vergi, resim ve harç istisnasõ,  

e. Fon�dan kredi tahsisi.  
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 Ayrõca yatõrõmlar, diğer Kanun ve Bakanlar Kurulu kararlarõnda teşvik 
belgesine bağlõ olarak öngörülen destek unsurlarõndan da yararlandõrõlabilir. 
 
 Yukarõda sayõlan destek unsurlarõnõn uygulama esaslarõ Müsteşarlõğõn 
bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõnca çõkarõlacak tebliğ ve genelgelerle 
belirlenir.  
 
 Destek Unsurlarõnda Bölgesel Ayõrõm  
 
 Madde 4- Destek unsurlarõnõn uygulanmasõ açõsõndan yöreler; gelişmiş, 
normal ve kalkõnmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrõlmõştõr (EK 1).  
Kalkõnmada öncelikli yöre kapsamõndaki iller, Yüksek Planlama Kurulu 
kararlarõ ile yeniden belirlenebilir. 
 
 Teşvik Belgesi  
 
 Madde 5- Destek unsurlarõndan yararlanõlabilinmesi için, Müsteşarlõkça 
makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yönden 
yapõlacak değerlendirme sonucunda uygun görülen yatõrõmlarõn, bu Karar ve 
bu Karar�a istinaden çõkarõlacak tebliğ ve genelgelerde belirtilen ilke ve ölçütler 
içinde kalõnmak koşulu ile teşvik belgesine bağlanmasõ şarttõr. 
 
 Yatõrõmõn, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatõrõm 
tutarõnõn; 
 
 a)Gelişmiş yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 600 milyar Türk Lirasõ, 
 
 b) Normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 400 milyar Türk Lirasõ,  
 
 c) Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 200 milyar Türk 
Lirasõ  
olmasõ gerekmektedir.  
 
 Finansal kiralama şirketleri aracõlõğõyla yapõlacak yatõrõmlarda aranacak 
asgari sabit yatõrõm tutarõ bu miktarlarõn % 25�i kadardõr. 
 
 �Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatõrõmlarõnda Devlet Yardõmlarõ 
Hakkõnda Karar� çerçevesinde destek unsurlarõndan faydalanan yatõrõmlar için 
bu Karar�a istinaden teşvik belgesi düzenlenmez.  
 
 Yabancõ sermayeli yatõrõmlar dõşõndaki imalat ve tarõmsal sanayi 
sektöründe yapõlacak (Fon kaynaklõ kredi desteğinden yararlanabilecek 
yatõrõmlar hariç) sabit yatõrõm tutarõ 2 trilyon Türk Lirasõnõ aşmayan yatõrõmlar 
için teşvik belgesi müracaatlarõ, bu Karar�õn yayõmõ tarihini izleyen altõncõ ayõn 
sonundan itibaren, öncelikle Odalara yapõlõr. Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu 
Devlet Bakanlõğõnca tebliğle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili 
Odaca yapõlacak değerlendirme sonuçlarõ tüm projeler için yine tebliğle 
belirlenecek format halinde Müsteşarlõğa iletilir. Müsteşarlõğõn yapacağõ nihai 
değerlendirme sonucunda uygun görülen yatõrõmlar teşvik belgesine bağlanõr. 
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 Müracaat yapõlacak Odalar, Müsteşarlõk ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği tarafõndan birlikte tesbit edilir.  
 
 Teşvik belgesine bağlanan yatõrõmlara ilişkin bilgiler aylõk olarak Resmi 
Gazete�de yayõmlanõr.  
 
 Teşvik belgesine ilişkin müracaatta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ 
nezdindeki Fon�a irat kaydedilmek üzere;  
 
 a)Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 200 milyon Türk 
Lirasõ, 
 
 b) Normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 400 milyon Türk Lirasõ, 
 
 c)Gelişmiş yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda ise 600 milyon Türk Lirasõ, 
yatõrõlmasõ zorunludur. Kalkõnmada öncelikli yöreler dõşõndaki yörelerde 2 
trilyon Türk Lirasõnõn üzerindeki yatõrõmlarda bu tutar 2 milyar Türk Lirasõ 
olarak uygulanõr.  
 
 İlgili Odalara müracaat edilmesi halinde; yukarõdaki tutarlarõn 100 milyon 
Türk Lirasõ ilgili Oda hesabõna, kalan tutar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasõ nezdindeki Fon�a irat kaydedilmek üzere yatõrõlõr. İlgili Odalarca teşvik 
belgesi ile ilgili olarak tamamlama ekspertiz ücretleri dõşõnda yapõlacak diğer 
işlemler için ayrõca hiçbir isim altõnda ücret talep edilemez. 
 
 Projenin uygun görülmemesi veya yatõrõmcõnõn teşvik belgesi 
düzenlenmeden önce talebinden vazgeçmesi halinde bu meblağ yatõrõmcõya 
iade edilir. 
 
 Teşvik belgesi veya eki listelerin zayi olmasõ nedeniyle yatõrõmcõ 
tarafõndan yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda; her bir belge için 
teşvik belgesinde yazõlõ toplam yatõrõm tutarõnõn %0.2�si oranõndaki meblağ 
Fon�a irat kaydedilmek üzere yatõrõlõr. Bu meblağ, her bir belge itibarõyla 200 
milyon Türk Lirasõnõ geçemez. Zayi olan belgeler tasdik edilmeden önce 
talepten vazgeçilmesi halinde bu meblağ yatõrõmcõya iade edilir. 
 
 Bu maddede belirtilen değerleri, her yõl başõnda Maliye Bakanlõğõnca 
önceki yõla ait olarak 213 sayõlõ Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
belirlenen yeniden değerleme oranõnda artõrmaya Müsteşarlõğõn bağlõ 
bulunduğu Devlet Bakanõ yetkilidir. 
 
 Destek Unsurlarõndan Yararlanma  
 
 Madde 6- Teşvik belgesine bağlanan; kalkõnmada öncelikli yörelerdeki 
yatõrõmlar, normal yörelerdeki yatõrõmlar ve gelişmiş yörelerde Müsteşarlõğõn 
bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõ�nca belirlenecek yatõrõmlar ile bu yörelerde 
Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnca belirlenen organize sanayi bölgeleri (özel 
organize sanayi bölgeleri dahil), küçük sanayi sitelerinden oluşan organize 
küçük sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerindeki yatõrõmlar, bu Karar�da yer 
alan destek unsurlarõndan yararlanabilir.  
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 Gümrük Vergisi ve toplu konut Fonu İstisnasõ 
 
 Madde 7- Teşvik belgesi kapsamõndaki makine ve teçhizat ithalatõ, 
yürürlükteki İthalat Rejimi Kararõ gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi 
ve Toplu Konut Fonu�ndan istisnadõr. CKD aksam ve parçalarõ ile yedek parça 
ithalatõ teşvik belgesi kapsamõnda uygun görülebilir. 
 
 Ancak, binek araçlarõ, otobüs, çekici (Euro I, Euro II veya Euro III 
normlarõna uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), teşvik belgesi kapsamõnda 
üretilecek otomobil ve hafif ticari araçlarda kullanõlacak CKD aksam ve 
parçalarõ, yedek parça (ilgili makine ve teçhizat bedelinin %5�ini geçemez), 
treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck 
tipi ile karayoluna çõkmasõ mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar 
hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağõ, beton santralõ, forklift, beton 
pompasõ, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve 
mutfak eşyasõnõn teşvik belgesi kapsamõnda ithal edilmesi halinde yürürlükteki 
İthalat Rejimi Kararõnda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut 
Fonu tahsil edilir. 
 
 Bu Karar çerçevesinde teşvik belgesi kapsamõnda hammadde, aramalõ 
ve işletme malzemesi ithal edilemez. 
 
 Teşvik belgesi kapsamõnda kullanõlmõş makine ve teçhizat ithaline 
(karayolu nakil vasõtalarõ hariç) İthalat Rejimi Kararõndaki hükümler 
çerçevesinde Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõ�nca tebliğ ve 
genelgeler ile belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilebilir. 
 
 Yatõrõm İndirimi  
 
 Madde 8- 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun Ek 3 üncü maddesi hükmü 
uyarõnca yatõrõm indirimi oranõ; 
 
 a) Gelişmiş yörelerde yapõlacak yatõrõmlar için %40, 
  
 b) Organize sanayi bölgeleri ve kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak 
yatõrõmlar için %100, 
 
 c) Uluslararasõ rekabet gücü kazandõracak, yüksek teknoloji gerektiren, 
katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artõrõcõ özelliklerden en az 
ikisini içeren 250 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõ aşan sõnai 
yatõrõmlarda ise yöre farkõ gözetilmeksizin %200 
olarak uygulanõr. 
 
 d) Bu Karar kapsamõnda normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlar ile yöre 
farkõ gözetilmeksizin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) yatõrõmlarõ, ar-
ge yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, teknopark ve teknoparklarda 
yapõlacak yatõrõmlar, enerji dahil altyapõ yatõrõmlarõ, Bilim Teknoloji Yüksek 
Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu tarafõndan 
belirlenen öncelikli teknoloji alanõnda yapõlacak yatõrõmlar, elektronik sanayi 
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yatõrõmlarõ, gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ, tersane yatõrõmlarõ, uçak ve helikopter 
yatõrõmlarõ, eğitim yatõrõmlarõ, sağlõk yatõrõmlarõ, turizm yatõrõmlarõ, maden 
istihracõna yönelik yatõrõmlar, bilişim teknolojisi yatõrõmlarõ, yazõlõm geliştirme 
yatõrõmlarõ, genel amaçlõ rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri yatõrõmlarõ, 
bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ�nca 
belirlenen küçük sanayi siteleri ile küçük sanayi sitelerinden oluşan organize 
küçük sanayi bölgelerinde yapõlacak yatõrõmlar, ileri teknoloji gerektiren, katma 
değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artõrõcõ özelliklerden en az birini 
içeren ve sabit yatõrõm tutarõ 50 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõn 
üzerindeki yatõrõmlar özel önem taşõyan sektör yatõrõmlarõdõr. 
 
 Bu çerçevede özel önem taşõyan sektör yatõrõmlarõna uygulanacak 
yatõrõm indirimi oranlarõ ise;  
 
 a)Yukarõda yöre farkõ gözetmeksizin sayõlan özel önem taşõyan sektörler 
yatõrõmlarõ için bütün yörelerde %100, 
 
 b) Normal yörelerde yapõlacak diğer yatõrõmlar için %60, 
olarak uygulanõr.  
 
 Yatõrõm indiriminde, Maliye Bakanlõğõnca her yõl belirlenen asgari yatõrõm 
indirimi tutarlarõ esas alõnõr. 
 
 Katma Değer Vergisi İstisnasõ 
 
 Madde 9- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayõlõ Katma Değer Vergisi 
Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi gereğince, teşvik belgesini haiz 
yatõrõmcõlara teşvik belgesi kapsamõnda yapõlacak makine ve teçhizat ithal ve 
yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadõr. 
 
 Fon�dan Kredi Tahsisi 
 
 Madde 10- Araştõrma-geliştirme yatõrõmlarõ, teknopark ve teknoparklarda 
yapõlacak yatõrõmlar, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, hammaddelerini 
sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarõmsal sanayi yatõrõmlarõ, Bilim 
Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu 
tarafõndan belirlenen öncelikli teknoloji alanõndaki yatõrõmlar, bölgesel 
gelişmeye yönelik yatõrõmlar (Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakõr, Hakkari, 
Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şõrnak, Tunceli ve Van illerinde yapõlacak 
komple yeni yatõrõmlar), organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden 
oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşõnacak yatõrõmlar ile ilgili diğer 
Bakanlar Kurulu kararlarõnda öngörülen yatõrõmlar için Fon�dan kredi tahsisi, 
tarõmsal sanayi yatõrõmlarõna sözleşmeli üretim için kullanõlmak üzere ayrõca 
işletme kredisi tahsisi yapõlabilir. Fon�dan tahsis edilecek kredinin miktarõ, 
vadesi ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar Müsteşarlõğõn bağlõ 
bulunduğu Devlet Bakanlõğõnca çõkarõlacak tebliğ ve genelgeler ile belirlenir. 
 
 Madde 11- Serbest bölgelerde ar-ge yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik 
yatõrõmlar, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştõrma Kurumu tarafõndan belirlenen öncelikli teknoloji alanõndaki yatõrõmlar 
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ile bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar için sadece Fon kaynaklõ kredi 
desteğini içeren teşvik belgesi düzenlenebilir.  
 
 Yukarõda belirtilen konular dõşõnda daha önceki Bakanlar Kurulu 
kararlarõna göre düzenlenmiş teşvik belgesi konusu yatõrõm yerinin serbest 
bölge ilan edilmesi durumunda, belgenin verildiği mevzuat hükümlerine bağlõ 
kalõnmaksõzõn yatõrõmõn mevcut hali dikkate alõnarak serbest bölgenin faaliyete 
geçtiği tarih itibarõyla tamamlama vizesi yapõlõr.  
 
 Devir, Temlik, Satõş ve İhraç  
 
 Madde 12- Teşvik belgesi kapsamõ ithal makine ve teçhizatõn 5 yõl, yerli 
makine ve teçhizatõn ise 2 yõl süre ile diğer yatõrõmcõlara devir, temlik ve satõşõ 
yapõlamaz. Teşvik belgesindeki kayõt ve koşullarõn yerine getirilmemesi 
halinde, teşvik belgesi kapsamõndaki makine ve teçhizatõn satõşõ, sözkonusu 
sürelerin dolmuş olmasõ durumunda da izne tabidir.  
 
 Teşvik belgesi kapsamõ yatõrõmõn veya belge kapsamõnda temin edilen 
makine ve teçhizatõn devir, temlik, satõş ve ihracõna ilişkin usul ve esaslar 
Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõ�nca yayõmlanacak tebliğ ve 
genelgeler ile belirlenir. 
 
 Yatõrõmõn Süresi ve Tamamlama Vizesi 
 
 Madde 13- Teşvik belgesi kapsamõ yatõrõmlarõn proje bazõnda yapõlacak 
değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastõr. 
Yatõrõmõn öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinde 
kayõtlõ ilk sürenin yarõsõ kadar daha ek süre verilebilir.  
 
 Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altõ ay içinde yatõrõmõn 
tamamlama vizesinin yapõlmasõ için teşvik belgesini düzenleyen mercie 
müracaat edilmemesi halinde teşvik belgeleri iptal edilmiş sayõlõr ve 
yararlanõlan destek unsurlarõ 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü 
Hakkõnda Kanun çerçevesinde geri alõnõr 
 
 Yatõrõmlarõn Nakli 
 
 Madde 14- Mevcut yatõrõmlarõn gelişmiş, normal ve kalkõnmada öncelikli 
yöreler ile organize sanayi bölgelerine nakline, bu Karar hükümlerine göre 
sektörlerin ve bölgelerin durumu da dikkate alõnarak Müsteşarlõğõn bağlõ 
bulunduğu Devlet Bakanlõğõnca yayõmlanacak tebliğ ve genelgeler ile 
belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde proje bazõnda izin verilebilir. 
 
 Kararlara İlişkin Uygulama  
 
 Madde 15- Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarõnõn ilgili kurum 
ve kuruluşlar ile bankalar tarafõndan uygulanmasõ zorunludur. 
 
 Daha önceki yõl kararlarõna göre teşvik belgesine bağlanan yatõrõmlarla 
ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği karar ile diğer ilgili Bakanlar 
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Kurulu kararlarõnda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur. Ancak, bu 
Karar ve bu Karara istinaden çõkarõlacak tebliğ ve genelgelerle belirlenecek 
ihracat taahhüdü, ithalatta alõnan fonlar, özkaynak oranlarõ ve bölgesel 
gelişmeye yönelik yatõrõmlarla ilgili hükümler, bu Kararõn yürürlükte olduğu 
süre içerisinde talep edilmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden 
düzenlenmiş teşvik belgelerine de uygulanõr.  
 
 Bu Karar ve daha önceki kararlarda yer alan destek unsurlarõnõn 
uygulanmasõnda ortaya çõkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlõğõn görüşü 
doğrultusunda işlem tesis edilir. 
 
 Madde 16- Kamu kurum ve kuruluşlarõnca teşvik belgesi kapsamõnda 
gerçekleştirilen yatõrõmlarõn, belgenin istinat ettiği karar hükümlerine bağlõ 
kalõnmaksõzõn mevcut haliyle tamamlanmõş sayõlarak tamamlama vizesi 
işlemleri Müsteşarlõkça yapõlõr. 
 
 Yetki ve Uygulama Esaslarõ  
 
 Madde 17- Müsteşarlõk, tebliğ ve genelgeler ile belirlenen esas ve 
usuller çerçevesinde bu Karar kapsamõndaki uygulamaya yönelik bazõ 
işlemlerin yürütme yetkisini diğer kurum ve kuruluşlara devredebilir.  
 
 Müsteşarlõk, bu Karar�õn uygulanmasõnõ teminen; makro ekonomik 
politikalar ve gelişen şartlar gözönünde bulundurularak gerekli tedbirleri 
almaya, Karar�õn kapsamõ, işleyişi, çeşitli kurum ve kuruluşlara verilecek 
görevlere ilişkin usul ve esaslarõ tebliğler ve genelgeler ile belirlemeye, 
Karar�da öngörülen haller dõşõnda kalan özel durumlarõ inceleyip 
sonuçlandõrmaya, mücbir ve haklõ sebeplerin varlõğõ halinde teşvik belgesi ile 
ilgili gerekli işlemleri yapmaya, yatõrõmlarda öngörülen şartlara uyulup 
uyulmadõğõnõ denetlemeye ve denetim sonuçlarõna göre gerekli tedbirleri 
almaya, belgelerde tahrifat yapan, yanlõş ve yanõltõcõ bilgi ve belge veren 
yatõrõmcõlarõn işlemlerini sõnõrlamaya veya teşvik belgelerini iptal etmeye, ilgili 
kuruluşlardan bilgi istemeye yetkilidir 
 
 Diğer mali mevzuata aykõrõ davranan firmalarõn ilgili kurum ve 
kuruluşlarca Müsteşarlõğa bildirilmesi halinde de yukarõdaki hükümler 
uygulanõr.  
 
 Yatõrõmlara Müeyyide Uygulanmasõ 
 
 Madde 18- Destek unsurlarõndan faydalanabilmek için, yatõrõmlarõn 
teşvik belgelerindeki kayõt ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilmeleri 
esastõr. 
 
 Bu Karar ve bu Karar�a ilişkin olarak yürürlüğe konulacak tebliğ ve 
genelgelerde belirlenen hükümlere aykõrõ davranan, teşvik belgesindeki kayõt 
ve koşullarõ yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat 
yapan, yanlõş ve yanõltõcõ bilgi ve belge veren yatõrõmcõlarõn yararlandõklarõ 
destek unsurlarõ, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6183 sayõlõ Amme 
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Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümleri uyarõnca kõsmen veya 
tamamen geri alõnõr.  

 
İKİNCİ BÖLÜM  

 
YATIRIMLARI TEŞVİK FONU 

 
 Fon�un Gelirleri  
 
 Madde 19- Fon�un gelirleri aşağõda belirtilmiştir.  
 
 a)Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu gelirlerinin tamamõ, 
 
 b)Tütün Fonu gelirlerinin %25'i, 
 
 c) Gerektiğinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve diğer fonlardan 
yapõlacak aktarmalar, 
 
 d)Fon'dan tahsis edilen kredilerin anapara, taksit ve faiz geri ödemeleri, 
 
 e) Yatõrõmlarda devlet yardõmlarõ ile ilgili mevzuata aykõrõ davranõlmasõ 
nedeniyle yatõrõmcõlardan tahsil edilen tutarlar ve Fon kaynaklõ kredinin 
öngörülen şekilde kullanõlmamasõ sonucu geri alõnan anapara ve cezai faizleri, 
 
 f)Dahilde İşleme Rejimine aykõrõ davranõlmasõ sonucunda irat kaydedilen 
teminatlar, 
 
 g) Yatõrõmlarda devlet yardõmlarõ ile ilgili mevzuat çerçevesinde 
ödenmesi gereken teminatlar ve dahilde işleme rejimine göre yapõlan 
tahsilatlar, 
 
 h)İthalat Rejimi Kararõ çerçevesinde irat kaydedilen teminatlarõn tamamõ. 
 
 Fon�dan Yapõlacak Ödemeler  
 
 Madde 20- Kalkõnma Planlarõ ve Yõllõk Programlarda öngörülen 
hedeflere uygun olarak, yatõrõmlarõn yönlendirilmesi ve desteklenmesi için her 
yõl bütçe kanunuyla Yatõrõmlarõ Teşvik Fonuna konulan ödenek çerçevesinde, 
teşvik belgeli olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn mevzuatõnda öngörülen usul ve 
esaslara göre düşük faizli yatõrõm ve işletme kredisi öngörülebilir. 
 
 A) Fon�dan Yapõlacak Diğer Ödemeler  
 
 Fon�dan aşağõda belirtilen ödemeler yapõlabilir:  
 
 a) Fon ve Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu ile ilgili olarak açõlacak 
davalar ve yapõlacak icra takiplerine ilişkin harç ve masraflar, görülmekte olan 
davalar sõrasõnda görevli bankalarca yapõlmasõ gerekli masraflar, Fon aleyhine 
sonuçlanan davalarla ilgili olarak geri verilmesi gerekli tutarlar ile mahkeme ve 
icra masraflarõ gibi giderler, 
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 b) Maddi hata ve matrah değişikliği gibi nedenlerle idari ve adli 
makamlarca Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu�na fazladan yatõrõldõğõ 
tespit edilen tutarlardan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ'nca iade 
edilecek tutarlar,  
 
 c) Yatõrõmlarda devlet yardõmlarõ ile ilgili olarak mevzuatõnda öngörülen 
ödemeler, 
 
 d) Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yatõrõmlarõnda Devlet Yardõmlarõ 
Hakkõnda Karar, Yarõm Kalmõş İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle 
İşletmeye Geçememiş veya Kõsmen Geçmiş Yatõrõmlarõn Ekonomiye 
Kazandõrõlmasõna Dair Karar, Tabii Afetten Zarar Gören Yatõrõmlarõn (Küçük 
ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandõrõlmasõ Hakkõnda Karar ile 
Yatõrõmlarõ Teşvik Fonundan ödeme yapõlmasõ öngörülen Bakanlar Kurulunca 
çõkarõlan diğer kararnamelere istinaden yapõlacak ödemeler,  
 
 e) Yatõrõmlarda devlet yardõmlarõ ile ilgili daha önceki kararlarda belirtilen 
hükümler çerçevesinde müktesep hak olarak öngörülen ödemeler,  
 
 f) 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayõlõ Karar ve bu Karar�a ilişkin 
tebliğlere göre ilgili mevzuatõnda öngörülen esaslar çerçevesinde yapõlacak 
ödemeler, 
  
 g) Fon�un gelirlerinin %0.2'sini geçmemek kaydõyla, Müsteşarlõğõn bağlõ 
bulunduğu Devlet Bakanlõğõ�nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, 
Hazine Müsteşarlõğõ Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ile Yabancõ 
Sermaye Genel Müdürlüğünce yurtiçi ve yurtdõşõnda araştõrma, eğitim ve 
tanõtõm faaliyetlerinde bulunulmasõ, sektörel incelemeler yapõlmasõ ve 
gelişmelerinin izlenmesi, yatõrõmlarõn değerlendirilmesi ve takibinin yapõlmasõ 
için gerçekleştirilecek harcamalar.  
 
 Yukarõda belirtilen ödemelerin yapõlabilmesi için ilgililer; Kaynak 
Kullanõmõnõ Destekleme Fonu taahhütlerinden olan yatõrõm kredileri ve ihtisas 
kredilerine yapõlmasõ gereken faiz farkõ iadesi veya destekleme primi 
ödemelerine ilişkin talepler ile maddi hata, yetkili mercilerce kabul edilen 
matrah değişikliği gibi nedenlerle idari ve adli makamlarca Kaynak Kullanõmõnõ 
Destekleme Fonu�na fazladan yatõrõldõğõ tespit edilen fon kesintilerinin iadesi 
konusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ�na, diğer konularda ise 
Müsteşarlõğa müracaat ederler.  
 
 B.Ödeme Prosedürü 
 
 Bu Karar çerçevesinde aracõ bankalar ile kurum ve kuruluşlara yapõlacak 
aktarmalar, taleplerin Müsteşarlõk kayõtlarõna intikal tarihi sõrasõna göre 
gerçekleştirilir.  
 
 Tabii afete maruz kalõnmasõ sebebiyle ekonomisi etkilenen, ticari ve sõnai 
faaliyetleri sekteye uğrayan yatõrõmcõlarõn, Fon�dan aktarõlan krediye taalluk 
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eden borçlarõnõn ertelenmesine ilişkin usul ve esaslarõ belirlemeye 
Müsteşarlõğõn bağlõ olduğu Devlet Bakanõ yetkilidir. 
 
 C) Uygulama Esaslarõ 
 
 Bu Karar�õn 10 uncu maddesi çerçevesinde kullandõrõlacak Fon kaynaklõ 
kredilerin faiz oranõ yatõrõm kredileri için %15, işletme kredileri için %25�tir. Fon 
kaynaklõ kredilerin miktarõ, vadesi ve geri dönüşü ile ilgili usul ve esaslar 
Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõnca çõkarõlacak tebliğlerle 
belirlenir. Fon kaynaklarõndan kullanõlacak kredilerin faiz oranlarõnõ 
ekonominin seyrine göre %100�üne kadar artõrmaya veya azaltmaya 
Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanõ yetkilidir. Fondan kredi 
öngörülen daha önceki kararlara göre kullandõrõlan kredilerin bakiyeleri için 
tabi olduklarõ kararname hükümlerine göre uygulanmasõ gereken faiz oranõnõ 
aşmamak kaydõyla yeni belirlenen faiz oranlarõ uygulanõr. 
 
 Fon�a Tahsilat  
 
 Madde 21- Fon'dan ödenen tutarlarõn geri alõnmasõ ile ilgili usul ve 
esaslar aşağõda belirtilmiştir. 
 
 a) İlgili Karar ve tebliğlere aykõrõlõk sonucu geri alõnmasõ gereken 
destekleme primleri ile besicilik işletme kredileri Türkiye Kalkõnma Bankasõ ve 
T.C. Ziraat Bankasõnca, 
 
 b) Yatõrõm kredilerine ilişkin faiz farkõ iadesi tutarlarõ, gerçek dõşõ ihracatla 
ilgili işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõna intikal ettirilen 
raporlarõn incelenmesi sonucunda tespit edilecek faiz farkõ iadesi ve 
destekleme primi tutarlarõ, bu tutarlara tahakkuk ettirilecek cezai faizi ile 
birlikte tahsili için gerekli işlemler ile Fon kaynaklõ kredilere ilişkin olarak 
bankalarca düzenlenen global itfa planlarõna göre kontrolü neticesinde 
süresinde ödenmeyen ana para taksit ve faizlerinin mevzuat hükümleri 
çerçevesinde tahsiline ilişkin işlemler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõnca, 
 
 c) Çeşitli Bakanlar Kurulu Kararlarõ uyarõnca tahsis edilen kredilerin 
vadelerinde ana para taksit ve faiz ödemeleri ile bunlarõn dõşõnda tahsili 
gereken alacaklar ilgili aracõ bankalar ve/veya kurumlarca 
tahsil edilerek Fon�a yatõrõlõr.  
 
 Fon için ilgili mali yõl bütçesinden ayrõlan ödenek Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasõ nezdindeki Fon�un gider hesabõna aktarõlõr. Ayrõca aracõ 
bankalar nezdinde sözkonusu Fon adõna tali nitelikte bir gelir-gider hesabõ da 
açõlabilir. Müsteşarlõk gerektiğinde tali hesapta biriken miktarlarõ ana hesaba 
aktarmaya ve bu konuda her türlü işlemi yapmaya yetkilidir. 
 
 Aracõ Bankalar ve Yatõrõmcõlarõn Sorumluluğu  
 
 Madde 22- Aracõ bankalar ve yatõrõmcõlarõn sorumluluğu aşağõda 
belirtilmiştir. 
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 a) Fon kaynaklõ kredi uygulamasõnõ yürütmekle görevlendirilmiş bankalar 
tarafõndan yapõlacak inceleme sonucunda kullandõrõlmasõ öngörülen kredi 
tutarõ kadar meblağ yatõrõmcõlara ödenmek üzere Fon gelirleri de dikkate 
alõnarak Müsteşarlõğõn uygun görüşüne istinaden Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasõ�nca aracõ bankalara aktarõlõr. 
 
 b) Aracõ bankalarca, ilgili Bakanlar Kurulu Kararõnda aksi belirtilmedikçe 
yatõrõm ve/veya işletme kredilerinin aktarma tarihinden itibaren en geç 5 iş 
günü içinde ilgili yatõrõmcõya kullandõrõlmasõ zorunludur. Kredinin 5 iş günü 
içinde kullandõrõlamamasõ halinde kullandõrõlamayan kredi tutarõ en geç 
müteakip 5 iş günü içinde Fon hesabõna iade edilir. Aksi takdirde kredinin 
banka hesaplarõna geçtiği tarih ile Fon hesabõna iade edildiği tarih arasõnda 
geçen süre için ilgili bankanõn kõsa vadeli kredilere genel olarak 
uygulayacağõnõ ilan ettiği kredi faiz oranõ üzerinden faiz alõnõr. 
 
 c) Krediye aracõlõk eden bankalar, kredilerin amacõna uygun olarak 
kullanõlmasõndan ve kredilere ait anapara taksit ve faizlerinin zamanõnda 
Fon�a yatõrõlmasõndan sorumludurlar. Aracõ bankalar, anapara taksit ve 
faizlerini yatõrõmcõlardan tahsil edilip edilmediğine bakõlmaksõzõn, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasõna tevdi ettikleri global itfa planõna göre 5 işgünü 
içinde Fon�a yatõrmak zorundadõrlar. Aracõ bankalarca süresinde Fon'a 
yatõrõlmayan tutarlara, Fon'a yatõrõldõklarõ tarihe kadar, bu bankalarõn kõsa 
vadeli kredilere genel olarak uygulayacağõnõ ilan ettiği faiz oranõ üzerinden 
cezai faiz tahakkuk ettirilir. 
 
 d) Yatõrõmõn gerçekleşmemesi veya teşvik belgesinin iptal edilmesi 
halinde Fon�dan kullandõrõlan kredinin, ilgili bankanõn kõsa vadeli kredilere 
uygulayacağõnõ ilan ettiği faiz oranõ üzerinden tahakkuk ettirilecek faizi ile 
birlikte 5 işgünü içinde Fon'a yatõrõlmasõ zorunludur. 
 
 e) Aracõ bankalar yapacaklarõ aracõlõk işlemlerinden dolayõ krediye 
tahakkuk eden faizin azami 4 puana kadar olan kõsmõnõ komisyon olarak 
alabilirler. Bunun dõşõnda ücret, komisyon gibi isimler altõnda başkaca hiçbir 
karşõlõk talep edemezler. 
 
 f) Aracõ bankalarõn mükellefiyetlerini bu Karar hükümleri çerçevesinde 
yerine getirmemeleri halinde, Müsteşarlõkça Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasõna verilecek talimata istinaden ilgili bankanõn anõlan Banka nezdindeki 
karşõlõk hesabõndan virman yapõlmak suretiyle tahsili cihetine gidilir. 
 
 Tahsil Usulü  
 
 Madde 23- Fon�a tahsilat aşağõdaki şekilde yapõlõr: 
 
 a) Bu Karar ve daha önceki Kararlar uyarõnca süresinde tahsil 
edilemeyen alacaklara 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda 
Kanun hükümleri tatbik edilir.  
 
 b) Ana para taksit ve tahakkuk eden faizlerinin ve bunlara bu Karar 
esaslarõna göre tahakkuk ettirilecek cezai faizlerin Fon'a yatõrõlmamasõ halinde 
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bu tutarlarõn tahsilinde de 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü 
Hakkõnda Kanun hükümleri uygulanõr. 
 
 c) Fon�dan ödenen tutarlarõn fazla ödendiğinin tesbiti halinde, bu miktar 
6183 sayõlõ Kanun hükümleri uyarõnca ilgili yatõrõmcõlardan Fona tahsil edilir. 
 
 Madde 24- Aracõ bankalar kanalõyla Fon�dan kullandõrõlan Fon kaynaklõ 
kredilerin vadesinden önce Fon�a iadesinin yapõlmasõ talebinde bulunulmasõ 
halinde, Fon�a iade tarihi ile itfa planõnda belirtilen vade sonuna kadar olan 
devre için faiz tahakkuk ettirilmez. Vadeden önce aracõ bankalara intikal 
ettirilen Fon kaynaklõ krediye ilişkin iade tutarlarõnõn bu bankalarca 5 iş günü 
içinde Fon�a iadesinin yapõlmasõ zorunludur. Aksi takdirde, aracõ bankalara bu 
Karar�õn 22 nci maddesi hükmü uygulanõr. 
 
 Fon�un Yönetimi ve Denetimi  
 
 Madde 25- Fon�dan kredi tahsisi ve ödemelerle ilgili işlemlere aracõlõk 
edecek bankalar ve diğer kuruluşlarõn tespiti, kredilerin ve ödemelerin (vadesi 
ve faiz oranlarõ dahil) işleyişine ilişkin esas ve usuller Müsteşarlõğõn bağlõ 
bulunduğu Devlet Bakanlõğõ�nca belirlenir.  
 
 Aracõ bankalar ile kurum ve kuruluşlara yapõlacak aktarmalar 
Müsteşarlõğõn bağlõ olduğu Devlet Bakanõnõn onayõ ile yapõlõr. Fon�un yönetimi 
Müsteşarlõkça, denetimi Başbakanlõk Yüksek Denetleme Kurulu�nca yapõlõr.  
 
 Geçici Madde 1- Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenmiş ve 
Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu 
Kaynaklõ Kredi ve Fon Kaynaklõ Kredi ihtiva etmeyen teşvik belgelerinden; 
 
 a) Yatõrõm süresi sona ermiş olmakla birlikte tamamlama vizesi 
yapõlmamõş veya Müsteşarlõk kayõtlarõna göre hiç işlem görmemiş olanlar 
firma talebi olmaksõzõn,  
 
 b) Fiziki olarak gerçekleşen veya yatõrõm süresi devam etmekle birlikte 
mevcut haliyle tamamlama vizesi yapõlmasõ istenenler firma talebine istinaden 
 
 Müsteşarlõk veya Müsteşarlõkça görevlendirilen Valilikçe (yatõrõmõn 
bulunduğu il) veya Ticaret ve Sanayi Odasõnca (sadece Sanayi Odasõ 
bulunmasõ halinde Sanayi Odasõ, gemi ve yat inşasõ ile tersane yatõrõmlarõnda 
Deniz Ticaret Odasõ) düzenlenen ekspertiz raporlarõna istinaden teşvik belgesi 
konusu yatõrõmõn bütünlüğü ile, ilgili Karar ve teşvik belgesindeki kayõt ve 
koşullara bakõlmaksõzõn gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizeleri 
yapõlõr. Ekspertiz işlemini yapan ve raporunu düzenleyen merci tarafõndan 
tamamlama vizeleri doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilerek 
sonucundan Müsteşarlõğa bilgi verilir. 
 
 Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme 
Fonu Kaynaklõ Kredi ve Fon Kaynaklõ Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine 
ilişkin tamamlama vizesi işlemleri, talep edilip edilmediğine bakõlmaksõzõn 
resen Müsteşarlõkça veya Müsteşarlõğõn görevlendireceği bankalar veya 
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yukarõdaki fõkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafõndan düzenlenecek 
ekspertiz raporlarõna istinaden yapõlõr. Ancak yatõrõmõn fiziki olarak 
tamamlanmõş olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn, ilgili Karar ve teşvik 
belgesindeki kayõt ve koşullara bağlõ kalõnmadan tamamlama vizesi yapõlan 
yatõrõmlarda fazladan prim veya kredi kullanõlmõş olmasõ halinde fazladan 
yararlandõrõlan destek unsurlarõ ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri 
alõnõr. Bu teşvik belgelerinden 31/12/1999 tarihine kadar tamamlama vizesi 
başvurusunda bulunulmamõş olmasõ sebebiyle iptal edilen ancak henüz 
müeyyide uygulanmamõş olan söz konusu teşvik belgelerine ilişkin 
tamamlama vizesinin yapõlmasõnõn talep edilmesi halinde bu fõkrada belirtilen 
hükümler çerçevesinde işlem yapõlõr. 
 
 Gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapõlan teşvik belgesinde kayõtlõ 
oran üzerinden kullanõlan özkaynağa tekabül eden kredi miktarõnõn aşõlmasõ 
halinde aşõlan miktara tekabül eden vergi, resim ve harçlar ile teşvik 
belgesindeki ihracat taahhüdünün süresi içerisinde yerine getirilememesi 
durumunda yararlanõlan vergi, resim ve harçlar 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayõlõ 
Kanun hükümleri çerçevesinde geri alõnõr.  
 
 Bu şekilde işlem yapõlan belgeler konusu yatõrõmlarõn bakiye kõsõmlarõ 
için talep edilmesi halinde, sektörün durumu da dikkate alõnarak yürürlükteki 
mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni teşvik belgesi düzenlenebilir. 
 
 Müsteşarlõkça veya görevlendirilen kurumlarca yatõrõm yeri tespit 
edilemeyen veya süre uzatõmõ alamayan teşvik belgeleri ise Resmi Gazete�de 
ilan edilmek suretiyle iptal edilmiş sayõlõr. 
 
 Geçici Madde 2- Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi, Kaynak 
Kullanõmõnõ Destekleme Fonu Kaynaklõ Kredi ve 98/10755 sayõlõ 
Kararnameden önceki Bakanlar Kurulu kararlarõna göre Fon Kaynaklõ Kredi 
ihtiva eden teşvik belgelerine (31/12/1999 tarihine kadar tamamlama vizesi 
başvurusunda bulunulmamõş olmasõ sebebiyle iptal edilmiş ancak henüz 
müeyyide uygulanmamõş olanlar dahil), bu Karar�õn yürürlük süresi içinde talep 
edilmesi halinde, söz konusu prim veya kredilerin kullanõlmadõğõnõn tevsik 
edilmesi veya yararlanõlan bu destek unsurlarõnõn 6183 sayõlõ Amme 
Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümleri çerçevesinde iade 
edilmesi kaydõyla, 30/6/2001 tarihine kadar ek süre verilir. Bu süre sonunda 
yatõrõmõn tamamlanmamasõ halinde bu Kararõn geçici 1 inci maddesi hükmü 
uygulanõr. 
 
 Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme 
Fonu Kaynaklõ Kredi ve Fon Kaynaklõ Kredi ihtiva etmeyen daha önceki yõl 
Kararlarõna ve 98/10755 sayõlõ Kararnameye göre düzenlenen teşvik 
belgelerine 31/12/2001 tarihine kadar ek süre verilebilir. Teşvik belgesinin 
düzenleniş tarihi itibarõyla yatõrõm bitiş tarihi bu tarihten sonraya tekabül eden 
teşvik belgelerine ise, yatõrõm bitiş tarihini müteakiben, talep edilmesi halinde; 
belgede kayõtlõ yatõrõm süresinin azami yarõsõ kadar ek süre verilebilir. Bu 
süreler sonunda yatõrõmõn tamamlanmasõ gerekmektedir. Aksi takdirde, 
sağlanan destek unsurlarõ 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü 
Hakkõnda Kanun hükümleri uyarõnca geri alõnõr. 
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 Geçici Madde 3- Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlan yatõrõmlar ile 
4/6/1985 tarihli ve 3213 sayõlõ Kanunun 9 uncu maddesi hükmü gereği bu 
yörelerde uygulanan destek unsurlarõndan istifade ettirilen yatõrõmlar için 
düzenlenmiş ve halen geçerli olan; 
 

a. KDV+10 puan oranõnda KDV desteği veya teşvik primi ihtiva eden,  
b. 1/8/1998 tarihinden önce onaylanmõş yerli makine ve teçhizat 

listesinde yer alan,  
c. 1/8/1998 tarihinden sonra satõn alõnmasõ sebebiyle KDV desteğinden 

yararlanamayarak istisnadan yararlanan teşvik belgesi kapsamõndaki makine 
ve teçhizata, bu makine ve teçhizatõn KDV�siz fatura bedelinin % 10�u 
oranõnda, Fonun imkanlarõ çerçevesinde destek sağlanõr. 
 
 Bu yörelerde uluslararasõ ihale neticesi yapõlan teşvik belgeli 
yatõrõmlarda, ihalenin Türkiye�de yerleşik firmalarda kalmasõ halinde yatõrõmcõ 
firma yerine, ihaleyi kazanan firmalar için de aynõ uygulama yapõlõr. KDV 
desteği uygulamasõ ilgili mevzuatõ uyarõnca yapõlõr. 
 
 Diğer taraftan, gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ için düzenlenmiş ve sabit 
yatõrõm üzerinden KDV desteği veya teşvik primi öngörülmüş bulunan teşvik 
belgelerine ilişkin destek uygulamasõna ilgili mevzuatõ çerçevesinde devam 
edilir. 
 
 Geçici Madde 4- Teşvik belgesi kapsamõnda yapõlmõş bulunan üretim 
tesisleri ve bu tesislere ilişkin gayrõmenkullerin 5422 sayõlõ Kurumlar Vergisi 
Kanununda değişiklik yapan 25/5/1995 tarihli ve 4108 sayõlõ Kanuna göre 
kurulmuş veya kurulacak şirketlere ayni sermaye olarak konulmak üzere devri 
Müsteşarlõğõn iznine tabidir. Bu durumda, teşvik belgesinin tamamlama 
vizesinin yapõlmasõ kaydõyla, destek unsurlarõ (Kaynak Kullanõmõnõ 
Destekleme Fonu Kaynaklõ Kredi ve Fon Kaynaklõ Kredi dahil) geri alõnmaz. 
4108 sayõlõ Kanun hükümleri çerçevesinde kurulmuş veya kurulacak şirketin 5 
milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõ aşan yatõrõmlarõ için teşvik belgesi 
düzenlenir. 
 
 Yürürlükten Kaldõrõlan Hükümler 
 
 Madde 26- 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayõlõ, 22/2/1999 tarihli ve 
99/12475 sayõlõ, 14/4/1999 tarihli ve 99/12656 sayõlõ kararnameler yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr.  
 
 Yürürlük  
 
 Madde 27- Bu Karar yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer.  
 
 Yürütme  
 
 Madde 28- Bu Karar�õ Hazine Müsteşarlõğõnõn bağlõ olduğu Devlet 
Bakanõ yürütür. 
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(EK-1) 

 
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA 

YÖRELER 
 

Gelişmiş 
Yöre 

Kapsamõnda
ki İller 

Normal Yöre Kapsamõndaki İller Kalkõnmada Öncelikli Yöre 
Kapsamõndaki İller 

İSTANBUL 
(il sõnõrlarõ)  
KOCAELİ (il 
sõnõrlarõ) 

ANKARA (Büyük 
Şehir Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 

ESKİŞEHİR 
KONYA 
GAZİANTEP 
SAKARYA 

KASTAMONU 
ÇORUM  
ARTVİN 
ERZİNCAN 

TUNCELİ 
ADIYAMAN 
KARS 
GÜMÜŞHANE 

ANKARA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ içi) 

İZMİR (Büyük 
Şehir Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 

BOLU 
BURDUR 
KÜTAHYA 
AFYON 

TRABZON 
SİVAS 
OSMANİYE 
AKSARAY 

BAYBURT 
BATMAN 
MARDİN 
VAN 

İZMİR 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ içi) 

BURSA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 

TEKİRDAĞ 
YALOVA 
İÇEL 
MUĞLA 

K.MARAŞ 
KİLİS 
BARTIN 
TOKAT 

SİİRT 
IĞDIR 
HAKKARİ 
BİTLİS 

BURSA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ içi) 

ADANA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 

AYDIN 
BALIKESİR 
KIRKLARELİ 
KAYSERİ 

ÇANKIRI 
SİNOP 
ORDU 
ERZURUM 

ARDAHAN 
BİNGÖL 
AĞRI 
ŞIRNAK 

ADANA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ içi)  
ANTALYA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ içi) 

ANTALYA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 
ÇANAKKALE 
(Bozcaada ve 
Gökçeada ilçeleri 
hariç) 

EDİRNE 
ISPARTA 
MANİSA 
UŞAK  
DÜZCE 
DENİZLİ 
BİLECİK 
HATAY 

DİYARBAKIR 
YOZGAT 
ŞANLIURFA 
NEVŞEHİR 
ELAZIĞ 
AMASYA 
KARABÜK 
MALATYA 
ZONGULDAK 
KARAMAN 
NİĞDE 
SAMSUN 

MUŞ 
RİZE 
KIRŞEHİR 
ÇANAKKALE 
(Bozcaada ve 
Gökçeada 
ilçeleri) 
KIRIKKALE 
GİRESUN 
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4. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE YATIRIMLARI TEŞVİK 

FONU ESASLARI  HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA  
İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No: 2001/1) 

 
(Bu Tebliğ, 18.02.2001 ve 24322 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanmõştõr.) 

 
 Amaç  
 
 Madde 1- Bu Tebliğ; Kalkõnma Planlarõ ve Yõllõk Programlarda öngörülen 
hedefler ile Avrupa Birliği normlarõ ve uluslararasõ anlaşmalara uygun olarak 
tasarruflarõ yatõrõma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve 
uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arasõ dengesizlikleri giderecek, istihdam 
yaratacak ve uluslararasõ rekabet gücü sağlayacak yatõrõmlarõn desteklenmesi 
amacõyla hazõrlanan 21/12/2000 tarihli ve 2000/1821sayõlõ Yatõrõmlarda Devlet 
Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Hakkõnda Karar�õn uygulanmasõna ilişkin 
usul ve esaslarõ tespit etmek için hazõrlanmõştõr. 
 
 Tanõmlar 
 
 Madde 2- Bu Tebliğ�de geçen;  

 
Müsteşarlõk :Hazine Müsteşarlõğõnõ, 
 
Fon :Yatõrõmlarõ Teşvik Fonunu, 
 
Teşvik belgesi:Yatõrõm Teşvik Belgesi veya İzin ve Teşvik Belgesini, 
 
Oda:Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odalarõ ve Ticaret Borsalarõ 

Birliği (TOBB) bağlõ Sanayi Odalarõ, Ticaret ve Sanayi Odalarõnõ ve Ticaret 
Odalarõnõ, 

 
Karar:21/12/2000 tarihli ve 2000/1821 sayõlõ Yatõrõmlarda Devlet 

Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Hakkõnda Kararõ, 
ifade eder. 
 
 Teşvik Belgesi Müracaat Usulleri ve Müracaat Yeri 
 
 Madde 3- Bir yatõrõmõn teşvik belgesine bağlanabilmesi için, asgari sabit 
yatõrõm tutarõnõn; 
 

a. Kalkõnmada öncelikli yörelerde gerçekleştirilecek yatõrõmlarda 200 
milyar Türk Lirasõ,  

b. Normal yörelerde gerçekleştirilecek yatõrõmlarda 400 milyar Türk 
Lirasõ,  

c. Gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek yatõrõmlarda 600 milyar Türk 
Lirasõ  
olmasõ gerekmektedir. 
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 Finansal kiralama şirketlerinin finansal kiralamaya konu teşvik belgesi 
müracaatlarõnda aranacak asgari sabit yatõrõm tutarõ ise yukarõdaki fõkrada 
belirtilen miktarlarõn %25�i kadardõr. 
 
 Madde 4- Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için; 
 

a. Yabancõ sermayeli şirket ve şubelerce gerçekleştirilecek bütün 
yatõrõmlar için Müsteşarlõk Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğüne,  

b. 2 trilyon Türk Lirasõnõn altõndaki Ek 1�de belirtilen imalat ve tarõmsal 
sanayi yatõrõmlarõ için bu Tebliğin istinat ettiği Karar�õn 5 inci maddesi 
gereğince 31/7/2001 tarihine kadar Müsteşarlõk Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğüne, 1/8/2001 tarihinden itibaren yatõrõmõn yapõlacağõ ildeki Ek 2�de 
belirtilen sanayi odalarõna ve gerektiğinde Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu 
Devlet Bakanlõğõnca yayõmlanacak genelgelerle belirlenen ilgili Odalara,  

c. Diğer yatõrõmlar için ise Müsteşarlõk Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğüne,  
müracaat edilir. 
 
 Bu Tebliğin istinat ettiği Karar�a göre düzenlenen teşvik belgelerinin 
geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, teşvik belgesi 
müracaatõnõ değerlendiren ilgili kuruma yapõlõr. Müracaatlar bu Tebliğde 
belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafõndan 
sonuçlandõrõlõr. Ancak, yatõrõmlarõn nakli, yatõrõm yeri ve konusu değişiklikleri 
ve teminatlõ ithalat ile devir, temlik, satõş ve ihraç işlemleri, teşvik belgesi iptali 
ile ilgili müracaatlar doğrudan Müsteşarlõkça değerlendirilerek sonuçlandõrõlõr.  
 
 Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin 
işlemlere ilgili karar ve tebliğler çerçevesinde devam olunur. 
 
 Madde 5- Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için gerçek şahõslar, adi 
ortaklõklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklõklarõ (adi ortaklõk), kamu 
kurum ve kuruluşlarõ ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarõ, 
dernekler ve vakõflar ile yurtdõşõndaki yabancõ şirketlerin Türkiye�deki şubeleri 
müracaat edebilir.  
 
 Kurulacak şirketler adõna ve tamamlanmõş yatõrõmlara ilişkin olarak teşvik 
belgesi düzenlenmez. Ancak, yabancõ sermayeli yatõrõmlarda kurulacak 
anonim ve limited şirketler ile kurulacak şubeler için müracaat edilebilir. 
 
 Yabancõ sermayeli kuruluşlarõn, gerçekleştirecekleri yatõrõmlar ile ilgili 
olarak müracaat safhasõnda ibraz edemedikleri belgeleri teşvik belgesinin 
düzenlenmesini müteakip belgenin geçerlilik süresi içerisinde kalmak şartõyla 
azami iki yõl içinde tamamlayõp Müsteşarlõğa ibraz etmeleri gerekir. 
 
 Müracaatta Aranacak Belgeler 
 
 Madde 6- Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapõlacak müracaatta 
aranõlacak belgeler şunlardõr: 
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 a) Ek 3�deki örneğe uygun olarak hazõrlanmõş bir nüsha yatõrõm bilgi 
formu, 
 
 b) Finansal kiralama şirketlerinin finansal kiralamaya yönelik yatõrõmlarõ 
dahil tüm yatõrõmlar için; 
 
 Müsteşarlõğa yapõlacak müracaatlarda;  
 
 Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 200 milyon Türk 
Lirasõ,  
 
 Normal yörelerde yapõlacak sabit yatõrõm tutarõ 2 trilyon Türk Lirasõnõn 
altõndaki yatõrõmlarda 400 milyon Türk Lirasõ,  
 
 Gelişmiş yörelerde yapõlacak sabit yatõrõm tutarõ 2 trilyon Türk Lirasõnõn 
altõndaki yatõrõmlarda 600 milyon Türk Lirasõ,  
 
 Gelişmiş ve normal yörelerde yapõlacak sabit yatõrõm tutarõ 2 trilyon Türk 
Lirasõnõn üzerindeki yatõrõmlarda 2 milyar Türk Lirasõ,  
tutarõndaki meblağõn Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ nezdindeki Fon�a 
yatõrõldõğõna dair makbuzun ikinci nüshasõ, 
 
 Odalara yapõlacak müracaatlarda;  
 
 Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 100 milyon Türk 
Lirasõ,  
 
 Normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 300 milyon Türk Lirasõ,  
 
 Gelişmiş yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 500 milyon Türk Lirasõ,  
tutarõndaki meblağõn Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ nezdindeki Fon�a 
yatõrõldõğõna dair makbuzun ikinci nüshasõ ve bu miktarlara ilave olarak 100 
milyon Türk Lirasõ tutarõndaki meblağõn ise ilgili Odanõn hesabõna yatõrõldõğõnõ 
gösterir makbuz nüshasõ, 
 
 c) Yurt içi ve yurt dõşõndan temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin 
olarak yatõrõmcõ tarafõndan düzenlenmiş ve imzalanmõş listeler (Ek 4�teki 
örneğe uygun olarak), 
 
 ç) Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri 
(dilekçe ve ekleri bu kişilerce imzalanacaktõr), 
 
 d) Kuruluş işlemleri ve iştigal konularõ ile şirketin son sermaye yapõsõnõn 
yer aldõğõ Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi asõllarõ veya tasdikli örnekleri, 
 
 e) Gelişmiş yörelerde yapõlacak tevsi yatõrõmlarõnda ve nakit destek 
unsuru ihtiva eden yatõrõmlarda tüm makine ve teçhizata ait proforma fatura 
veya fiat teklifleri, kullanõlmõş ithal makine ve teçhizat ihtiva eden yatõrõm 
projelerinde ise sadece kullanõlmõş makine ve teçhizata ait proforma fatura 
veya fiat teklifleri, 



Kulhan                               Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Kalkõnmada Öcelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/kulhane/yardim.pdf    49 

 
 f) Son yõla ait vergi dairesince onaylõ bilanço, 
 
 g) Yatõrõmcõlarõn mali mevzuata aykõrõ bir fiilinin olmadõğõna dair 
taahhütname (Ek 5�deki örneğine uygun olarak), 
 
 ğ) Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, 
tamamlama ve entegrasyon niteliğinde gerçekleştirilecek yatõrõmlarda, ilgili 
Odaca onaylõ kapasite raporu, 
 
 h) Vergi, resim ve harç istisnasõ desteğinin talep edilmesi halinde ihracat 
taahhütnamesi (Ek 6�daki örneğine uygun olarak), 
 
 õ) Kiralõk işyerinde yapõlacak yatõrõmlar için müracaat tarihi itibarõyla en 
az 5 yõllõk, kiralõk arsa üzerinde yapõlacak yatõrõmlar için ise en az 10 yõllõk kira 
kontratõnõn firmaya tekrar iade edilmek üzere aslõ kiralayana ait tapu ve imza 
beyannamesi veya kira kontratõnõn noter tasdikli sureti, 
 
 i) Organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni yatõrõmlar 
veya nakil yatõrõmlarõ için tahsis yazõsõ veya belgesi, 
 
 j) Turizm yatõrõmlarõnda Turizm Bakanlõğõ�ndan alõnacak turizm yatõrõm 
veya işletme belgesi (21/1/1998 tarihli ve 4325 sayõlõ Kanun kapsamõnda arazi 
tahsisi yapõlmasõnõn söz konusu olmasõ halinde bu belge teşvik belgesinin 
düzenlenmesi safhasõnda aranmaz), 
 
 k) Eğitim (anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim kurumlarõ) yatõrõmlarõnda Milli 
Eğitim Bakanlõğõ�ndan alõnacak izin belgesi, 
 
 l) Spor kompleksleri ve tesislerine yönelik yatõrõmlarda Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlüğü veya uygun göreceği yetkili mercilerden alõnacak belge, 
 
 m)Tersane (gemi inşa, onarõm ve bakõm tesisleri) yatõrõmlarõnda 
Denizcilik Müsteşarlõğõ�ndan alõnacak uygun görüş yazõsõ, 
 
 n) Sağlõk yatõrõmlarõnda komple yeni yatõrõm dõşõndaki yatõrõmlarda 
mevcut tesisin varlõğõnõ tevsik eden, ilgili mercilerden alõnacak belge,  
 
 o) Müteahhitlik hizmetlerinde işin üstlenildiğine dair ilgili kurum ve 
kuruluştan temin edilecek, müracaat tarihi itibarõyla kalan iş miktarõnõ gösterir 
iş durum belgesi, onaylõ sözleşme ve keşif özeti, 
 
 ö) Maden aramaya yönelik sondaj yatõrõmlarõnda arama ruhsatõ, maden 
istihracõna yönelik yatõrõmlarda, maden işletme ruhsatõ ile izni veya Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmõş işletme ruhsatlõ sahaya ait rödövans 
sözleşmesi (kamu kurum ve kuruluşlarõnõn uhdesindeki maden sahalarõyla 
ilgili rödövans sözleşmelerinde bu onay aranmaz), taş ve/veya kum 
ocakcõlõğõna yönelik yatõrõmlarda ise taş ocağõ ve/veya kum ocağõ ruhsatõ,  
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 p) Su dolum tesisleri yatõrõmlarõnda kaynak suyunun yatõrõmcõya tahsis 
edildiğine dair ilgili merciden alõnacak yazõ ile Sağlõk Bakanlõğõndan alõnacak 
kaynak suyunun içilebilir nitelikte olduğunu tevsik eden yazõ, 
 
 r) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatõrõmlarda Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ ile gerektiğinde ilgili diğer mercilerden alõnacak izin yazõlarõ, 
 
 s) Enerji yatõrõmlarõ için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ�ndan 
alõnacak izin yazõsõ (otoprodüktör yatõrõmlarõnda, izin yazõsõ sonradan ibraz 
edilmek şartõyla aynõ Bakanlõktan alõnacak izin talebinin değerlendirildiğine 
ilişkin yazõ),  
 
 ş) Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapõlacak yatõrõmlara ilişkin 
sözleşmenin ilgili Bakanlõkça onaylõ örneği,  
 
 t) Radyo, televizyon ve benzeri basõn ve yayõn yatõrõmlarõ dahil 
haberleşme yatõrõmlarõ için Ulaştõrma Bakanlõğõ ve/veya Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu ile diğer ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan alõnacak lisans, belge 
ve/veya uygunluk yazõlarõ, 
 
 u) Finansal kiralama şirketleri aracõlõğõyla yapõlacak yatõrõmlar için 3226 
sayõlõ Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş sözleşmenin 
noter tasdikli örneği, 
 
 ü) Gelişmiş yörelerde yapõlacak komple yeni yatõrõm olarak teşvik belgesi 
düzenlenebilecek yatõrõmlar hariç olmak üzere, 
 

1) Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz 
giderme ve tamamlama yatõrõmlarõ için en az iki yõldan beri aynõ iş 
yerinde ve aynõ iş kolunda faaliyette bulunulduğuna dair ilgili 
Odadan, tarõm yatõrõmlarõ için ilgili Odadan veya Tarõm İl 
Müdürlüğü�nden alõnacak yazõ (şahõs veya şirkete ait makinenin, 
şahõs veya şirketin ortağõ olduğu yeni şirkete veya başka şirket veya 
kişilere daha önce ayni sermaye olarak konulmasõ, devredilmiş veya 
satõlmõş olmasõ ve makinenin eski sahibi şahõs veya şirketin en az 
iki yõldan beri aynõ işyerinde faaliyette bulunmasõ ve yeni firmanõn 
da aynõ yerde devam etmesi kaydõyla yapõlacak olan yatõrõmlar ve 
daha önce kiralõk bir yerden kendi iş yerine taşõnarak faaliyetine 
devam eden veya teşvik belgesi düzenlenerek yatõrõm yeri nakil 
suretiyle değiştirilen yatõrõmlarda ve en az iki yõldan beri aynõ yerde 
faaliyette bulunan tesislerin işletilememesi veya herhangi bir 
nedenle başka firma veya kişilere satõlmõş veya devredilmiş 
yatõrõmlarda aranmaz), 
 
2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir�de yapõlacak yatõrõmlar 
için gerekli görülmesi halinde yatõrõm yerinin büyükşehir belediye 
sõnõrlarõ dõşõnda olduğuna dair büyükşehir belediyesinden alõnacak 
yazõ, 
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3) Yenileme yatõrõmlarõnda yenilemeye konu yatõrõm mallarõnõn, 
aktiflere girişi ile ilgili bilgilerin şirketin yasal defter kayõtlarõ ile tevsiki 
ve aktiflerden düşüleceğine dair yönetim kurulu kararõ ve 
taahhütname, 

 
 v) Yatõrõm projesinin niteliğine göre Müsteşarlõkça gerekli görülecek diğer 
bilgi ve belgeler.  
 
 Teşvik Belgesi Müracaatõnõn Değerlendirilmesi 
 
 Madde 7- Teşvik belgesine bağlanmasõ talep edilen 2 trilyon Türk 
Lirasõnõn üzerindeki imalat ve tarõmsal sanayi yatõrõmlarõ ve diğer yatõrõmlarla 
ilgili projelerin, makro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve 
teknik yönden Müsteşarlõkça yapõlacak değerlendirme sonucunda uygun 
bulunmasõ halinde, yatõrõma ait teşvik belgesi, eki döviz ve kredi kullanõm 
formu, ithal ve yerli makine ve teçhizat listeleri Müsteşarlõkça onaylanõr. 
 
 Yabancõ sermayeli yatõrõmlar ile Fon kaynaklõ krediden yararlanabilecek 
yatõrõmlar hariç, EK-2� de belirtilen görevli odalarõn bulunduğu illerde yapõlacak 
2 trilyon Türk Lirasõnõn altõndaki EK-3�de yer alan imalat ve tarõmsal sanayi 
yatõrõmlarõ için yatõrõmcõlar, yatõrõmõn bulunduğu ildeki görev verilen Odaya 
müracaat ederler.  
 
 İlgili Odalar, yapõlan değerlendirme sonucunda uygun görülen yatõrõm 
projeleri için,  
 

a. Yapõlan müracaata istinaden odalarca düzenlenen ve yetkililerin paraf 
ve imzalarõnõ haiz yatõrõm projesi değerlendirme formunu,  

b. Odaca onaylõ dörder nüsha ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerini,  
c. Oda yetkililerinin paraf ve imzasõnõ haiz dört nüsha teşvik belgesini,  
d. Firma adõ/unvanõ kayõtlõ Döviz ve Kredi Kullanõm Formunu  

 
 Müsteşarlõğa (Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü) gönderirler. 
 
 Müsteşarlõkça da uygun görülen yatõrõmlar teşvik belgesine bağlanõr. 
Müsteşarlõkça onaylanan teşvik belgelerinden iki nüshasõ, aslõ firmaya 
verilmek, diğer nüshasõ ise ilgili Odada muhafaza edilmek kaydõyla ilgili Odaya 
gönderilir.  
 
 İlgili Oda, yapõlan değerlendirme sonucunda uygun görülmeyen yatõrõm 
projeleriyle ilgili uygun görülmeme gerekçesini yatõrõm projesi değerlendirme 
formu ile birlikte Müsteşarlõğa bildirir. Uygun görülmeyen yatõrõm projeleri ile 
ilgili ihtilaflõ durumlarda yatõrõmcõlar doğrudan Müsteşarlõğõn görüşüne 
başvurabilirler. 
 
 Madde 8- Binek araçlarõ (arazi tipi dahil), uçak ve helikopter, faaliyet 
konusu bizatihi taşõmacõlõk olan yatõrõmlar dõşõndaki diğer yatõrõmlara ait teşvik 
belgeleri kapsamõna alõnmaz. 
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 Madde 9- Teşvik belgesi kapsamõnda hammadde, aramalõ ve işletme 
malzemesinin ithal ve yerli teminine izin verilmez. 
 
 Madde 10- Teşvik belgesi kapsamõnda kullanõlmõş yerli makine ve 
teçhizat temin edilemez. 
 
 Destek Unsurlarõnõn Uygulanmasõnda Bölgesel Ayõrõm 
 
 Madde 11- Destek unsurlarõnõn uygulanmasõ açõsõndan yöreler gelişmiş, 
normal ve kalkõnmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrõlmõştõr (Ek 9). 
 
 Destek Unsurlarõndan Yararlanacak Yatõrõmlar 
 
 Madde 12- Kalkõnmada öncelikli yörelerde ve normal yörelerde 
gerçekleştirilecek yatõrõmlar, gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek aşağõda 
belirtilen yatõrõmlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnca belirlenen Organize 
Sanayi Bölgelerinde (özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi 
sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil) gerçekleştirilecek 
yatõrõmlar, bu Tebliğin 14 üncü maddesinde yer alan destek unsurlarõndan 
yararlandõrõlabilir.  
 
 Ayrõca, serbest bölgelerde yapõlacak; 
 

a. Araştõrma-geliştirme yatõrõmlarõ,  
b. Çevre korumaya yönelik yatõrõmlar,  
c. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik 

Araştõrma Kurumu (TÜBİTAK) tarafõndan belirlenen öncelikli teknoloji 
alanõndaki yatõrõmlar,  

d. Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar kapsamõnda değerlendirilen 
yatõrõmlar,  
için sadece Fon kaynaklõ kredi desteğini içeren teşvik belgesi düzenlenebilir. 
 
 Gelişmiş yörelerde komple yeni, entegrasyon ve ürün çeşitlendirmesine 
yönelik yatõrõmlarõ için teşvik belgesi düzenlenmez. Ancak, bu yörelerde 
aşağõda belirlenen konularda yapõlacak yatõrõmlarda, bütün yatõrõm cinsleri için 
teşvik belgesi düzenlenebilir. 
 

1. Eğitim yatõrõmlarõ,  
2. Sağlõk yatõrõmlarõ,  
3. Turizm yatõrõmlarõ,  
4. Elektronik sanayi yatõrõmlarõ,  
5. Çevre korumaya yönelik yatõrõmlar,  
6. Öncelikli teknoloji alanõnda yapõlacak yatõrõmlar,  
7. Teknopark yatõrõmlarõ ve teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar,  
8. Ar-Ge yatõrõmlarõ,  
9. Enerji dahil altyapõ yatõrõmlarõ,  
10. Tersane yatõrõmlarõ (gemi inşa, yüzer havuzlar dahil bakõm ve onarõm 

tesisleri),  
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11. Gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ,  
12. Maden istihracõna yönelik yatõrõmlar,  
13. Bilişim teknolojisi yatõrõmlarõ,  
14. Yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ,  
15. Uçak ve helikopter yatõrõmlarõ,  
16. Genel amaçlõ rehabilitasyon merkezleri (zihinsel ve bedensel engelli 

çocuklar ile yaşlõlar için rehabilitasyon merkezleri dahil) ve huzurevleri 
yatõrõmlarõ,  

17. Yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirlerini ve 
istihdamõ artõrma özelliklerden bir veya birden fazlasõnõ içeren ve sabit 
yatõrõm tutarõ 50 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõn üzerindeki 
Müsteşarlõkça uygun görülecek yatõrõmlar.  

 
 Yukarõda belirtilen yatõrõm konularõ dõşõnda, gelişmiş yörelerde yapõlacak 
yatõrõm konularõ ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, ekonomik ve sektörel 
gelişmelere göre Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõ tarafõndan 
çõkarõlacak genelgelerle belirlenir.  
 
 Destek unsurlarõndan yararlanabilmek için, yatõrõma başlamadan önce 
teşvik belgesi talebinde bulunulmasõ esastõr. Ancak, yatõrõma başlanmõş 
olmasõ halinde yatõrõma başlama tarihi, bu tebliğin istinat ettiği Kararõn yürürlük 
tarihinden önce olmamak kaydõyla, müracaatta bulunulan yõlõn ilk gününe 
kadar çekilebilir.  
 
 Yatõrõm Cinsleri 
 
 Madde 13- Teşvik belgesi kapsamõnda yapõlacak yatõrõmlar aşağõda yer 
alan tanõmlar çerçevesinde değerlendirilir. 
 
 Komple yeni yatõrõm: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana 
makine ve teçhizat ile yardõmcõ tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-
inşaat harcamalarõnõ da ihtiva eden, yatõrõmõn yapõlacağõ yerde aynõ üretim 
konusunda mevcut tesisi bulunmayan yatõrõmlardõr. 
 
 Tevsi: Yeni bir yatõrõm hüviyeti taşõmayan, genişleme yapõldõktan sonra 
mevcut tesis ile alt yapõ müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden, aynõ 
işletmede aynõ mal ve hizmetin kapasitesini artõrmaya yönelik, gelişmiş 
yörelerde ilave kapasitenin mevcut üretim kapasitesinin %100�ünü aşmayan 
yatõrõmlardõr. 
 
 Modernizasyon: Gelişen teknoloji sonucunda verimlilik yönünden teknik 
ya da üretim maliyetleri açõsõndan iktisadi ömrünü tamamlamõş olan mal ve 
hizmet üretimine yönelik tesislerde, ana veya yardõmcõ makine ve teçhizatlara 
teknolojiye uygun parçalarõn eklenmesi veya makinede mevcut bir aksamõn 
gelişmiş bir modeli ile değiştirilmesini içeren yatõrõmlardõr. 
 
 Yenileme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerde, üretim hattõnda 
yer alan bir bölüm ana makine ve teçhizat ve/veya yardõmcõ makine 
teçhizatlarõn teknik ve/veya iktisadi ömrünü tamamlamõş olmasõ sebebiyle 
yenileri ile değiştirilmesini içeren yatõrõmlardõr. 
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 Kalite Düzeltme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut 
üretim hatlarõnda elde edilen nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesine 
veya modelinin değiştirilmesine yönelik olarak yapõlacak yatõrõmlardõr. 
 
 Darboğaz Giderme: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislere; mevcut 
üretim hattõnda yer alan ana ya da yardõmcõ makine ve teçhizatlarõn bir 
bölümünün kapasite açõsõndan ve işlevsel olarak üretim akõşõndaki diğer 
makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmadõğõ durumlarda yapõlan, makine ve 
teçhizatlarõn değiştirilmesi veya yeni makine ve teçhizat ilave edilmesine 
yönelik, kurulu kapasiteden tam olarak yararlanmak amacõyla yapõlan 
yatõrõmlardõr.  
 
 Tamamlama: Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim 
hattõnda ürün cinsini değiştirmeden, yeni bir ürün oluşturmadan ve kapasite 
artõşõna yol açmadan eksik kalmõş makine ve teçhizatõn tamamlanmasõna 
yönelik yatõrõmlardõr. 
 
 Entegrasyon: Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarõnda 
elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malõ verecek ve/veya 
üretilmekte olan nihai ürünü ara malõ olarak kullanabilecek şekilde, mevcut 
tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatõrõmõn konusu ve projenin 
özelliği dikkate alõnarak kaideten aynõ il sõnõrlarõ içinde veya aynõ yerde ve aynõ 
tesis bünyesinde olan yatõrõmlardõr. 
 
 Ürün Çeşitlendirmesi: Yeni bir yatõrõm hüviyeti taşõmayan, mevcut tesis 
ile altyapõ müşterekliği olan, aynõ işletmede mevcut makine ve teçhizata 
yapõlacak ilave yatõrõmla farklõ bir nihai ürün elde edilmesine yönelik 
yatõrõmlardõr. 
 
 Teşvik Belgeli Yatõrõmlara Sağlanacak Destek Unsurlarõ 
 
 Madde 14- Müsteşarlõkça teşvik belgeli yatõrõmlara sağlanacak destek 
unsurlarõ şunlardõr: 
 

a. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasõ,  
b. Yatõrõm İndirimi,  
c. Katma Değer Vergisi İstisnasõ,  
d. Vergi Resim ve Harç İstisnasõ,  
e. Fon�dan Kredi Tahsisi.  

 
 Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasõ 
 
 Madde 15- Teşvik belgesi kapsamõndaki makine ve teçhizat ithalatõ, 
yürürlükteki İthalat Rejimi Kararõ gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi 
ve Toplu Konut Fonu�ndan istisnadõr.  
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 Ancak, binek araçlarõ, otobüs, çekici (Euro I, Euro II veya Euro III 
normlarõna uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), teşvik belgesi kapsamõnda 
üretilecek otomobil ve hafif ticari araçlarda kullanõlacak CKD aksam ve 
parçalarõ, yedek parça (ilgili makine ve teçhizat bedelinin %5'ini geçemez), 
treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck 
tipi ile karayoluna çõkmasõ mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar 
hariç) transmikser, kesintisiz güç kaynağõ, beton santralõ, forklift, beton 
pompasõ, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve 
mutfak eşyasõnõn teşvikbelgesi kapsamõnda ithal edilmesi halinde yürürlükteki 
İthalat Rejimi Karar�õnda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut 
Fonu tahsil edilir. 
 
 Teşvik belgesi kapsamõnda ithal edilecek kullanõlmõş makine-teçhizattan 
İthalat Rejimi Kararõnda öngörülen oranda Toplu Konut Fonu tahsil edilir. 
 
 Madde 16- Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer 
Vergisi İstisnasõndan yararlanabilmek için, (Müsteşarlõğõn teminat karşõlõğõnda 
çekme izni ile ithal edilenler hariç) yatõrõmõn teşvik belgesine bağlanmasõ ve 
sözkonusu makine ve teçhizatõn teşvik belgesi eki ithal listede yer almasõ 
gerekir. 
 
 Madde 17- Teşvik belgesi kapsamõndaki makine ve teçhizatõn ithaline 
ilişkin işlemler, Gümrük Mevzuatõ çerçevesinde gümrük idaresince yerine 
getirilir. Uygulamaya ilişkin usuller, Müsteşarlõk ve Gümrük Müsteşarlõğõ�nca 
müştereken tespit edilir. Bu Tebliğin uygulamasõndan doğacak ihtilaflar 
gümrük idarelerince doğrudan Müsteşarlõğa iletilir. 
 
 Teminatla İthalat 
 
 Madde 18- Teşvik belgesi almak üzere Müsteşarlõğa müracaat edilmiş, 
ancak teşvik belgesine bağlanmamõş yatõrõmlar ile ilgili makine ve teçhizatõn 
ithaline, Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile Katma Değer Vergisinin 
toplam tutarõ kadar teminatõn Gümrük Müsteşarlõğõ�nca alõnmasõ kaydõyla, 
Müsteşarlõkça müsaade edilebilir. 
 
 Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altõ aydõr. 
Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamõş ise, 
süre uzatõmõ için Gümrük Müsteşarlõğõ�na müracaat edilir. Teminatõn başlangõç 
tarihi, fiili ithal tarihidir. Yatõrõmcõnõn, teminatõn çözümü için, teminat süresi 
içinde teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük 
Müsteşarlõğõ�na müracaat etmesi gerekir. Aksi taktirde, teminat irat kaydedilir. 
 
 Mahrece İade 
 
 Madde 19- Tamamlama vizesi yapõlõp yapõlmadõğõna bakõlmaksõzõn, 
teşvik belgesi kapsamõndaki makine ve teçhizatõn mahrece iade işlemleri;  
 
 a)Evsafa uygun çõkmamasõ nedeniyle, yerine yenisi getirilmek kaydõyla, 
fiili ithali müteakip garanti süresi içinde yurt dõşõ edilecek makine ve teçhizat ile  
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 b) Herhangi bir şekilde tamir ve bakõm veya diğer nedenlerle yurt dõşõna 
gönderilecek makine ve teçhizat  
için doğrudan gümrük idaresine müracaat edilerek ilgili gümrük idaresince, 
Gümrük Mevzuatõ çerçevesinde, sonuçlandõrõlõr. Tamamlama vizesi 
yapõlmamõş teşvik belgesi kapsamõ yatõrõmlarla ilgili olarak yatõrõm süresi 
içerisinde mahrece iade işlemine konu yatõrõm mallarõnõn yurda getirilmesi 
kaydõyla, yurt dõşõ edilmesinden itibaren bir yõl içinde yerine yenisi getirilen 
veya geri getirilen makine ve teçhizatõn yurda giriş işlemleri, Müsteşarlõğõn 
herhangi bir iznine tabi olmaksõzõn Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu ile 
Katma Değer Vergisi istisnasõndan yararlandõrõlmak suretiyle doğrudan 
gümrük idarelerince sonuçlandõrõlõr. 
 
 Yatõrõm İndirimi 
 

Madde 20- - Bu Tebliğin istinat ettiği Karar kapsamõndaki yatõrõmlar için 
uygulanacak yatõrõm indirimi oranlarõ aşağõda belirtilmiştir. 

 
 Yatõrõm indirimi oranõ 
Yöre farkõ gözetilmeksizin 
Uluslararasõ rekabet gücü kazandõracak, 
yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri 
yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artõrõcõ 
özelliklerden en az ikisini içeren 250 milyon 
ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõ aşan sõnai 
yatõrõmlar 

%200, 

Ar-ge yatõrõmlarõ %100, 
Çevre korumaya yönelik yatõrõmlar %100, 
Teknopark yatõrõmlarõ %100, 
Teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar  %100, 
Enerji dahil altyapõ yatõrõmlarõ %100, 
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu 
tarafõndan belirlenen öncelikli teknoloji alanõnda 
yapõlacak yatõrõmlar 

%100, 

Elektronik sanayi yatõrõmlarõ %100, 
Gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ %100, 
Tersane yatõrõmlarõ  %100, 
Uçak ve helikopter yatõrõmlarõ %100, 
Eğitim yatõrõmlarõ, %100, 
Sağlõk yatõrõmlarõ, %100, 
Turizm yatõrõmlarõ %100, 
Maden istihracõna yönelik yatõrõmlar %100, 
Bilişim teknolojisi yatõrõmlarõ,  %100, 
Yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ %100, 
Genel amaçlõ rehabilitasyon merkezleri ve 
huzurevleri yatõrõmlarõ 

%100, 

Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar  %100, 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ�nca belirlenen 
küçük sanayi siteleri ile küçük sanayi 
sitelerinden oluşan organize küçük sanayi 
bölgelerinde yapõlacak yatõrõmlar 

%100, 

İleri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, 
vergi gelirleri ve istihdam artõrõcõ özelliklerden 
en az birini içeren ve sabit yatõrõm tutarõ 50 
milyon ABD Dolarõ tutarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõn 
üzerindeki yatõrõmlar  

%100, 

Organize sanayi bölgelerinde yapõlacak 
yatõrõmlar 

%100, 

Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak 
yatõrõmlar 

%100, 

Normal yörelerde yapõlacak diğer yatõrõmlar %60, 
Gelişmiş yörelerde yapõlacak diğer yatõrõmlar %40. 

 
 Ayrõca, 3213 sayõlõ Maden Kanununun ilgili hükümleri saklõ kalmak 
kaydõyla maden istihracõyla beraber entegrasyon yatõrõmlarõ için de yöre farkõ 
gözetmeksizin %100 yatõrõm indirimi uygulanõr. 
 
 Yatõrõm indiriminde, Maliye Bakanlõğõnca her yõl belirlenen yatõrõm 
indirimine konu asgari sabit yatõrõm tutarlarõ esas alõnõr. 
 
 Yatõrõm indirimi uygulamasõ yönünden yatõrõmcõnõn Müsteşarlõğa teşvik 
belgesi için müracaat tarihinden itibaren yapõlan harcamalar dikkate alõnõr. 
 
 22/7/1998 tarihli ve 4369 sayõlõ Kanununun 54 üncü maddesi ile 193 
sayõlõ Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 50 nci madde çerçevesinde 
yatõrõm indirimi ile ilgili hükümden yararlanmayõ teminen teşvik belgesi talep 
eden yatõrõmcõlarõn her yõl 1 Nisan tarihine kadar Müsteşarlõğõn veya ilgili 
Odanõn evrak kayõtlarõna girmiş olan müracaatlarõ bu madde çerçevesinde 
öncelikle değerlendirmeye alõnõr. 
 
 Vergi, Resim ve Harç İstisnasõ  
 
 Madde 21- 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayõlõ Kanun�un geçici 2 nci 
maddesine göre yatõrõmcõnõn, yatõrõmõn tamamlanmasõnõ müteakip 2 yõl içinde 
10.000 ABD Dolarõ tutarõnda ihracat yapacağõna dair taahhütte bulunmasõ 
kaydõyla;  
 

a. Şirket kuruluşu,  
b. Yatõrõm termin süresi içinde kalõnmak kaydõyla teşvik belgesinde 

öngörülen özkaynak tutarõnõ geçmemek üzere sermaye artõrõmõ,  
c. Teşvik belgesinde öngörülen yabancõ kaynak tutarõnõ geçmemek 

üzere bir yõl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya dõşõndan sağlanacak 
yatõrõm kredilerinin alõnmasõ ve geri ödenmesi,  

d. Teşvik belgeli yatõrõma ilişkin gayrimenkullerin ve irtifak haklarõnõn ayni 
sermaye olarak konulmasõ halinde bunlarõn şirket adõna tapuya tescili  
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işlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağõtlar 1/7/1964 tarihli 
ve 488 sayõlõ Kanuna göre Damga Vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 
sayõlõ Kanuna göre harçlardan istisna edilir. 

Daha önceki yõl kararlarõna istinaden düzenlenen ve ihracat taahhüdü 
ihtiva eden teşvik belgelerinde, öngörülen sözkonusu ihracat taahhüdünü 
yerine getiremeyen ve/veya süre uzatõmõ alamayan yatõrõmcõlarõn bu Tebliğin 
istinat ettiği Karar�õn yürürlük süresi içerisinde müracaat etmeleri halinde 
ihracat taahhüt miktarõ 10.000 ABD Dolarõ�na düşürülür. 10.000 ABD Dolarõ 
tutarõnda ihracat taahhüdü gerçekleştirmiş olmalarõ halinde ise, (teşvik belgesi 
iptal edilen ve cezai müeyyidesi fiilen tahsil edilenler hariç) taahhüt hesaplarõ 
bu Tebliğin 22 nci maddesinde belirtilen mal ve hizmet ihracõna ilişkin esaslar 
dikkate alõnarak kapatõlabilir. 

Vergi, resim ve harç istisnasõ ile ilgili uygulama, 3/l2/l988 tarihli ve 3505 
sayõlõ Kanun'un geçici 2 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanõlarak Maliye 
Bakanlõğõnca yayõmlanan "İhracat ve Yatõrõmlarda Damga Vergisi ve Harç 
İstisnasõ Uygulamasõ Hakkõnda Tebliğ" hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

Yatõrõmõn tamamlanmasõnõ müteakip 2 yõl içerisinde mücbir sebeplerden 
dolayõ ihracat taahhüdünün gerçekleştirilememesi halinde Müsteşarlõkça ek 
süre verilebilir. 

 
İhracat Taahhüdünün Kapatõlmasõ 
 
Madde 22- İhracat taahhüdünün kapatõlmasõ için, teşvik belgesi konusu 

mallarõn ihracõna ilişkin gümrük beyannamesi ve döviz alõm belgelerinin, 
hizmet yatõrõmlarõnda ise hizmet ihracõ bedellerini tevsik edici belgelerin ibrazõ 
gerekmektedir. Ancak, 

 
a)Aynõ firmaya ait tesislerde üretilen ürünlerden herhangi birinin ihraç 

bedellerine ilişkin gümrük beyannamesi ve döviz alõm belgeleri, 
b) Gümrük beyannamesi tarih ve sayõsõnõ, ihraç edilen malõn cinsini, 

miktarõnõ, döviz alõm belgelerinin tarih, sayõ ve ABD Dolarõ cinsinden değeri ile 
imalatçõ firmanõn unvanõnõ gösteren aracõ bankalarca onaylõ listeler, 

c) İhraç edilmek kaydõyla yurt içinde inşa edilen gemi ve/veya yatlarla 
ilgili gemi ve/veya yatõn ihracat bedeli, 

d) Turizm yatõrõmlarõnda seyahat acentalarõna veya yabancõ uyruklu 
kişilere kesilen faturalarõn kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasõ döviz alõş kuru değeri dikkate alõnarak hesaplanan döviz tutarõ, 

e. Ulaştõrma yatõrõmlarõnda ihracatçõ veya ithalatçõ firmalara kesilen 
navlun faturalarõnõn kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ 
döviz alõş kuru değeri dikkate alõnarak hesaplanan döviz tutarõ,  

f. Diğer hizmet yatõrõmlarõnda yabancõ uyruklu kişilere verilen hizmet 
karşõlõğõ kesilen faturalarõn, kesildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasõ döviz alõş kuru değeri dikkate alõnarak hesaplanan döviz tutarõ,  

g. Doğrudan mal ve hizmet üretimine yönelik olmayan yatõrõmlarda, 
sözkonusu yatõrõmõ gerçekleştiren şirkete ortak olan diğer gerçek ve tüzel 
kişilerin ürettikleri mal ve hizmetlere ilişkin ihracat bedelleri,  
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h. Organize sanayi bölgelerinin alt yapõlarõna yönelik olarak düzenlenen 
teşvik belgeleri kapsamõnda öngörülen yatõrõmlarda, ilgili Organize Sanayi 
Bölgesinde faaliyette bulunan firmalarõn ürettikleri mallara ilişkin ihracat 
bedelleri,  

i. Finansal kiralama şirketleri adõna düzenlenmiş teşvik belgelerinde, 
kiracõ tarafõndan gerçekleştirilmiş ihracat bedelleri  
ile de taahhüt hesabõ kapatõlabilir. 
 
 Katma Değer Vergisi İstisnasõ 
 
 Madde 23- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayõlõ Katma Değer Vergisi 
Kanununun 13 üncü maddesinin değişik (d) bendi gereğince, teşvik belgesini 
haiz yatõrõmcõlara teşvik belgesi kapsamõnda yapõlacak makine ve teçhizat 
ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadõr. Aynõ hüküm teşvik 
belgesinin veya teşvik belgesi kapsamõ makine ve teçhizatõn devir 
işlemlerinde de uygulanõr. 
 
 Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlan yatõrõmlar ile 4/6/1985 tarihli ve 
3213 sayõlõ Kanunun 9 uncu maddesi hükmü gereği bu yörelerde uygulanan 
destek unsurlarõndan istifade ettirilen yatõrõmlar için düzenlenmiş ve halen 
geçerli olan, KDV+10 puan oranõnda KDV desteği veya teşvik primi ihtiva 
eden teşvik belgeleri kapsamõndaki;  
 

1. 1/8/1998 tarihinden önce onaylanmõş yerli makine ve teçhizat 
listesinde yer alan,  

2. 1/8/1998 tarihinden sonra satõn alõnmasõ sebebiyle KDV 
desteğinden yararlanamayarak istisnadan yararlanan  

makine ve teçhizatõn KDV�siz fatura bedelinin % 10�u oranõnda, Fonun 
imkanlarõ çerçevesinde destek sağlanõr. 
 
 Bu yörelerde uluslararasõ ihale neticesi yapõlan teşvik belgeli 
yatõrõmlarda, ihalenin Türkiye�de yerleşik firmalarda kalmasõ halinde yatõrõmcõ 
firma yerine, ihaleyi kazanan firmalar için de aynõ uygulama yapõlõr. KDV 
desteği uygulamasõ ilgili mevzuatõ uyarõnca yapõlõr. 
 
 Gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ için 1/8/1998 tarihinden önce düzenlenmiş 
ve sabit yatõrõm tutarõ üzerinden Katma Değer Vergisi Desteği veya Teşvik 
Primi öngörülmüş ve yatõrõma başlanmõş bulunan geçerli teşvik belgelerine 
ilişkin Katma Değer Vergisi Desteği veya Teşvik primi uygulamasõna ilgili 
mevzuatõ çerçevesinde devam edilir. 
 
 Fondan Kredi Tahsisi  
 
 Madde 24- Fon�dan; 
 

a. Araştõrma-geliştirme yatõrõmlarõ,  
b. Teknopark yatõrõmlarõ,  
c. Teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar,  
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d. Çevre korumaya yönelik yatõrõmlar,  
e. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafõndan belirlenen 

öncelikli teknoloji alanõndaki yatõrõmlar,  
f. Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar,  
g. Organize Sanayi Bölgelerine taşõnacak yatõrõmlar  

için aşağõda belirtilen esaslar çerçevesinde kredi tahsisi yapõlabilir.  
 
 A. Tanõmlar  
 

a. Ar-Ge Yatõrõmõ: Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardõnõn 
yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke 
şartlarõna uyumunun sağlanmasõ amacõyla yapõlan araştõrma ve geliştirme 
çalõşmalarõyla, bu tür faaliyet sonuçlarõnõn faydalõ araç, gereç, malzeme, ürün, 
yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutlarõn teknolojik 
açõdan iyileştirilmesi ve teknoloji uyarlanmasõ için bilimsel esaslara uygun 
olarak yapõlan ve her aşamasõ belirlenmiş araştõrma ve geliştirme çalõşmalarõ 
için gerçekleştirilecek yatõrõmlarõ,  

b. Teknopark Yatõrõmõ: Yüksek/İleri teknoloji kullanan veya yeni 
teknolojilere yönelik küçük veya orta ölçekli firmalarõn, belirli bir üniversite 
veya araştõrma kurumunun olanaklarõndan yararlanarak teknolojik bir buluşu; 
ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet 
gösterdikleri (ve bu yolla bölgenin kalkõnmasõna katkõda bulunduklarõ) aynõ 
üniversite veya araştõrma kurumunun imkanlarõndan yararlanacak ölçüde 
yakõnõnda kurulan site yatõrõmlarõnõ,  

c. Teknoparklarda Yapõlacak Yatõrõmlar: Teknopark yönetimince 
teknoparklarda gerçekleştirilmesine izin verilen yatõrõmlar,  

d. Çevre Korumaya Yönelik Yatõrõmlar:Çevre Bakanlõğõnca sõcak nokta 
olarak belirlenmiş acil önlem gerektiren çevre kirliliklerinin giderilmesi dahil 
üretim için hammadde ithalatõ gerektirmeyen katõ, sõvõ, gaz, tehlikeli atõk ve 
benzeri yurtiçindeki her türlü atõğõn toplanmasõ, geri kazanõlmasõ, arõtõlmasõ ve 
bertaraf edilmesine ilişkin teknolojilere ilaveten çevre kirliliği yaratabilecek 
durumlarõ önlemeye ve doğal kaynaklarõn rasyonel kullanõmõna yönelik �temiz 
üretim teknolojileri�, �temiz ürünler üreten teknolojiler�, �temiz biyoteknoloji�, 
�temiz enerji teknolojileri�, �sürdürülebilir tarõm teknolojileri� gibi çevre ile 
uyumlu teknolojiler konusundaki yatõrõmlarõ,  

e. Öncelikli Teknoloji Alanlarõndaki Yatõrõmlar: Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafõndan belirlenen yatõrõmlarõ,  

f. Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatõrõmlar; Batman, Bingöl, Bitlis, 
Diyarbakõr, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şõrnak, Tunceli ve Van 
illerinde yapõlan, asgari sabit yatõrõm tutarõ 3 trilyon Türk Lirasõ (bu değer 
teşvik belgesinin ilk düzenlenişi sõrasõnda belgede yer alan değer olup, daha 
sonra yapõlacak revize nedeniyle bu değere ulaşõlmõş olmasõ yatõrõmõn 
bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõm sayõlmasõnõ gerektirmez) olan en az 75 
kişilik istihdam sağlamaya yönelik komple yeni yatõrõmlarõ (her türlü tekstil, 
terbiye ve konfeksiyon yatõrõmlarõ, entegre olmayan hayvancõlõk yatõrõmlarõ ile 
ulaştõrma yatõrõmlarõ hariç),  
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g. Organize Sanayi Bölgesine Taşõnacak Yatõrõmlar: Gelişmiş 
yörelerdeki mevcut yatõrõmlardan, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnca belirlenen 
gelişmiş veya diğer yörelerdeki organize sanayi bölgelerine (özel organize 
sanayi bölgeleri dahil) veya küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük 
sanayi bölgelerine taşõnacak yatõrõmlarõ  
ifade eder. 
 
 B. Kredilendirmeye İlişkin Usul ve Esaslar  
 
 Kredi tahsis edilebilmesi için; 
 

a. Yatõrõmõn yukarõdaki tanõmlara uymasõ,  
b. Yatõrõma ilişkin fizibilite raporunun Müsteşarlõğa ibraz edilmesi,  
c. Yatõrõmcõ tarafõndan bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar ile organize 

sanayi bölgesine taşõnacak yatõrõmlar dõşõndaki konularla ilgili olarak edinilmiş 
varsa fikri mülkiyet haklarõna ilişkin belgenin ibraz edilmesi,  

d. Ar-ge yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, teknopark 
yatõrõmlarõ, teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar ve öncelikli teknoloji alanõndaki 
yatõrõm konularõnda aynõ yatõrõm için başka bir kamu kuruluşundan nakdi 
devlet desteği alõnmamõş olduğunun belgelenmesi ve bu hususta Ek8�de 
bulunan örneğe uygun olarak taahhütte bulunulmasõ,  

e. Ar-ge yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, teknopark 
yatõrõmlarõ, teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar, öncelikli teknoloji alanõndaki 
yatõrõmlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar ile organize sanayi bölgesine 
taşõnacak yatõrõmlarõn kredilendirilmesinin doğrudan Müsteşarlõkça yapõlmasõ,  

gerekmektedir. 
 
Ancak, Müsteşarlõkça;  
 
Teknopark yatõrõmlarõnda KOSGEB�in,  
Teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlarda ilgili teknopark yönetiminin,  
Öncelikli teknoloji alanõndaki yatõrõmlarda Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu veya TÜBİTAK�õn  
Ar-ge yatõrõmlarõnda TÜBİTAK�õn, 
Çevre korumaya yönelik yatõrõmlarda Çevre Bakanlõğõ�nõn  

uygun görüşü alõnarak değerlendirme yapõlõr. Ayrõca, bölgesel gelişmeye 
yönelik yatõrõmlar için, Müsteşarlõkça Türkiye Kalkõnma Bankasõ A.Ş. Genel 
Müdürlüğü veya Türkiye Halk Bankasõ A.Ş. Genel Müdürlüğünden ekonomik, 
mali ve teknik yönden projenin değerlendirilmesine ilişkin görüş alõnõr.  
 
 C- Kredinin kapsamõ 
 
 a) Ar-ge yatõrõmlarõnda; münhasõran araştõrma ve geliştirme faaliyeti için 
kullanõlan makine ve teçhizat ile yazõlõm giderleri,  
 
 b)Teknopark yatõrõmlarõnda; teknopark hizmetlerinin görülebilmesi için 
gerekli makine ve teçhizat ile bina-inşaat giderleri, 
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 c)Teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlarda gerekli makine ve teçhizat ile 
yazõlõm giderleri, 

 
 d)Çevre yatõrõmlarõnda; münhasõran çevre yatõrõmõ için gerekli bina-
inşaat ve makine ve teçhizat giderleri, 

 
 e)Öncelikli teknoloji alanlarõndaki yatõrõmlarda, makine ve teçhizat 
giderleri, 

 
 f)Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlarda faizsiz sabit yatõrõm tutarõnõn 
%30�u, 

 
 g)Organize sanayi bölgelerine taşõnacak yatõrõmlarda söküm, nakliye ve 
montaj giderleri, 
 
 Fon kaynaklarõndan kredilendirilebilir. Bu kapsamda kredilendirilecek 
makine ve teçhizatõn yeni olmasõ gerekmektedir. 
 
 D- Fon kaynaklõ kredi miktarõ  
 
 Bu madde kapsamõnda yer alan yatõrõmlarõn, bölgesel gelişmeye yönelik 
yatõrõmlar hariç, yukarõda belirtilen harcamalarõnõn en fazla %50�sine kadar 
olan kõsmõ Fon�un imkanlarõ çerçevesinde kredilendirilebilir. Ancak, her bir 
proje için Fon kaynaklarõndan tahsis edilebilecek kredi miktarõ 250 milyar Türk 
Lirasõ�nõ geçemez. 
 
 Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlarda kullanõlabilecek azami kredi 
miktarõ, 4,5 trilyon Türk Lirasõnõ geçmemek üzere, faizsiz sabit yatõrõm 
tutarõnõn %30�udur. Bu Tebliğin istinat ettiği Kararõn yürürlük süresi içerisinde 
talep edilmesi halinde, bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar kapsamõnda 
daha önce düzenlenmiş teşvik belgeleri için de yukarõda belirtilen hükümler 
uygulanõr. Bu durumda yatõrõm tutarõnõn tespitinde teşvik belgesinin 
düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõnõn uyguladõğõ 
döviz satõş kuru esas alõnõr. 
 
 E- Fon kaynaklõ kredinin faiz oranlarõ ve ödeme şekli 
 
 Fon kaynaklarõndan kullandõrõlacak kredilerden; 
 
 a)Ar-ge yatõrõmlarõ, teknopark yatõrõmlarõ, teknoparklarda yapõlacak 
yatõrõmlar, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, öncelikli teknoloji alanlarõndaki 
yatõrõmlar ile organize sanayi bölgelerine taşõnacak yatõrõmlar için tahsis 
edilecek krediler, 1 yõl ödemesiz toplam 5 yõl vadeli olup ödemesiz dönemin 
bitiminden başlamak üzere altõşar aylõk eşit taksitler halinde, 
 
 b)Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar kapsamõnda tahsis edilecek 
krediler, 3 yõl ödemesiz toplam 6 yõl vadeli olup, ödemesiz dönemin bitiminden 
başlamak üzere altõşar aylõk eşit taksitler halinde, 
geri alõnõr. 
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 Bu madde kapsamõnda kullandõrõlan kredilerin faiz oranõ %15�dir.  
 
 Fon kaynaklõ krediyi uygulamakla görevlendirilmiş bankalarca yapõlacak 
değerlendirme çerçevesinde tahsis edilecek kredinin bölgesel gelişmeye 
yönelik yatõrõmlarda %25�i, diğer yatõrõmlarda ise azami %50'si avans olarak 
verilebilir. Bakiye, hakediş esasõna göre ödenir. Verilen avans en geç altõ ay 
içinde hakedişlerden mahsup edilerek kapatõlõr. Bu süre içinde avansõn 
kapatõlamamasõ halinde kredi kullandõrõmõna devam edilemeyeceği gibi, aracõ 
bankalar müeyyideleri ile birlikte süresinde kapatõlamayan avansõn 
ödenmesini talep ederler. 
 
 Avansõn kullandõrõlmasõndan sonraki bakiye kredi tutarõ, firma tarafõndan 
aracõ bankaya ibraz edilecek hakediş belgelerine göre düzenlenecek aracõ 
banka raporlarõna istinaden en fazla 3 dilim halinde kullandõrõlõr. 
 
 Daha önceki kararlara göre kullandõrõlan kredilerin bakiyeleri için tabi 
olduklarõ Kararname hükümlerine göre uygulanmasõ gereken faiz oranlarõnõ 
aşmamak kaydõyla yeni belirlenen faiz oranlarõ uygulanõr. 
 
 F- Fon kaynaklõ krediyi uygulayacak bankalar ve bu bankalarõn 
sorumluluğu 
 
 Bu krediler; 
 
 Bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlarda, anonim şirket statüsündeki 
firmalar için Türkiye Kalkõnma Bankasõ A.Ş. diğer firmalar için Türkiye Halk 
Bankasõ A.O,  
 
 Diğer yatõrõmlar için ise Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ ve Sõnai Yatõrõm 
Bankasõ  
aracõlõğõ ile kullandõrõlõr.  
 
 Fon kaynaklõ kredilerin verilmesi işlemi sõrasõnda alõnacak teminata ait 
esaslar aracõ bankalar tarafõndan bankacõlõk usullerine göre tespit edilir. Aracõ 
bankalar yapacaklarõ aracõlõk işleminden dolayõ krediye tahakkuk eden faizin 
azami 4 puanõna kadar komisyon alabilirler. İlgili bankalar bunun dõşõnda 
yatõrõmcõdan ücret veya komisyon gibi isimler altõnda hiçbir karşõlõk talep 
edemezler. 
 
 Fon�dan kredi aktarõlan aracõ bankalar, kredilerin amacõna uygun olarak 
kullanõlõp kullanõlmadõğõndan, yatõrõmõn teşvik belgesinde öngörülen sürede 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinden, ana para taksit ve faizlerin 
zamanõnda Fon�a yatõrõlõp yatõrõlmadõğõndan, avans kullandõrõlmõş ise avansõn 
zamanõnda kapatõlõp kapatõlmadõğõndan sorumludur. 
 
 Yatõrõmõn teşvik belgesinde öngörülen yatõrõm süresi içinde 
gerçekleştirilememesi, avans verilmiş ise avansõn süresinde kapatõlmamasõ 
veya teşvik belgesinin iptal edilmesi, Fon kaynaklarõndan kullandõrõlan 
kredilerin Fon�a yatõrõlma süresi ve aracõ bankalarõn sorumluluğu ile ilgili 
konularda Karar�õn ilgili hükümleri uygulanõr. 
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 Aracõ bankalar kanalõyla Fon�dan kullandõrõlan Fon kaynaklõ kredilerin 
vadesinden önce Fon�a iade edilmesi talebinde bulunulmasõ halinde, Fon�a 
iade tarihi ile itfa planõnda belirtilen vade sonuna kadar olan devre için faiz 
tahakkuk ettirilmez. Vadeden önce aracõ bankalara intikal ettirilen Fon 
kaynaklõ krediye ilişkin iade tutarlarõnõn bu bankalarca 5 işgünü içerisinde 
Fon�a iade edilmesi zorunludur. Aksi takdirde, aracõ bankalara Karar�õn 22 nci 
maddesinde belirtilen hükümler uygulanõr. 
 
 Uygulamada ortaya çõkacak ihtilaflarda Müsteşarlõğõn görüşü 
doğrultusunda işlem tesis edilir. 
 
 Fon�dan hak sahiplerine yapõlacak yeni ve birikmiş yükümlülüklerin 
tasfiyesine yönelik ödemelerin, ilgili kuruluşlarca değerlendirilmesini müteakip, 
Müsteşarlõğõn evrak kayõtlarõna intikal sõrasõna göre yapõlmasõ esastõr.  
 
 Yatõrõma Başlama 
 
 Madde 25- Yatõrõm projesine ilişkin fizibilite yapmak, şirket kurmak ve 
arsa almak yatõrõma başlama sayõlmaz. Yatõrõma başlandõğõnõn kabul 
edilebilmesi için yatõrõmõn büyüklüğü ve termini ile uyumlu olarak altyapõnõn 
hazõrlanmasõ, inşaat yapma, akreditif açõlmasõ gibi harcamalarõn makul 
ölçülerde yapõlmasõ gerekir. 
 
 İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Değişikliği Talepleri  
 
 Madde 26- Teşvik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin 
edilecek makine ve teçhizat listelerinde yapõlacak değişiklik talepleri, teşvik 
belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafõndan sonuçlandõrõlõr. 
Daha önceki yõl kararlarõna göre düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili makine ve 
teçhizat listesi değişikliği için Müsteşarlõğa müracaat edilir. 
 
 İthal edilecek makine ve teçhizatõn ithal edileceği menşe ülke ve fiyat 
değişikliklerinde, makine ve teçhizat bazõnda %50�ye kadar olan artõş veya 
azalõşlarda doğrudan gümrük idarelerine başvurularak ithalat işlemleri yapõlõr. 
 
 Kullanõlmõş Makine ve Teçhizat İthali 
 
 Madde 27- Kullanõlmõş makine ve teçhizatõn ithaline; sözkonusu makine 
ve teçhizatõn İthalat Rejimi Kararõna ilişkin tebliğ eki listelerde yer almasõ ve 
belirtilen yaş sõnõrlamalarõna uyulmasõ kaydõyla, İthalat Rejimi Kararõ 
çerçevesinde teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen ilgili merci 
tarafõndan izin verilebilir. Ayrõca, İthalat Rejimi Kararõna uygun olarak Dõş 
Ticaret Müsteşarlõğõ tarafõndan verilen özel izin belgelerine istinaden de 
kullanõlmõş makine ve teçhizatõn ithaline izin verilebilir. Ancak, sektörel 
kõsõtlamalar ve ilgili kurumlarca getirilen yaş sõnõrlamalarõ da dikkate alõnõr. 
 
 Kullanõlmõş karayolu nakil vasõtalarõnõn ithaline izin verilmez. 
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 Teşvik Belgesinin Revizesi 
 
 Madde 28- Yatõrõm projesinde yatõrõmõn cinsi, konusu gibi değişiklikler 
dõşõnda teşvik belgelerindeki yatõrõm tutarlarõnõn revizesi yapõlmaz. Revize 
işlemi gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizesi esnasõnda yapõlõr. 
 
 Destek unsurlarõ, halen geçerli olanlar dahil teşvik belgelerinde kayõtlõ 
sabit yatõrõm tutarlarõ ile ilgili olarak teşvik belgesi üzerinde revize 
yapõlmaksõzõn firma beyanõ ve harcama belgelerine istinaden, Maliye 
Bakanlõğõnca her yõl tespit edilen yeniden değerleme oranõna kadar artõrõlmak 
suretiyle belirlenen değerler üzerinden ilgili mercilerce doğrudan uygulanõr. 
Ancak, tamamlama vizesi esnasõnda gerçekleşme değerlerinin üzerinde 
indirim veya kredi kullanõmõ dolayõsõyla vergi, resim, harç ve fon istisnasõndan 
yararlanõldõğõnõn tespit edilmesi halinde, fazladan uygulanan destek unsurlarõ 
6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümlerine 
göre cezai faizleriyle birlikte tahsil olunur.  
 
 Süre Uzatõmõ 
 
 Madde 29- Teşvik belgesi kapsamõ yatõrõmlarõn, proje bazõnda yapõlacak 
değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastõr.  
 
 Yatõrõmõn öngörülen sürede gerçekleştirilememesi durumunda, 
Müsteşarlõğa veya yatõrõmõn bulunduğu ildeki odaya veya yatõrõmõn bulunduğu 
ile en yakõn kambiyo müdürlüğüne, teşvik belgesi müracaatõ odalarca 
değerlendirilen belgelerde ise ilgili odaya yatõrõm süresinin bitimini izleyen en 
geç üç ay içerisinde Ek 7�de yer alan Yatõrõm Takip Formu ile birlikte süre 
uzatõmõ talebinde bulunulmasõ halinde, bir defaya mahsus olmak üzere teşvik 
belgesinde kayõtlõ ilk sürenin yarõsõ kadar ek süre verilebilir. Ancak, süre 
uzatõmõ taleplerinin yukarõda belirtilen mercilere yatõrõm süresinin bitimini 
müteakip üç aydan sonra yapõlmasõ halinde, bu tebliğin 25 inci maddesi 
hükümleri çerçevesinde önemli ölçüde yatõrõm harcamasõ yapõldõğõnõ tevsik 
eden bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi ve Gelir Vergisi Kanununun yatõrõm 
indirimine ilişkin hükümleri saklõ kalmak kaydõyla ek süre verilebilir. 
 
 Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altõ ay içinde yatõrõmõn 
tamamlama vizesinin yapõlmasõ için teşvik belgesini düzenleyen merci-e 
müracaat edilmemesi halinde, teşvik belgeleri Müsteşarlõkça iptal edilerek 
yararlanõlan destek unsurlarõ 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü 
Hakkõnda Kanun çerçevesinde geri alõnõr. 
 
 Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme 
Fonu Kaynaklõ Kredi ve 98/10755 sayõlõ Karardan önceki kararlara göre Fon 
Kaynaklõ Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine (31/12/1999 tarihine kadar 
tamamlama vizesi başvurusunda bulunulmamõş olmasõ sebebiyle iptal edilmiş 
ancak, Müsteşarlõkça işlemin durdurulmasõ nedeniyle henüz müeyyide 
uygulanmamõş olanlar dahil), bu Karar�õn yürürlük süresi içinde talep edilmesi 
ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar�õn yürürlük tarihinden önce yatõrõma 
başlanõlmõş olmasõ halinde, sözkonusu prim veya kredilerin kullanõlmadõğõnõn 
tevsik edilmesi veya yararlanõlan bu destek unsurlarõnõn 6183 sayõlõ Amme 
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Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümleri çerçevesinde Fona 
iade edilmesi kaydõyla, 30/6/2001 tarihine kadar ek süre verilir. Bu süre 
sonunda yatõrõmõn tamamlanmamasõ halinde, bu Tebliğin istinat ettiği Kararõn 
Geçici 1 inci maddesi hükmü uygulanõr. 
 
 Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme 
Fonu Kaynaklõ Kredi ve Fon Kaynaklõ Kredi ihtiva etmeyen daha önceki yõl 
kararlarõna ve 98/10755 sayõlõ Karar�a göre düzenlenen teşvik belgeleri ile 
98/10755 sayõlõ Karar döneminde müracaat edilerek Tabii Afetten Zarar Gören 
Yatõrõmlarõn (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandõrõlmasõ 
Hakkõnda 8/12/1999 tarih ve 99/13717 sayõlõ Karara istinaden Fon 
kaynaklarõndan kredi tahsis edilen mevcut teşvik belgelerine, bu tebliğin istinat 
ettiği Karar�õn yürürlük tarihinden önce yatõrõma başlanõlmõş olmasõ halinde 
31/12/2001 tarihine kadar ek süre verilebilir. Teşvik belgesinin düzenleniş 
tarihi itibarõyla yatõrõmõn orijinal bitiş tarihi 31/12/2000 tarihinden sonraya 
tekabül eden teşvik belgelerine ise, yatõrõmõn bitiş tarihini müteakiben, talep 
edilmesi halinde; belgede kayõtlõ yatõrõm süresinin azami yarõsõ kadar ek süre 
verilebilir. Bu süreler sonundan itibaren 6 ay içinde yatõrõmõn tamamlama 
vizesinin yapõlmasõ için Müsteşarlõğa müracaat edilmemesi halinde, sağlanan 
destek unsurlarõ 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda 
Kanun hükümleri çerçevesinde geri alõnõr. 
 
 Yatõrõm Yeri ve Konusu Değişikliği 
 
 Madde 30- Yatõrõm yeri ve konusu değişikliğinde Müsteşarlõğa müracaat 
edilmesi zorunludur. Müsteşarlõkça uygun görülmesi halinde, destek 
unsurlarõnõn uygulanmasõ bakõmõndan yatõrõm yerinin özelliği dikkate alõnarak 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre teşvik belgesinde gerekli değişiklik 
yapõlõr. 
 
 Yatõrõm yeri değişikliğinden önce gerçekleştirilmiş olan yatõrõmlara ilişkin 
yararlanõlan destek unsurlarõ yeni yatõrõm yerindeki destek unsurlarõndan fazla 
ise, bu destek unsurlarõnõn fazla olan kõsmõ ile yatõrõm yeri değişikliği 
öncesinde yapõlmõş bina- inşaat harcamalarõna uygulanan destek unsurlarõ 
ilgili mevzuatõ çerçevesinde yatõrõmcõdan geri alõnõr.  
 
 Yatõrõm konusunda değişiklik yapõlmasõ halinde, yatõrõmcõ tarafõndan yeni 
yatõrõma ilişkin olarak Müsteşarlõğa verilecek yatõrõm bilgi formuna istinaden 
yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alõnarak uygun görülmesi halinde, 
teşvik belgesi revize edilir. Yatõrõm konusu değişikliğinden önce satõn alõnmõş 
ancak, yeni yatõrõm konusu ile ilgili olmayan makine ve teçhizat harcamalarõna 
uygulanan destek unsurlarõ ilgili mevzuatõ çerçevesinde geri alõnõr.  
 
 Yatõrõmõn Finansmanõ 
 
 Madde 31- Teşvik belgesi kapsamõndaki yatõrõmlarõn finansmanõnda 
uygulanabilecek asgari özkaynak oranlarõ aşağõda belirtilmiştir. 
  

a. Normal yörelerde ve gelişmiş yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda % 40  



Kulhan                               Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Kalkõnmada Öcelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/kulhane/yardim.pdf    67 

b. Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda % 20  
c. Ro-Ro taşõmacõlõğõ, havayolu kargo taşõmacõlõğõ yatõrõmlarõnda % 20  
d. Gemi ithali ve uçak ithali yatõrõmlarõnda % 10  

 
 Teşvik belgesi kapsamõnda dõş kredi, döviz kredisi veya Fon kaynaklõ 
kredi dahil olmak üzere iç kredi ile birlikte dõş kredi ve/veya döviz kredisi 
kullanõlmasõ halinde özkaynak oranlarõ %20�ye kadar indirilebilir.  
 
 Ayrõca,  
 
 a)Tersane, gemi inşa ve yat inşa yatõrõmlarõnda, 
 
 b)Finansal kiralama şirketlerinin yapacaklarõ kiralama yatõrõmlarõnda,  
 
 c)Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek 
yatõrõmlarda,  
 
 d)Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn yapacaklarõ yatõrõmlarda  
bu sõnõrlara bağlõ kalõnmaz. Ancak, Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile 
gerçekleştirilecek yatõrõmlarda ilgili mevzuatõnda asgari özkaynak oranõ 
belirlenmiş ise bu oran dikkate alõnõr.  
 
 Bu Tebliğin istinat ettiği Karar�õn yürürlükte olduğu dönem içerisinde 
talep edilmesi halinde, yukarõda belirlenen asgari özkaynak oranlarõ daha 
önceki yõllara ait kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de 
uygulanõr. 
 
 Teşvik belgesinde �yatõrõmõn finansmanõ� başlõğõ altõnda �yabancõ 
kaynaklar� bölümünde yer alan iç kredi, dõş kredi ve döviz kredisinin 
karşõsõnda yazõlan tutarlarõn kullanõlmasõ esas olmakla birlikte, firma 
tarafõndan talep edilmesi halinde teşvik belgelerinde öngörülen özkaynak ve 
yabancõ kaynak oranõnõ bozmamak ve yabancõ kaynaklar bölümünde yer alan 
toplam tutarõn Maliye Bakanlõğõnca her yõl belirlenen yeniden değerleme 
oranlarõ dikkate alõnmak suretiyle tespit edilecek değerini aşmamak kaydõyla, 
iç kredi, döviz kredisi ve/veya dõş kredi bankalarca doğrudan kullandõrõlabilir. 
Bu durumda, ilgili bankaca teşvik belgesi eki �kredi ve döviz kullanõm formu�na 
kullanõlan kredinin cinsi, döviz satõş kuru (döviz kredisi kullandõrõlmasõ halinde 
kullanõm tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ döviz satõş kuru), 
döviz ve karşõlõğõ Türk Lirasõ tutarõ ile kullanõm tarihi belirtilir.  
 
 Teşvik belgesinin gerçekleşme değerleri esas alõnmak suretiyle yabancõ 
kaynak oran ve miktarlarõnõn aşõlmasõ durumunda; fazla kullanõlan krediye 
tekabül eden Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu ilgili mevzuatõ, Vergi, 
Resim ve Harçlar ise 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayõlõ Kanun hükümlerine göre 
geri alõnõr. 
 
 Yeniden değerlendirme fonu, sermaye artõşlarõnda özkaynak olarak 
kabul edilmez. 
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 Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ 
 
 Madde 32- Kamu kurum ve kuruluşlarõ; Genel ve Katma Bütçeli kamu 
kurum ve kuruluşlarõ, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri 
ile bunlarõn sermaye bileşimindeki hisse oranlarõ %50�yi geçen kurum ve 
kuruluşlardõr. 
 
 Finansal Kiralama  
 
 Madde 33- Teşvik belgesi konusu menkul veya gayrimenkullerin 
tamamõnõn veya bir kõsmõnõn finansal kiralama yolu ile temini mümkündür.  
 
 Finansal kiralama şirketleri aracõlõğõ ile yapõlacak yatõrõmlar için, 
kiralayanõn (finansal kiralama şirketi), kiracõya (yatõrõmcõ) ait daha önceki yõl 
kararlarõna veya bu Karara göre düzenlenmiş teşvik belgelerinin eki 
mahiyetinde olan teşvik belgesini almasõ gerekmektedir. 
 
 Finansal kiralama yoluyla yapõlacak yatõrõmlarda kiralayan, kiracõnõn 
teşvik belgesinde yer alan Fon Kaynaklõ Kredi hariç diğer destek 
unsurlarõndan yararlandõrõlõr. Yatõrõm indirimine konu asgari sabit yatõrõm tutarõ 
yönünden, yatõrõmcõnõn teşvik belgesindeki sabit yatõrõm tutarõ esas alõnõr. 
 
 Yatõrõm indirimi uygulamasõ bakõmõndan yasal olarak malõn maliki 
durumunda olan kiralayan, yatõrõm indirimi istisnasõndan yararlanõr. Finansal 
kiralama yoluyla yapõlan yatõrõmda, kiralamaya konu yatõrõm mallarõ, 
yatõrõmcõnõn aktifinde yer almadõğõndan yatõrõmcõnõn yatõrõm indiriminden 
yararlanmasõ sözkonusu değildir.  
 
 Fon Kaynaklõ Kredi öngörülen teşvik belgeleri kapsamõndaki yatõrõm 
mallarõnõn finansal kiralama yoluyla temin edilmesi durumunda, finansal 
kiralamaya konu sabit yatõrõm harcamalarõna tekabül eden kõsõm için Fon 
Kaynaklõ Kredi tahsis edilmez. 
 
 Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatõn devir, temlik, satõş 
ve ihraç işlemleri kiralayan ve kiracõnõn birlikte müracaat etmeleri halinde, 
Tebliğin 34 üncü maddesi çerçevesinde Gelir Vergisi Kanununun ilgili 
hükümleri saklõ kalmak kaydõyla değerlendirilir. Finansal kiralama işlemine 
konu yatõrõm mallarõ iflas, yatõrõmõn gerçekleşmemesi, sözleşmesinin feshi gibi 
hallerde Müsteşarlõkça uygun görülmesi durumunda başka bir teşvik belgeli 
yatõrõmcõya kiralanabilir.  
 
 İflas, sözleşmenin feshi veya yatõrõmõn gerçekleşmemesi durumlarõnda; 
yararlanõlan destek unsurlarõ, ilgili mevzuatõ çerçevesinde tahsil olunur. Ancak 
kiralayanõn talebine istinaden, finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat 
Müsteşarlõkça da uygun görülmesi halinde teşvik belgeli başka bir yatõrõmcõya 
devredilebilir. Bu durumda yeni yatõrõmcõnõn teşvik belgesinde kayõtlõ destek 
unsurlarõnõn, ilk yatõrõmcõ firmanõn destek unsurlarõndan daha düşük olmasõ 
veya hiç bulunmamasõ durumunda, fazladan kullanõlan destekler ilgili 
mevzuatõ çerçevesinde geri alõnõr. 
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 Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatõn yatõrõm süresi içinde 
teşvik belgeli başka bir yatõrõmcõya kiralanmasõna, yatõrõmõn bütünlüğünün 
bozulmamasõ kaydõyla izin verilebilir. Bu durumda kiralayan, kiracõ ve yeni 
kiralayacak olan firmanõn ayrõ ayrõ müracaatõ gerekmektedir. Yatõrõmõn 
bütünlüğünün bozulmasõ durumunda, kiracõnõn projesine sözkonusu makine 
ve teçhizatõ diğer yollardan temin edecek şekilde tekrar ilave etmesi halinde 
de devire izin verilebilir. Yeni yatõrõmcõnõn teşvik belgesinde kayõtlõ destek 
unsurlarõnõn, ilk yatõrõmcõ firmanõn destek unsurlarõndan daha düşük olmasõ 
veya hiç bulunmamasõ durumunda, fazladan kullanõlan destekler ilgili 
mevzuatõ çerçevesinde geri alõnõr. 
 
 Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatõn ihracõ durumunda; 
yatõrõmcõnõn teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapõlmõş olup olmadõğõna 
bağlõ olarak, Tebliğin 34 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapõlõr. 
 
 Sözleşmede devir yetkisinin tanõnmasõ halinde, finansal kiralamaya konu 
yatõrõm mallarõ, kiracõnõn da uygun görüşü alõnmak kaydõyla başka bir finansal 
kiralama şirketine devredilebilir. Bu durumda devralan sözleşme hükümlerine 
uymak zorundadõr. 
 
 Teşvik belgesi kapsamõndaki yatõrõmõn, aynõ yatõrõmcõya kiralanmak 
üzere finansal kiralama yapma yetkisine sahip bir kuruluşa satõlarak geri 
kiralanmasõna (Sat ve Geri Kirala) Müsteşarlõkça izin verilebilir. Ancak, 
alacaklõdan mal kaçõrmak ve benzeri şekilde muvazaalõ işlem yapmak 
suretiyle teşvik belgesi alõndõğõnõn tespiti halinde, kiracõ ve kiralayanõn teşvik 
belgeleri iptal edilerek sağlanan destekler 6183 sayõlõ Kanun hükümleri 
çerçevesinde geri alõnõr. 
 
 Yatõrõmcõnõn teşvik belgesinde bulunan kullanõlmõş makine ve teçhizatõn 
finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir. 
 
 Finansal kiralama şirketleri adõna düzenlenmiş teşvik belgelerine talep 
edilmesi halinde, kiracõnõn ilave olarak vereceği taahhütnameye istinaden 
vergi, resim ve harç istisnasõ desteği sağlanõr ve ihracat taahhüdü kiracõnõn 
gerçekleştireceği ihracatla kapatõlõr. 
 
 Finansal kiralama şirketleri aracõlõğõ ile yapõlacak yatõrõmlar, ilgili olduğu 
yatõrõm teşvik belgesinin istinat ettiği karar hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilir. 
 
 Devir, Temlik, Satõş ve İhraç 
 
 Madde 34- Teşvik belgesi konusu yatõrõmõn devri ile teşvik belgesi 
kapsamõndaki makine ve teçhizatõn devir, temlik, satõş ve ihracõna ilişkin 
hususlar aşağõda belirtilmiştir.  
 
 a)Yatõrõmõn devri: Yatõrõma başlanõlmõş olmasõ kaydõyla, tamamlama 
vizesi yapõlmamõş yatõrõmlardan; komple yeni yatõrõm olarak düzenlenmiş 
teşvik belgesi kapsamõndaki yatõrõmõn tümüyle, diğer yatõrõm cinslerinde ise 
mevcut yatõrõmõyla birlikte devir, temlik veya satõşõna, sektörel kõsõtlamalar göz 
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önüne alõnarak Müsteşarlõkça teşvik belgesi üzerinde değişiklik yapõlmak 
suretiyle izin verilebilir. Teşvik belgesi kapsamõndaki yatõrõma önemli ölçüde 
başlanõlmamõş olmasõ halinde, yatõrõmõn devrine izin verilmez. 
 
 Yatõrõm tamamlama vizesi yapõlmõş ve varsa ihracat taahhüdü yerine 
getirilmiş teşvik belgesi kapsamõnda ithal edilen makine ve teçhizatõn fiili ithal 
tarihinden itibaren 5 yõl (Finansal kiralama şirketleri aracõlõğõyla yapõlan 
yatõrõmlarda 3226 sayõlõ Kanunda belirtilen süreler esastõr), yurt içinden 
sağlanan makine ve teçhizatõn ise 2 yõlõnõ doldurmasõ halinde tüm sabit yatõrõm 
ile birlikte devir, temlik ve yurt içi satõşõ serbesttir. Ancak, teşvik belgelerinin 
Fon�dan kredi tahsisi ihtiva etmesi halinde Müsteşarlõğõn izni aranõr.  
 
 Talep edilmesi halinde, tamamlama vizesi yapõlmõş teşvik belgesi 
kapsamõ yatõrõmlarõn tüm hak ve yükümlülükleri ile devir, temlik ve satõşõna, 
belge üzerinde unvan değişikliği yapõlmak suretiyle Müsteşarlõkça izin 
verilebilir.  
 

b)Makine ve teçhizatõn devir, temlik ve satõşõ: Teşvik belgesi 
kapsamõnda temin edilen münferit makine ve teçhizatõn devir, temlik ve 
satõşõna aşağõda belirtilen esaslar çerçevesinde Müsteşarlõkça izin verilebilir.  
 
 Teşvik belgesi kapsamõnda temin edilen ithal ve yerli makine ve 
teçhizatõn, teşvik belgesine sahip yatõrõmcõlara devir, temlik veya satõşõna; 
yatõrõmõn bütünlüğü, yatõrõmõn tamamlama vizesi, ihracat taahhüdü ile ilgili 
yükümlülükleri ve fon kaynaklõ kredi ihtiva edip etmediği durumlarõ dikkate 
alõnmak suretiyle Müsteşarlõkça müsade edilebilir. 
 
 Tamamlama vizesi yapõlmamõş teşvik belgesi kapsamõ makine ve 
teçhizatõn teşvik belgesi sahibi diğer yatõrõmcõlara devir, temlik ve satõşõna; 
yatõrõmõn bütünlüğünün bozulmamasõ kaydõyla, Fon Kaynaklõ Kredi kullanõlõp 
kullanõlmadõğõ, ihracat taahhüdünün yerine getirilip getirilmediği ve buna bağlõ 
olarak vergi, resim ve harç istisnasõndan faydalanõlõp faydalanõlmadõğõ 
hususlarõ gözönüne alõnarak Müsteşarlõkça izin verilebilir. Ancak, sözkonusu 
makine ve teçhizatla ilgili yararlandõrõlan yatõrõm indirimi ve Fon Kaynaklõ Kredi 
ilgili mevzuatõ çerçevesinde geri alõnõr. Teşvik belgesi kapsamõ makine ve 
teçhizatõn tamamõnõn devri halinde belge iptal edilir. 
 
 Yatõrõm tamamlama vizesi yapõlmõş, fiili ithal tarihi itibarõyla 5 yõlõnõ, yurt 
içinden temin tarihi itibarõyla 2 yõlõnõ doldurmuş, ihracat taahhüdü ile ilgili 
yükümlülükleri yerine getirmiş ve Fon kaynaklõ kredi ihtiva etmeyen teşvik 
belgesi kapsamõ makine ve teçhizatõn devir, temlik veya satõşõ ise serbesttir.  
 
 Tamamlama vizesi yapõlmõş olmakla birlikte, Fon Kaynaklõ Kredi ihtiva 
eden veya teşvik belgesinde kayõtlõ diğer taahhütleri yerine getirilmemiş veya 
fiili ithal tarihi itibarõyla 5 yõlõnõ, yurt içinden temin tarihi itibarõyla 2 yõlõnõ 
doldurmamõş makine ve teçhizat ihtiva eden teşvik belgeleriyle ilgili devir, 
temlik ve satõş Müsteşarlõğõn iznine tabidir. Bu durumda, ithal makine ve 
teçhizatõn istisnadan faydalanamayan yerlere veya kişilere satõşõ halinde, 
bunlarla ilgili olarak sağlanan destekler ilgili mevzuatõ çerçevesinde geri alõnõr. 
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 c) Makine ve teçhizat ihracõ: Yatõrõm bütünlüğünün bozulmamasõ 
kaydõyla, yatõrõm tamamlama vizesi yapõlmamõş teşvik belgesi kapsamõ 
makine ve teçhizatõn ihracõ, Müsteşarlõğõn iznine tabidir.  
 
 Yatõrõm tamamlama vizesi yapõlmõş, Fon Kaynaklõ Kredi ve ihracat 
taahhüdü bulunmayan veya bu konulardaki yükümlülükleri yerine getirilmiş 
teşvik belgesi kapsamõndaki makine ve teçhizatõn ihracõ serbesttir. Ancak, 
ihraç işlemini takip eden 2 ay içinde ilgili gümrük idaresince Müsteşarlõğa ve 
Maliye Bakanlõğõ Gelirler Genel Müdürlüğü�ne bilgi verilmesi gerekmektedir.  
 
 d) Genel hükümler: Yatõrõm tamamlama vizesi yapõlmamõş teşvik 
belgesi kapsamõ makine ve teçhizatõn devir, temlik, satõş ve ihracõ halinde 
yatõrõm indirimi uygulamasõ yönünden 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanunu�nun ilgili 
hükümleri uygulanõr. 
 
 Vergi, resim ve harç istisnasõ ihtiva eden teşvik belgelerinde ihracat 
taahhüdünün yerine getirilmemiş olmasõ halinde, 3505 sayõlõ Kanunun ilgili 
hükümleri uygulanõr. 
 
 Devir, temlik, satõş ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi sõrasõnda 
Fon�dan tahsis edilen kredi borcu mevcut ise, borcun vadesine bakõlmaksõzõn 
tümünün Fon�a geri ödenmesi zorunludur. Ancak, kredi işlemine aracõlõk eden 
bankanõn uygun görüş bildirmesi halinde, Fon�dan kullandõrõlan kredinin 
bakiyesinin itfa planõna uygun şekilde ödenmesi kaydõyla, sözkonusu devir, 
temlik, satõş ve ihraç işlemine Müsteşarlõkça izin verilebilir. 
 
 Yurt Dõşõnda Çalõşanlarõn Ortaklõğõ 
 
 Madde 35- Bu Tebliğin 15 nci ve 27 nci maddelerinde belirlenen esaslar 
çerçevesinde yurt dõşõnda çalõşanlarõn sahip olduklarõ veya satõn alacaklarõ 
makine ve teçhizat, teşvik belgesine bağlanmõş bir yatõrõmõ gerçekleştirmek 
üzere kurulmuş veya kurulacak olan bir anonim şirkete ithal edilmek suretiyle 
ayni sermaye olarak konulabilir.  
 
 Yatõrõmlarõn Nakli 
 
 Madde 36- Gelişmiş yörelerdeki mevcut yatõrõmõn tüm yörelerin organize 
sanayi bölgelerine, normal yörelere veya kalkõnmada öncelikli yörelere;  
 normal yörelerdeki mevcut yatõrõmõn normal yörelerin ve kalkõnmada 
öncelikli yörelerin organize sanayi bölgelerine ve kalkõnmada öncelikli 
yörelere;  
 kalkõnmada öncelikli yörelerdeki yatõrõmõn kalkõnmada öncelikli yörelerin 
organize sanayi bölgelerine,  
 nakli veya kalkõnmada öncelikli yöreler ile normal yörelerdeki yatõrõmlarõn 
kendi içlerinde nakline Müsteşarlõkça izin verilebilir. Bu durumda yeni yatõrõm 
yerine nakledilecek mevcut yatõrõmõn söküm, nakliye ve montaj harcamalarõ ile 
mevcut ve ilave yatõrõm için gerekli arazi-arsa, bina-inşaat ve/veya makine ve 
teçhizat ile diğer yatõrõm harcamalarõ için teşvik belgesi düzenlenerek veya 
mevcut teşvik belgesi üzerinde gerekli düzenleme yapõlarak, destek 
unsurlarõndan yararlandõrõlabilir. 
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 Gelişmiş yörelerin kendi içindeki nakil taleplerinde, mevcut teşvik 
belgeleri dahil, gelişmiş yörelerde komple yeni olarak teşvik belgesine 
bağlanabilecek yatõrõm konularõ için yukarõdaki esaslar çerçevesinde, bunlarõn 
dõşõndaki yatõrõmlarda ise arsa ve bina-inşaat harcamalarõ ile entegrasyona ve 
ürün çeşitlendirmesine yönelik makine ve teçhizatlar için destek unsurlarõndan 
faydalandõrõlmamak kaydõyla Müsteşarlõkça proje bazõnda nakil işlemlerine izin 
verilebilir. 
 
 Belge Zayi Olmasõ 
 
 Madde 37- Teşvik belgesi, eki ithal veya yerli makine ve teçhizat listesi 
ile Döviz ve Kredi Kullanõm Formu�ndan herhangi birinin zayi olmasõ nedeniyle 
bu Tebliğin istinat ettiği Karar döneminde yatõrõmcõ tarafõndan yeniden 
tasdikinin talep edilmesi durumunda, herbir belge için teşvik belgesinde yazõlõ 
toplam yatõrõm tutarõnõn % 0.2�si oranõndaki meblağ Fon�a yatõrõlõr. Bu meblağ, 
her bir belge itibarõyla 200 milyon Türk Lirasõnõ geçemez. Zayi olan belgelerin 
yerine yenileri tasdik edilmeden önce talepten vazgeçilmesi halinde bu 
meblağ yatõrõmcõya iade edilir. 
 
 Yatõrõm Kredilerinin Aktarõlmasõ 
 
 Madde 38- Muhtelif yatõrõmlarõ gerçekleştirmek üzere kurulan şirketlerin 
her birinde şirket sermayesinin % 50�sinden fazla hisseye sahip olan gerçek 
veya tüzel kişilerin, teşvik belgeli yatõrõmlarõnda kullanõlmak üzere tahsis 
edilen yatõrõm kredilerinin; belgeler arasõnda bir yõlõ geçmeyecek şekilde, hangi 
firma ve teşvik belgesi kapsamõnda kullanõlacağõ ve kredi tutarõ da belirtilmek 
suretiyle bir defaya mahsus olmak üzere aktarõlabilmesi Müsteşarlõğõn iznine 
tabidir. Bu şekilde kredi aktarõmlarõ teşvik belgesine dercedilir. Verilen süre 
sonunda kredinin, krediyi alan şirkete geri dönüşü Müsteşarlõğa tevsik edilir. 
 
 Müsteşarlõkça, teşvik belgesi üzerinde yapõlan değişiklikler dahil, teşvik 
belgesinde öngörülen şartlar aynen yerine getirilmek kaydõyla, yatõrõmõnõ 
termin programõna uygun olarak gerçekleştiren yatõrõmcõlar hakkõnda, kredi 
kullanõm safhasõnda yapmõş olduklarõ kaynak aktarõmlarõ dolayõsõyla müeyyide 
uygulanmaz. Aksi takdirde kredi teşvik belgesi kapsamõndan çõkartõlarak 
krediye sağlanan istisna ve muafiyetler 6183 sayõlõ Kanun uyarõnca gecikme 
cezasõ ile birlikte tahsil edilir. 
 
 Teşvik belgesi kapsamõnda öngörülen yatõrõmõn mücbir sebep veya 
fevkalade hal durumlarõna istinaden gerçekleştirilemediğinin resmi 
kuruluşlardan alõnacak belgelerle tevsik edilmesi halinde ise, teşvik belgesi 
kapsamõnda fiilen kullanõlan kredilerin, aynõ holdinge bağlõ şirketler ile aynõ 
firmaya ait yeterli kredi limiti bulunan teşvik belgesi veya belgelerine müeyyide 
uygulanmaksõzõn kõsmen veya tamamen aktarõlmasõna  
 
 Müsteşarlõkça izin verilebilir. Ancak, teşvik belgesinde vergi, resim ve 
harç istisnasõ olmasõ halinde kredi aktarõlan teşvik belgesinde de aynõ destek 
unsurunun bulunmasõ gerekmektedir. 
 



Kulhan                               Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Kalkõnmada Öcelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/kulhane/yardim.pdf    73 

 Mücbir Sebep ve Fevkalade Hal Durumlarõ  
 
 Madde 39- Yatõrõmlarõn teşvik belgesine bağlanmasõ ve tamamlama 
vizesi işlemleri sonuçlanõncaya kadar devam eden işlemlerle ilgili olarak;  
 

a. Tabii afetler ve yangõn (Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ veya Tarõm ve 
Köy İşleri Bakanlõğõ İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlükleri veya ilgili diğer 
kurumlardan alõnacak yazõ ile),  

b. Firmanõn faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulmasõ (firma faaliyetini 
durduran kamu kurumundan alõnacak yazõ ile),  

c. Grev ve lokavt (İl Çalõşma Müdürlüklerinden alõnacak yazõ ile),  
d. Devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali,  
e. Firmanõn iflasõ ve şahõs firmalarõnda firma sahibinin ölümü (mahkeme 

kararõ ile),  
 
 Müsteşarlõkça mücbir sebep ve fevkalade hal durumlarõ olarak 
değerlendirilir. 
 
 Altyapõ Yatõrõmlarõ  
 
 Madde 40- Bu Tebliğ�de yer alan altyapõ yatõrõmlarõ; baraj, liman, tünel, 
yol, havaalanõ, otogar, metro, hafif raylõ sistemler, haberleşme, içme suyu, 
kanalizasyon, sulama, isale hattõ, maden dekapajõ ve elektrik enerjisi üretim, 
iletim ve dağõtõm tesisleri ve benzeri diğer altyapõ yatõrõmlarõdõr.  
 
 Kamu kurum ve kuruluşlarõnõn; kendileri veya diğer kuruluşlar aracõlõğõyla 
gerçekleştirecekleri altyapõ yatõrõmlarõ için de teşvik belgesi düzenlenebilir. 
Ayrõca, özel sektörün yapacağõ elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağõtõm 
tesisleri yatõrõmlarõ ile imtiyaz sözleşmesine dayalõ olarak yapõlan altyapõ 
yatõrõmlarõ da bu kapsamda değerlendirilir. 
 
 Yap-İşlet, Yap-İşlet-Devret Yatõrõmlarõ  
 
 Madde 41- Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilecek 
yatõrõmlar için, ilgili mercilerce gerekli izin verilmiş olmasõ kaydõyla, teşvik 
belgesi müracaatõnda bulunulabilir. 
 
 Müteahhitlik Yatõrõmlarõ  
 
 Madde 42- Altyapõ yatõrõmlarõna yönelik müteahhitlik hizmetlerine ilişkin 
yatõrõmlarõn teşvik belgesine bağlanabilmesi için; 
 
 a) Altyapõ yatõrõmlarõna yönelik ihalenin Yatõrõm Programõ�nda yer alan bir 
kamu kuruluşundan alõnmõş olmasõ (özel sektörün yapacağõ liman yatõrõmlarõ 
ile imtiyazlõ elektrik şirketlerinin yapacağõ elektrik üretimine yönelik tesislere ait 
altyapõ veya özel sektör tarafõndan 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayõlõ, 28/5/1988 
tarihli ve 3465 sayõlõ, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayõlõ Kanunlar çerçevesinde 
gerçekleştirilecek Yap-İşlet-Devret ve 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayõlõ Kanun 
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çerçevesinde gerçekleştirilecek Yap-İşlet projelerine ilişkin altyapõ 
yatõrõmlarõna yönelik müteahhitlik hizmetleri ile kaynağõ bütçeden karşõlanan 
GAP İdaresi Başkanlõğõ gibi kuruluşlarõn altyapõ ile ilgili yatõrõmlarõnda bu şart 
aranmaz), 
 
 b) Altyapõyla ilgili ihale bedelinin müracaat tarihi itibarõyla kalan kõsmõnõn; 
kalkõnmada öncelikli yörelerde 2 trilyon Türk Lirasõ, normal yörelerde 4 trilyon 
Türk Lirasõ ve gelişmiş yörelerde 6 trilyon Türk Lirasõ�nõn üzerinde olmasõ (bu 
değerler Müsteşarlõkça her yõl yeniden değerleme oranõnda artõrõlabilir), 
 
 c) Dekapaj miktarõnõn asgari 3.000.000 m3 veya muadili maden istihracõ 
olmasõ (galeri sürme, kuyu açma ve benzeri yeraltõ müteahhitlik hizmetlerinde 
bu sõnõr aranmaz), 
  
 d) Teşvik belgesi kapsamõnda ithal ve yerli temin edilecek makine ve 
teçhizat değerlerinin ABD Dolarõ cinsinden hesaplanan toplamõnõn, ihale 
bedelinin %10'unu geçmemesi (tahsis edilecek azami döviz tutarõ için 
müracaat tarihindeki döviz satõş kuru esas alõnõr ve keşif artõşlarõ hariç %10 
oranõndaki döviz tahsisi, mevcut teşvik belgeleri kapsamõnda işin gelişimine 
paralel olarak artõrõlamaz) 
gerekir. 
 
 Madencilik Yatõrõmlarõ 
 
 Madde 43- Görünür rezerve oturtulmuş maden istihracõna yönelik 
yatõrõmlar veya maden istihracõ ile beraber entegrasyon yatõrõmlarõ, 
kalkõnmada öncelikli yörelerde uygulanan destek unsurlarõndan yararlanõr. 
Maden aramaya yönelik sondaj yatõrõmlarõ ile maden işleme ve/veya 
zenginleştirmeye yönelik yatõrõmlarda ise, yatõrõmõn bulunduğu yörelerdeki 
destek unsurlarõ uygulanõr. 
 
 Gemi Yatõrõmlarõ 
 
 Madde 44- Teşvik belgesi kapsamõnda destek unsurlarõndan 
yararlanabilecek kullanõlmõş geminin asgari kapasitesinin kuru yük ve 
tankerlerde 12000 DWT, özel maksatlõ ve özel yapõlõ gemilerde ise 499 Gross 
Tonun üzerinde olmasõ gerekmektedir. Yeni gemilerde tonaj tahdidi aranmaz. 
 
 Gemi ve yat inşasõ için düzenlenmiş teşvik belgelerinin süre 
uzatõmlarõnda, klas müessesesinden alõnacak belge kapsamõ geminin 
inşasõna başlanõldõğõnõ gösterir belge veya onaylõ genel plan ile ilgili liman 
idaresinden alõnacak kayõt belgesinin noter tasdikli suretinin Müsteşarlõğa 
tevsik edilmesi gerekir. Bu belgelerin Müsteşarlõğa ibraz edilmemesi halinde 
süre uzatõmõ yapõlmaz ve teşvik belgesi iptal edilir. 
 
 İthal edilecek kullanõlmõş gemilerde 14/1/1982 tarihli ve 2581 sayõlõ 
Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapõlõr. Ancak, uluslararasõ antlaşmalar 
ile Uluslararasõ Denizcilik Örgütü (IMO) tarafõndan tespit edilen şartlara uygun 
olacağõ yatõrõmcõlar tarafõndan taahhüt edilir.  
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 Çekici ve/veya Treyler Yatõrõmlarõ 
 
 Madde 45- En az 40 araçlõk filosu bulunan yatõrõmcõlarõn 10 birimden az 
olmamak kaydõyla Euro I, Euro ll ve Euro III normlarõna haiz çekici ve treylerler 
yenileme yatõrõmlarõ için teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu durumda araçlarõn 
ithalde 5, yerlide 2 yõlõnõ doldurmuş veya ihraç edilmiş olmasõ, şirket 
aktiflerinde en az 2 yõl süreyle bulunmasõ ve yatõrõmcõnõn tamamlama vizesi 
yapõlmamõş belgesinin olmamasõ hususlarõ aranõr. 
 
 Çekici ve treyler yatõrõmlarõnõn mevcut teşvik belgeleri ile ilgili uygulama 
aşağõda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. 
 
 a) Teşvik belgesinin geçerlilik süresi içerisinde teşvik belgesi 
kapsamõnda yatõrõm harcamasõ yapõlmamõş olmasõ halinde ek süre verilmeden 
teşvik belgesi iptal edilir. Ancak yatrõmõn en az %50�sini gerçekleştiren 
yatõrõmcõlarõn teşvik belgelerine ilişkin olarak bakiye yatõrõmlarõnõn 
gerçekleştirilebilmesini teminen 30/06/2001 tarihine kadar proje bazõnda ek 
süre verilebilir. Bu süre sonunda gerçekleşen değerler üzerinden teşvik 
belgelerinin tamamlama vizeleri yapõlõr. 
 
 b) Teşvik belgesi kapsamõnda yatõrõmõn bir bölümünü gerçekleştiren 
ancak içinde bulunduklarõ finansman darboğazõ nedeniyle, yatõrõmõn geri kalan 
kõsmõnõ gerçekleştiremeyen firmalarõn yatõrõmlarõnõn gerçekleşen haliyle 
tamamlama vizesi yapõlõr. Bu durumda teşvik belgesinin devrine izin verilmez. 
 
 c) Teşvik belgesi kapsamõnda iç piyasadan teminine izin verilen araçlarõn 
ithali konusundaki liste değişikliği taleplerine izin verilmez. 
 
 d) Teşvik belgesi kapsamõnda ithal edilen ve/veya yerli olarak temin 
edilen makine ve teçhizatõn bir başka belgeye devir ve temlikine izin verilmez.  
 
 Tamamlama Vizesine Başvuru 
 
 Madde 46- Yatõrõmlarõn tamamlama vizeleri aşağõdaki esaslar 
çerçevesinde yapõlõr: 
 
 a) Yatõrõmcõlarõn, teşvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre bitimini 
izleyen altõ ay içinde tamamlama vizesi için teşvik belgesi müracaatõnõ 
değerlendiren merci-e başvurmalarõ gerekmektedir. Süre bitimini izleyen 6 ay 
içinde müracaat edilmemesi halinde, teşvik belgesi Müsteşarlõkça iptal edilir. 
İlgili odalarca müracaatõ değerlendirilen teşvik belgeleri ile ilgili olarak ise, altõ 
aylõk sürenin bitimini müteakip en geç bir ay içerisinde Oda tarafõndan 
Müsteşarlõğa iptal işleminin yapõlmasõ için bilgi verilir. 
 
 b) Teşvik belgesi kapsamõnda gerçekleştirilen yatõrõmõn tamamlama 
vizesi işlemleri, teşvik belgesi müracaatõnõ değerlendiren merci tarafõndan 
yapõlõr. Müsteşarlõğa yapõlan müracaatlara istinaden Müsteşarlõk, tamamlama 
vizesi işlemleri için yatõrõmõn bulunduğu ildeki Valiliği veya ilgili Odayõ 
görevlendirebilir. 
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 Tamamlama ekspertizi ve vize işlemleri, Müsteşarlõkça doğrudan 
yapõlabileceği gibi, Müsteşarlõk tarafõndan görevlendirilen Valilikçe veya 
Odaca belirlenecek asgari iki eksper ile yatõrõmcõ tarafõndan tayin edilecek 
yeminli mali müşavirin yapacaklarõ inceleme sonucunda müştereken 
düzenlenecek rapora istinaden ilgili Valilikçe veya ilgili Odaca da yapõlabilir. 
 
 Valilikçe veya ilgili Odaca yapõlan ekspertiz işlemleri sonucunda 
yatõrõmõn gerçekleşme değerleri ile birlikte tamamlama vizesi, ilgili merci 
tarafõndan doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilir. Ekspertiz işlemine 
esas olan rapor, teşvik belgesinin onaylõ fotokopisi, ithal ve yerli makine ve 
teçhizat liste asõllarõ, gerçekleşen değerler üzerinden hazõrlanmõş ilgili merci 
tarafõndan onaylõ yeni listeler, döviz ve kredi kullanõm formunun aslõ ile birlikte 
bir ay içerisinde Müsteşarlõğa gönderilir.  
 
 Fon kaynaklõ kredi ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi 
işlemleri raporun ilgili merci tarafõndan Müsteşarlõğa gönderilmesini müteakip 
Müsteşarlõkça yapõlõr. 
 
 Ekspertiz işlemlerinin Müsteşarlõkça yapõlmasõ halinde, yatõrõm 
mahallinde ekspertiz yapmak üzere Müsteşarlõktan en az 2, en fazla 3 eksper 
görevlendirilir. 
 
 Ekspertiz işlemleri için görevlendirilecek eksperlerin her birine ödenecek 
ekspertiz ücreti 50 milyon Türk Lirasõ olup, bu tutar her yõl yeniden değerleme 
nispetinde Müsteşarlõkça artõrõlabilir. Bu görevlendirmelerde yol ve konaklama 
giderleri de yatõrõmcõ tarafõndan karşõlanõr. 
 
 c) Kamu kuruluşlarõnca gerçekleştirilen yatõrõmlarla ilgili yatõrõmcõ kuruluş 
tarafõndan yatõrõmõn tamamlandõğõna dair Müsteşarlõğa verilecek rapora 
istinaden tamamlama vizesi yapõlõr. 
 
 d) Finansal kiralama şirketleri aracõlõğõyla gerçekleştirilen yatõrõmlarõn 
tamamlama vizesi işlemleri, teşvik belgesi müracaatõnõ değerlendiren merci-e 
ibraz edilecek bilgi ve belgelere istinaden yapõlõr. 
 
 e) Mevcut teşvik belgeleri konusu yatõrõm yerinin serbest bölge olarak 
ilan edilmesi durumunda, belgenin verildiği mevzuat hükümlerine bağlõ 
kalõnmaksõzõn yatõrõmõn mevcut hali dikkate alõnarak serbest bölgenin faaliyete 
geçtiği tarih itibarõyla tamamlama vizesi yapõlõr. 
 
 f) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve Kaynak Kullanõmõnõ 
Destekleme Primi, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu Kaynaklõ Kredi ve 
Fon Kaynaklõ Kredi ihtiva etmeyen teşvik belgelerinden; 

1) Yatõrõm süresi sona ermiş olmakla birlikte tamamlama vizesi 
yapõlmamõş veya Müsteşarlõk kayõtlarõna göre hiç işlem görmemiş 
olanlar firma talebi olmaksõzõn,  
2) Fiziki olarak gerçekleşen veya yatõrõm süresi devam etmekle birlikte 
mevcut haliyle tamamlama vizesi yapõlmasõ istenenler firma talebine 
istinaden 
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 Müsteşarlõk veya Müsteşarlõkça görevlendirilen yatõrõmõn bulunduğu il 
Valiliği veya Ticaret ve Sanayi Odasõnca (sadece sanayi odasõ bulunmasõ 
halinde sanayi odasõ, gemi ve yat inşasõ ile tersane yatõrõmlarõnda deniz ticaret 
odasõ) düzenlenen ekspertiz raporlarõna istinaden teşvik belgesi konusu 
yatõrõmõn bütünlüğü ile ilgili Karar ve teşvik belgesindeki kayõt ve koşullara 
bakõlmaksõzõn gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizeleri yapõlõr. 
Ekspertiz işlemini yapan ve raporunu düzenleyen merci tarafõndan 
tamamlama vizeleri doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilerek 
sonucundan Müsteşarlõğa bilgi verilir. 
 
 Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme 
Fonu Kaynaklõ Kredi ve Fon Kaynaklõ Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine 
ilişkin tamamlama vizesi işlemleri; talep edilip edilmediğine bakõlmaksõzõn 
Müsteşarlõkça resen veya Müsteşarlõkça görevlendirilen bankalar veya 
yukarõdaki fõkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafõndan düzenlenecek 
ekspertiz raporlarõna istinaden, yatõrõmõn fiziki olarak tamamlanmõş olup 
olmadõğõna bakõlmaksõzõn, ilgili Karar ve teşvik belgesindeki kayõt ve koşullara 
bağlõ kalõnmadan yapõlõr.  
 
 Sözkonusu nakit destek içeren teşvik belgelerine ilişkin tamamlama 
ekspertizi raporlarõnõn düzenlenmesi ve tamamlama vizelerinin yapõlmasõ 
esnasõnda;  

• Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi ihtiva eden teşvik 
belgelerinde, 31/12/1996 tarihinden sonra yapõlan harcamalara 
prim ödenmemesi kaydõyla 30/6/1998,  

• Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu Kaynaklõ Kredi ve Fon 
Kaynaklõ Kredi ihtiva eden teşvik belgelerinde ise 30/6/1998 
tarihinden sonra yapõlan harcamalara fondan kredi tahsis 
edilmemesi koşuluyla 30/6/1999,  

tarihine kadar Müsteşarlõkça onaylanmõş makine ve teçhizat listelerinde yer 
alan ithal ve yerli makine ve teçhizatõn gerçekleşme değerleri ve belge 
kapsamõndaki diğer sabit yatõrõm harcamalarõ dikkate alõnõr.  
 
 Ancak bu yatõrõmlarda, fazladan Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi, 
Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Fonu Kaynaklõ Kredi veya Fon Kaynaklõ Kredi 
ile diğer kredilerin kullanõlmõş olmasõ halinde, fazladan yararlandõrõlan destek 
unsurlarõ ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alõnõr. Bu teşvik 
belgelerinden 31/12/1999 tarihine kadar tamamlama vizesi başvurusunda 
bulunulmamõş olmasõ sebebiyle iptal edilen ancak, Müsteşarlõkça işlemin 
durdurulmasõ nedeniyle henüz müeyyide uygulanmamõş olan söz konusu 
teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesinin yapõlmasõnõn talep edilmesi 
halinde, bu fõkrada belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapõlõr. 
 
 Bu madde uyarõnca gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapõlan teşvik 
belgelerinde asgari sabit yatõrõm tutarõ, altyapõ müşterekliğinin korunmasõ 
kaydõyla gelişmiş yöreler de dahil yörelerin kendi içerisindeki veya daha alt 
yörelere yönelik yatõrõm yeri değişikliği ve özel şartlar dikkate alõnmaksõzõn ve 
tamamlama vizelerinde aranan tapu, inşaat ruhsatõ, yapõ kullanõm izin belgesi, 
kapasite raporu gibi belgeler aranmaksõzõn tamamlama vizeleri yapõlõr. 
Gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapõlan teşvik belgeleri kapsamõndaki 



Kulhan                               Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Kalkõnmada Öcelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/kulhane/yardim.pdf    78 

yatõrõmõn teşvik belgesinin düzenlendiği yõla ait asgari yatõrõm indirimi tutarõnõn 
altõnda gerçekleşmesi halinde, uygulanan yatõrõm indirimi ilgili mevzuatõ 
çerçevesinde geri alõnõr. Teşvik belgesinin istinat ettiği Karar ve ilgili diğer 
karar ve tebliğlerde belirtilen asgari özkaynak oranõ korunmak suretiyle kredi 
miktarõnõn aşõlmasõ halinde, aşõlan miktara tekabül eden fonlar ilgili mevzuatõ, 
vergi, resim ve harçlar ile teşvik belgesindeki ihracat taahhüdünün süresi 
içerisinde yerine getirilememesi durumunda yararlanõlan vergi, resim ve 
harçlar 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayõlõ Kanun hükümleri çerçevesinde geri 
alõnõr.  
 
 Bu şekilde işlem yapõlan belgeler konusu yatõrõmlarõn bakiye kõsõmlarõ 
için talep edilmesi halinde, sektörün durumu da dikkate alõnarak yürürlükteki 
mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni teşvik belgesi düzenlenebilir. 
 
 Müsteşarlõkça veya görevlendirilen kurumlarca yatõrõm yeri tespit 
edilemeyen veya süre uzatõmõ alamayan teşvik belgeleri ise Resmi Gazete�de 
ilan edilmek suretiyle resen iptal edilmiş sayõlõr. 
 
 Destek Unsurlarõnõn Uygulanmasõ 
 
 Madde 47- Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarõnõn bu Tebliğde 
öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar 
tarafõndan uygulanmasõ zorunludur.  
 
 Yatõrõmlarõn Takibi, Kontrolü ve Müeyyide Uygulanmasõ 
 
 Madde 48- Teşvik belgelerinin ilgili mevzuata uygun olarak kullanõlmasõ 
esastõr.  
 
 Müsteşarlõk, teşvik belgesi kapsamõndaki yatõrõmlarõn mevzuata uygun 
şekilde yerine getirilip getirilmediğini denetlemeye, gerekli gördüğü takdirde 
yatõrõmõn her aşamasõnda yatõrõmlarõn ve ilgili Odalarõn verilen görevlere ilişkin 
olarak yaptõklarõ işlemlerin takip ve kontrolünü yapmaya, gerekli göreceği 
tedbirleri almaya, ilgili kuruluşlardan belge ve bilgi istemeye ve aykõrõlõklarõn 
tespiti halinde teşvik belgesini iptal etmeye yetkilidir. 
 
 Bu Tebliğin istinat ettiği Karar ile bu Tebliğde belirlenen hükümlere aykõrõ 
davranan, teşvik belgesindeki kayõt ve koşullarõ yerine getirmeyen, teşvik 
belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, sahte ve muhteviyatõ itibarõyla 
yanõltõcõ belge düzenleyen ve kullanan, yanlõş ve yanõltõcõ bilgi veren 
yatõrõmcõlarõn teşvik belgeleri Müsteşarlõkça kõsmen veya tamamen iptal edilir. 
 
 İptal edilen teşvik belgeleri ile ilgili olarak yatõrõmcõlarõn yararlandõklarõ 
destek unsurlarõ, 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda 
Kanun hükümleri çerçevesinde ilgililerden geri alõnõr. 
 
 Turizm yatõrõmlarõnda, Turizm Bakanlõğõnca �Turizm Yatõrõm ve/veya 
İşletme Belgesi�nin iptal edilmesi kaideten teşvik belgesinin iptalini 
gerektirmez. 
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 Madde 49- Yatõrõmcõlarõn; 
 

a. 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayõlõ Türk Parasõnõn Kõymetini Koruma 
Hakkõnda Kanuna,  

b. 7/1/1932 tarihli ve 1918 sayõlõ Kaçakçõlõğõn Men ve Takibine Dair 
Kanuna,  

c. 3/6/1949 tarihli ve 5422 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanununa,  
d. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununa,  
e. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayõlõ Vergi Usul Kanununa,  
f. 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayõlõ Gümrük Kanununa,  
g. 18/6/1999 tarihli ve 4389 sayõlõ Bankalar Kanununa,  
h. 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununa,  
i. 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayõlõ Finansal Kiralama Kanununa,  
j. 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayõlõ Devlet İhale Kanununa,  
k. 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayõlõ Özelleştirme Uygulamalarõnõn 

Düzenlenmesine ve bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapõlmasõna Dair Kanuna,  

l. 13/11/1996 tarihli ve 4208 sayõlõ Kara Paranõn Aklanmasõnõn 
Önlenmesine Dair Kanuna,  

m. 30/9/1983 tarihli ve 90 sayõlõ Ödünç Para Verme İşleri Hakkõnda 
Kanun Hükmünde Kararnameye,  

n. 16/12/1983 tarihli ve 83/7506 sayõlõ Finans Kurumlarõnõn Kurulmasõ, 
Faaliyetleri ve Tasfiyelerine İlişkin Esas ve Usullere Dair Karara  
 ve benzeri mali mevzuat hükümlerine aykõrõlõk teşkil eden fiillerde 
bulunduklarõ gerekçesiyle haklarõnda mahkumiyet kararõ verilenlerin 
Müsteşarlõğa bildirilmesi durumunda aşağõdaki şekilde işlem yapõlõr. 
 
 a) Mali mevzuat hükümlerine aykõrõ fiilde bulunduklarõ gerekçesiyle 
haklarõnda ilk derece mahkemesinden mahkumiyet kararõ bulunan gerçek ve 
tüzel kişilerin ilgili kurum ve kuruluşlarca suç ve cezanõn mahiyet ve önemi 
dikkate alõnarak yapõlacak değerlendirme neticesinde Müsteşarlõğa bildirilmesi 
durumunda yeni teşvik belgesi talepleri reddedilir. Mevcut teşvik belgesi 
kapsamõna ilave yapõlmasõ ve ilave destek unsurlarõndan istifade ettirilmesine 
yönelik talepleri uygun görülmez. 
 
 İlk derece mahkemesinin mahkumiyet kararõna istinaden işlemleri 
durdurulanlarõn kesinleşmiş mahkeme kararõnõn lehlerine sonuçlanmasõ 
durumunda, ilgili mahkeme kararõ veya ilgili kurum ve kuruluşlardan alõnacak 
karara ilişkin yazõyla müracaat etmeleri halinde yeni müracaat tarihinde 
yürürlükte bulunan mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde işlemleri 
sonuçlandõrõlõr. 
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 b) Müsteşarlõk, yukarõda belirtilen haller dõşõnda, milli menfaatlerin ve 
önceliklerin gerektirdiği durumlarda da bu maddenin hükümleri çerçevesinde 
hareket etmeye yetkilidir. 
 
 c) Genel hükümler; beraat ile sonuçlanmõş mahkeme kararlarõnõn, 
yatõrõmcõlarõn Müsteşarlõğa talepte bulunduklarõ tarihten önce verilmiş 
olduğunun; ilgili kurum ve kuruluşlardan alõnacak yazõ ile tevsik edilmesi 
durumunda, yatõrõmcõlarõn işlemleri ilk müracaat tarihinde yürürlükte bulunan 
mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandõrõlõr. 
 
 Mali mevzuata aykõrõ bir fiilden dolayõ haklarõnda mahkumiyet kararõ 
olmadõğõna ilişkin taahhütname alõnarak ve/veya teşvik belgesine özel şart 
dercedilerek sonuçlandõrõlmõş işlemlerde, aksinin tespiti halinde verilen teşvik 
belgeleri ve/veya yapõlan işlemler resen iptal edilebilir. 
 
 İlgili kurum ve kuruluşlar, mali mevzuata aykõrõlõk teşkil eden fiillerden 
dolayõ haklarõnda mahkumiyet kararõ bulunan gerçek ve tüzel kişileri bir ay 
içinde Müsteşarlõğa bildirmek durumundadõr. 
 
 Görev Verilen Kuruluşlarõn Yükümlülükleri 
 
 Madde 50- TOBB, ilgili Odalar, Valilikler, Kambiyo Müdürlükleri, Aracõ 
Bankalar, Yeminli Mali Müşavirler gibi görev verilen kuruluşlar Karar ve 
Tebliğ�in uygulamasõna yönelik olarak yapmõş olduklarõ işlemlerden 
sorumludurlar. 
 
 Madde 51- Görev verilen ilgili kuruluşlar yapõlan müracaatlarõ iki ay 
içerisinde sonuçlandõrmakla yükümlüdür. 
 
 Madde 52- Teşvik belgesi müracaatõnõ değerlendirmekle görevli ilgili 
Odalar, teşvik belgesi iptali, yatõrõm yeri ve konusu değişiklikleri, yatõrõmlarõn 
nakli ile devir,temlik ve satõş işlemleri dõşõndaki diğer işlemleri, bu Tebliğ ve bu 
Tebliğin istinat ettiği Karar hükümleri çerçevesinde yapõlacak değerlendirmeye 
göre sonuçlandõrõrlar. 
 
 Madde 53- Teşvik belgesi müracaatõnõ değerlendirmekle görevli ilgili 
Odalarca yapõlan işlemlerin takip ve kontrolünden, bilgi ve belgelerin 
doğruluğundan ve belgelerin saklanmasõndan İlgili Oda ile birlikte TOBB 
sorumludur. 
 
 Madde 54- İlgili Odalarca yapõlan işlemlerle ilgili faaliyet raporlarõ üçer 
aylõk dönemler halinde TOBB aracõlõğõ ile Müsteşarlõğa bildirilir. 
 
 Önceki Yõllara Ait Uygulama 
 
 Madde 55- Daha önceki yõl kararlarõna göre teşvik belgesine bağlanan 
yatõrõmlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği Karar ile diğer 
ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur. Ancak, bu 
Tebliğ ve bu Tebliğin istinat ettiği Kararõn ihracat taahhüdü, ithalatta alõnan 
fonlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar ve özkaynak oranlarõyla ilgili lehe 
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gelen hükümleri, bu Tebliğin istinat ettiği Kararõn yürürlükte olduğu süre 
içerisinde talep edilmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş 
olan teşvik belgelerine de uygulanõr. 
 
 Madde 56- Bu Tebliğin istinat ettiği Karar ve daha önceki kararlarda yer 
alan destek unsurlarõnõn uygulanmasõnda ortaya çõkacak tereddüt ve 
ihtilaflarda Vergi Kanunlarõna ilişkin hükümler saklõ kalmak kaydõyla 
Müsteşarlõğõn görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir. 
 
 Madde 57- Bu Tebliğ ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar ile Yatõrõmlarda 
Devlet Yardõmlarõ Hakkõnda Karar ve tebliğlerin uygulanmasõna yönelik 
genelgeler, Resmi Gazetede yayõmlanmasõnõn yanõ sõra Hazine Müsteşarlõğõ 
internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle yatõrõmcõlarõn bilgisine sunulur. 
 
 Madde 58- 6/5/ 1998 tarihli ve 98/1 sayõlõ, 23/6/1999 tarihli ve 99/1 
sayõlõ, 5/12/1999 tarihli ve 99/2 sayõlõ, 6/1/2000 tarihli ve 2000/1 sayõlõ, 
14/2/2000 tarihli ve 2000/2 sayõlõ, 18/4/2000 tarihli ve 2000/3 sayõlõ tebliğler ile 
22/9/1999 tarihli ve 1999/1 sayõlõ, 3/5/2000 tarihli ve 2000/1 sayõlõ genelgeler 
yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 
 
 Yürürlük 
 
 Madde 59- Bu Tebliğ 18/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayõmõ 
tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 
 Madde 60- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlõğõnõn bağlõ 
bulunduğu Bakan yürütür. 
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EK 1- GÖREV VERİLEN ODALARCA TEŞVİK BELGELERİ MÜRACAATI 
DEĞERLENDİRİLECEK İMALAT VE TARIMSAL SANAYİ YATIRIMLARINA 
AİT LİSTE  

A. İmalat sanayi yatõrõmlarõ  
Gõda ve İçki 
Orman Ürünleri 
Dokuma ve Giyim 
Deri ve Kösele 
Kağõt 
Kimya 
Lastik-Plastik 
Cam ve Cam Ürünleri 
Demirdõşõ Metaller 
Madeni Eşya 
Makine İmalat 
Taşõt Araçlarõ ve Yan Sanayi (Gemi ve Yat İnşa Yatõrõmlarõ hariç) 
Elektrikli ve Elektriksiz Makineler 
Meslek-Bilim-Ölçü-Optik-Donanõm 
Elektronik 
Çimento  
Pişmiş Kil ve Çimentodan Mamul Ürünler 
Seramik 
Ambalaj Üretimi 
Kõrtasiye ve Büro Malzemeleri Üretimi 

B. Tarõmsal Sanayi  
Entegre Et ve Et Ürünleri 
Entegre Süt ve Süt Ürünleri 
Yem Üretimi 
Tarõm Ürünlerinin İşlenmesi ve Değerlendirilmesi 
 
EK 2- MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK 
SANAYİ ODALARI 
Adana Sanayi Odasõ 
Ankara Sanayi Odasõ 
Balõkesir Sanayi Odasõ 
Denizli Sanayi Odasõ 
Ege Bölgesi Sanayi Odasõ 
Eskişehir Sanayi Odasõ 
Gaziantep Sanayi Odasõ 
İstanbul Sanayi Odasõ 
Kayseri Sanayi Odasõ 
Kocaeli Sanayi Odasõ 
Konya Sanayi Odasõ 
 
 
 
 
 
 



Kulhan                               Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Kalkõnmada Öcelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/kulhane/yardim.pdf    83 

EK 3- YATIRIM BİLGİ FORMU  
 

I. YATIRIMCI KURULUŞUN:  
1. Adõ ve Ünvanõ:  
2. Adresi:  
3. Telefon ve Faks No:  
4. Sermayesi:  

A. Kayõtlõ Sermaye:  
B. Ödenmiş Sermaye:  

5. Bağlõ Bulunduğu Vergi Dairesi ve Vergi Numarasõ:  
6. Ortaklar Hakkõnda Bilgi ve Vergi Numaralarõ:  

Yabancõ sermayeli yatõrõmlar için; 
 

ORTAKLAR  Hisse Oranõ  Kayõtlõ  Ödenmiş  
_______ _____       ( %)  Sermaye (TL.)  Sermaye(TL.) 
1- Yabancõ Ortaklar 
(Yabancõ Sermayeli 
Firmalar İçin) 
2-Yerli Ortaklar(Toplam)__________________________________________ 
 
TOPLAM : 
 

7. Firma ve Ortaklar Hakkõnda Bilgi Alõnabilecek Özel ve Resmi Kuruluş ve 
Bankalar, Adresler ve Telefon Numaralarõ:  

8. Firmada Projeden Sorumlu Şahõslarõn İsimleri, Adresleri, Telefon 
Numaralarõ:  

 
II. YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER  
 
GENEL BİLGİLER  
1. Yatõrõmõn Cinsi  
Komple Yeni, Tevsi, Entegrasyon, Tamamlama, Yenileme, Modernizasyon, 
Darboğaz Giderme, Kalite Düzeltme, Ürün Çeşitlendirme olduğu belirtilir.  
2. Yatõrõmõn Konusu  
3. Yatõrõm Yeri  
Yatõrõmõn yeri il ve ilçe bazõnda verilir.  
4. Yatõrõma Başlama Tarihi  
1. Deneme Üretimine Geçiş Tarihi  

6. İşletmeye Geçiş Tarihi  
7. Projenin Ekonomik Ömrü  
8. Elektrik Gücü (KWA)  
9. İstihdam  
10.Projenin Kapasitesi  
Tesisin kuruluş kapasitesi ve tam kapasitede üretilecek mal veya hizmet 
miktarlarõ verilir.  
11. Projenin Gerekçesi  
12. Projenin Kõsa Anlatõmõ  
13. Üretilecek Mallar ve Hizmetler  
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PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ  
1. Üretim Teknolojisi  
2. Üretim Akõş Şemasõ  
Üretim aşamalarõnõ, girdi ve çõktõ miktarlarõnõ gösteren basitleştirilmiş üretim 
akõş şemalarõ çizilir.  
3. Patent, Lisans, Royalite ve Know-how  
Yatõrõm ve üretim aşamasõnda patent, lisans, royalite veya know-how gerekip 
gerekmeyeceği açõklanõr.  
4. Çevreye Etkisi  
Yatõrõmõn yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarõnõn olup olmadõğõ belirtilir.  
TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI  
Aşağõdaki açõklamalar doğrultusunda sabit yatõrõm kalemleri ayrõ ayrõ 
belirtilerek, Toplam Yatõrõm ve Yõllara Göre Dağõlõmõ Tablosu düzenlenir. 
Yatõrõmõn özelliği dolayõsõyla harcama gerektirmeyen kalemler dikkate 
alõnmaz.  
1-Arsa Bedeli : Birim fiyat ve alan büyüklüğü belirtilerek toplam arsa tutarõ 
hesaplanõr.  
2- Etüd ve Proje Giderleri : Yatõrõma ait etüd ve proje çalõşmalarõyla ilgili 
ekonomik ve teknik araştõrma masraflarõ ile Yatõrõm Dönemi İşletmeye Alma 
sõrasõnda ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müşavirlik, eğitim vb. konularda 
yapõlacak harcamalar bu kalemde dikkate alõnõr. 
3-Arazi Düzenlemesi ve Hazõrlõk Yapõlarõ : Gerekli kazõ ve dolgu çalõşmalarõ, 
istinat duvarlarõ, şantiye tesisleri, servis yollarõ, kanalizasyon, arazinin 
çevrilmesi ve bahçe tanzimi ile ilgili öngörülen harcamalar verilir. 
4. Bina İnşaat Giderleri : Ulaştõrma için gerekli iç yollar, bağlantõ yollarõ vb. 
işler dahil olmak üzere, tüm bina, inşaat ve ulaşõm yolu giderleri uygun 
hesaplama yöntemleri uygulanarak hesaplanõr.  
5. Ana Fabrika Makine ve Teçhizat Giderleri : Üretimle ilgili ithal ve yerli 
makine-teçhizat tutarlarõ, ithal makine ve teçhizat için FOB bedel ve yerli 
makine ve teçhizat için KDV�siz tutar dikkate alõnarak hesaplanõr. 
6. Yardõmcõ İşletmeler Makine ve Teçhizat Giderleri : Su, elektrik, yakõt, 
buhar, arõtma tesisi vb. servisler için gerekli makine ekipman giderleri belirtilir.  
7. Mefruşat Giderleri: Turizm yatõrõmlarõ için gerekli olan koltuk gibi mefruşat 
harcamalarõ belirtilecektir. 
8. İthalat ve Gümrükleme Giderleri : İthal makine ve teçhizatõn ithalatõ ile 
ilgili masraflar belirtilir.  
9. Taşõma ve Sigorta Giderleri : Navlun ve sigorta giderleri yurtdõşõ ve yurtiçi 
ayõrõmõ yapõlarak verilir. (Elde ayrõntõlõ bilgi bulunmamasõ durumunda, iç 
taşõma ve sigorta gideri olarak toplam yerli makine-teçhizat giderinin %2-4�ü, 
dõş taşõma ve sigorta gideri olarak Avrupa limanlarõndan olan ithalat için 
makine ve teçhizatõn FOB bedelinin % 7�si, Amerika ve Japonya�dan olan 
ithalat için % 12�si alõnabilir)  
10. Montaj Giderleri : Ana fabrika, yardõmcõ işletme tesislerinin montajlarõ ile 
ilgili tüm masraflar verilir. (Ortalama bir değer olarak toplam makine-teçhizat 
bedelinin % 6�sõ kadar bir meblağ alõnabilir.)  
11. Taşõt Araçlarõ : Tesis için gerekli taşõt araçlarõ öngörülen harcamalar bu 
gider kaleminde gösterilecektir.  
12. İşletmeye Alma Giderleri : Deneme üretimine başlangõç tarihinden 
itibaren kesin işletmeye geçiş tarihine kadar yapõlmasõ zorunlu olan 
harcamalar dikkate alõnõr.  
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13. Genel Giderler : Haberleşme, aydõnlatma, ilan vs. masraflar ile emlak ve 
taşõt alõm vergileri, yatõrõm dönemi personel, idari ve sosyal binalarõn tefrişi ve 
çeşitli demirbaşlarla ilgili giderler verilir.  
14.Diğer Giderler : Başta yatõrõm dönemi finansman giderleri olmak üzere, 
çeşitli fon, vergi vb. masraflar bu harcama kaleminde gösterilir.  
 
TOPLAM SABİT YATIRIM TABLOSU ( Milyar TL)  
YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI  
1. ARSA BEDELİ  
2. ETÜD VE PROJE GİDERLERİ  
3. ARAZİ DÜZENLEMESİ VE HAZIRLIK YAPILARI  
4. BİNA-İNŞAAT GİDERLERİ  
a. Ana Fabrika Bina ve Tesisleri  
b. Yardõmcõ İşletmeler Bina ve Tesisleri  
c. Ambarlar  
d. İdare Binalarõ  
e. Sosyal Tesisler  
f. Yeraltõ Ana Galerileri (Yeraltõ Maden Ocaklarõ İçin)  
5. ANA FABRİKA MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ  
a. İthal  
b. Yerli  
6. YRD. İŞLT. MAKİNA TEÇHİZAT GİDERLERİ  
7. Mefruşat Giderleri 
8. İTHALAT VE GÜMRÜKLEME GİDERLERİ  
9. TAŞIMA SİGORTA GİDERLERİ  
10. MONTAJ GİDERLERİ  
11. TAŞIT ARAÇLARI  
12. İŞLETMEYE ALMA GİDERİLERİ  
12. GENEL GİDERLER  
13. DİĞER GİDERLER  
TOPLAM SABİT YATIRIM  
 
YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN PLANI (Milyar TL)  
A. Finansman İhtiyacõ : Yatõrõmõn gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 
toplam finansman ihtiyacõ belirtilecektir. 
B. Finansman Kaynaklarõ 
B.1. Özkaynaklar: Yatõrõmõn gerçekleştirilebilmesi için, firmanõn 
özkaynaklarõnda bulunan ve yatõrõma aktarõlabilecek meblağlar (fonlar) ile 
varsa gerekli olan sermaye artõrõm miktarõ (sermaye ) belirtilecektir. 
a- Sermaye:  
b- Fonlar : 
B.2. Yabancõ Kaynaklar: Yatõrõmõn finansmanõnda kredi kullanõlacaksa, bu 
kredilerin miktarõ ve nerelerden kullanõlacağõ ayrõ ayrõ belirtilecektir. 
İç Kredi : 

Dõş Kredi: 
Döviz Kredisi:  

Fon kaynaklõ kredi: 
TOPLAM FİNANSMAN : (B.1.) + (B.2.) 
* Yatõrõm Bilgi Formu�nun her sayfasõnda firma kaşesi ve yetkili imzalar 
bulunacaktõr. 
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EK 4- İTHAL VE YERLİ MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ ÖRNEĞİ 
 
Yurt Dõşõndan Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi 
 
Adõ, Soyadõ (Unvanõ): 
Adresi: 
Vergi Dairesi: 
Vergi Kimlik No: 
YTB Tarih ve Sayõsõ: 

Sõra 
No 

Adõ 
ve 

Özel
liği 

Miktarõ 
(Adet) 

Menş
ei 

Ülke 
Döviz 
Tutarõ 
(FOB) 

Toplam 
Tutarõ 

(FOB $) 

Toplam 
Tutarõ 

(FOB TL) 

Toplam 
Tutarõ 

(CIF TL.) 

Gümrük 
Bey. 

Tarih/Sa
yõsõ 

İstisnadan 
Yararlananlar İçin 

Gümrük İdaresi Onayõ 

1         
2         
3         
4         

         

TOPLAM         
 
NOT : İşbu liste Müsteşarlõğa yapõlacak müracaatlarda üç nüsha, Odalara yapõlacak 
müracaatlarda 4 nüsha olarak düzenlenecektir. 
 
 

Firma Unvanõ 
Şirketi Temsil ve 

İlzama Yetkili Kişinin 
İmzasõ, Pul ve Kaşe 

 

 
 

Not: KDV İstisnasõndan yararlanõp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir. 
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Yurt İçinden Temin Edilecek Makine ve Teçhizat Listesi 
 

Adõ, Soyadõ (Unvanõ): 
Adresi: 
Vergi Dairesi: 
Vergi Kimlik No: 
YTB Tarih ve Sayõsõ: 
 

Sõra 
No 

Adõ 
ve 

Özell
iği 

Mikta
rõ 

(Adet
) 

Fiyatõ 
(TL.) 

Tutarõ 
(KDV 
Hariç) 

KDV İst. 
Kapsamõ

nda 
olan/olma

yan 
(X) 

Satõn 
Alõnanlarõ

n 
Fatura 

Tarih/Say
õsõ 

İstisnadan Yararlananlar İçin 
Satõcõnõn Onayõ 

1        
2        
3        

        

TOPLAM        
 

NOT : : İşbu liste Müsteşarlõğa yapõlacak müracaatlarda üç nüsha, Odalara yapõlacak 
müracaatlarda 4 nüsha olarak düzenlenecektir. 
 Firma Unvanõ 

Şirketi Temsil ve 
İlzama Yetkili Kişinin 
İmzasõ, Pul ve Kaşe 

Not: KDV İstisnasõndan yararlanõp yararlanamayacak kalemler ile ilgili şerh düşülecektir. 
 
 
EK 5- MALİ MEVZUAT İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME 
 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI�NA 
 
 21/12/2000 tarihli ve 2000/1821 sayõlõ Kararõn 18 inci maddesi ile 2001/1 
sayõlõ Tebliğin 49 uncu maddesinde belirtilen esaslara aykõrõ bir fiilden dolayõ 
şahsõm/şirketim/kurumum hakkõnda herhangi bir mahkeme kararõnõn 
bulunmadõğõnõ, düzenlenecek Yatõrõm Teşvik Belgesi ile ilgili her türlü 
yükümlülük sona erinceye kadar da aksinin tespit edilmesi halinde belge 
kapsamõnda yararlandõrõlan bütün destekleri defaten geri ödeyeceğimi beyan 
ve taahhüt ederim. 
 
 Firmayõ Temsil ve İlzama  
 Yetkili Kişilerin İmzalarõ 
 Kaşe ve Pul 
  
EKLER : 
EK-1 İmza Sirküleri 
EK-2 Yönetim Kurulu Kararõ (Kamu kurum ve kuruluşlarõnda aranmaz.) 
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EK 6- VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME 
 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 
 
 İhracat veya döviz kazandõrma taahhüdünde bulunulan ve yatõrõm teşvik 
belgesine bağlanmõş yatõrõmõmõz için alõnan yatõrõm kredileri ile bu belge 
kapsamõndaki şirket kuruluşu, sermaye artõrõmõ, gayrimenkullerin ve irtifak 
haklarõnõn ayni sermaye olarak konulmasõ halinde bunlarõn şirket adõna tapuya 
tescil işlemlerinde, 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayõlõ Kanun hükümlerine göre 
vergi, resim ve harç uygulamasõ için Müsteşarlõkça yatõrõmla ilgili olarak 
öngörülecek ihracat taahhüdümüzü yerine getireceğimizi, kredilerin amaç dõşõ 
kullanõlmasõ, taahhüt edilen ihracatõn gerçekleştirilmemesi veya teşvik 
belgesindeki şartlarõn yerine getirilmemesi halinde, alõnmayan damga vergisi 
ve harçlarõ 213 sayõlõ Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme 
faizi ile birlikte hiç bir kovuşturmaya lüzum kalmaksõzõn geri ödeyeceğimizi 
beyan ve taahhüt ederiz. 
 
 Firmayõ temsil ve ilzama yetkili 

Kişilerin imzalarõ 
Pul ve kaşe 

 
EKLER: 
1.İmza sirküleri 
2.Yönetim Kurulu Kararõ  
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EK 7- YATIRIM TAKİP FORMU 
 
Firma Adõ ve Adresi : 
Teşvik Belgesi Tarihi/ No : 
______________________________________________________________ 

Yatõrõma başlama ile 
Formun düzenlendiği  
tarih arasõnda 
yapõlan harcama (TL) 

Formun düzenlendiği 
tarih 
ile bitiş tarihi arasõnda 
yapõlacak harcama 
(TL) 

A- HARCAMALAR 
______________________________________________________________ 
 
1. Etüd ve Proje Giderleri  
2. Arsa Alõmõ (.......... M2)  
3. İnşaat Durumu  
a. Ana Fabrika Binasõ  
b. Diğer Binalar  
c. Alt Yapõ Tesisleri  

i- Elektrik 
ii- Su 
iii- Diğerleri  

4. Makine ve Teçhizat Durumu  
a. İthal  
b. Yerli  
4. Diğer Yatõrõm Harcamalarõ  

(Montaj, navlun, sigorta v.s.) 
5. Gümrük Vergi ve Resimleri  
6. İşletme Sermayesi  

______________________________________________________________ 
TOPLAM YATIRIM(TL.) 
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Yatõrõma başlama ile 
formun düzenlendiği 
tarih arasõnda  
kullanõlan kaynaklar  
(TL)  

Formun düzenlendiği 
tarih  
ile bitiş tarihi arasõnda 
kullanõlacak 
kaynaklar 

 
B- YATIRIM FİNANSMAN KAYNAKLARI 
 

I. Özkaynaklar  
a. Sermaye Artõşõ  
b. Şirket Fonlarõ  

II. Kredi Temini  
a. Fon Kaynaklõ Kredi  
b. İç Kredi  
c. Döviz Kredisi  
d. Dõş Kredi  
e. İşletme Kredisi  

III. Gümrük Muafiyeti 
______________________________________________________________ 
TOPLAM FİNANSMAN(TL.) 
 
ORTAKLAR   Hisse Oranõ        Kayõtlõ    Ödenmiş  
             (%)                 Sermaye (TL.)      Sermaye(TL.)  
1- Yabancõ Ortaklar  
(Yabancõ Sermayeli 
Firmalar İçin) 

 
2- Yerli Ortaklar Toplam)  
 
TOPLAM : 

 
 
D- SERMAYE ARTIŞI (Teşvik Belgesinde öngörülen)  

 
Yõllar İtibarõyla Ödenen ($) (TL) 

 
Yõllar  Yõllar 

 
Yerli Ortak  
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 

Yabancõ ortak  
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 

Yerli Ortak  
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 

Yabancõ Ortak  
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
-------------------- 
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Artõrõlan Sermayenin Ödenme Şekli 
Ayni 
Nakdi 
Birikmiş Karlarõn Sermaye Kalbi 
Dövize Çev. Mevduat Hesaplarõndan 
Garantisiz Ticari Borçlardan 

Yeniden Değerlendirme Fonundan 
Sabit Kõymetlerin Satõşõndan 
Bloke Paralardan Deblokaj 
Diğerleri (Açõklayõnõz) 
 
TOPLAM 
 
NOT : Ödenen sermayenin ABD Dolarõ karşõlõğõnõn tespitinde; nakdi ödeme 
döviz alõm belgesi, ayni sermaye için Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünün 
ilgili gümrük idaresine yazdõğõ ithal müsaadesi yazõsõnõn tarihi, DCM ve 
Garantisiz Ticari Borçlar için Merkez Bankasõ�nõn uyguladõğõ kur, diğerleri için 
sermaye hesabõna geçirildiği gün kur uygulanõr. 
 
 
 
EK-8 

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA 
 
 �..tarih ve ........ sayõlõ teşvik belgesi kapsamõnda gerçekleştireceğimiz 
ar-ge yatõrõmõ/çevre korumaya yönelik yatõrõm/teknopark yatõrõmõ/teknoparkta 
yapõlacak yatõrõm/öncelikli teknoloji alanõndaki yatõrõm için başka bir kamu 
kuruluşundan nakdi hiçbir destek unsurundan faydalanmadõğõmõzõ ve bundan 
sonra da faydalanmayacağõmõzõ, aksinin tespiti halinde yararlandõğõmõz destek 
unsurlarõnõ ilgili mevzuatõ çerçevesinde iade edeceğimizi beyan ve taahhüt 
ederiz. 
 
 
 
 

Firmayõ temsil ve ilzama yetkili 
kişilerin imzalarõ 

pul ve kaşe 
EKLER: 
1-İmza sirküleri 
2-Yönetim kurulu kararõ  
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EK-9 
 

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER 
Gelişmiş Yöre 
Kapsamõndaki 

İller 

Normal Yöre 
Kapsamõndaki 

İller 

Kalkõnmada Öncelikli Yöre 
Kapsamõndaki İller 

ADANA (Büyükşehir ADANA (Büyükşehir  ADIYAMAN MARDİN 
Belediyesi sõnõrlarõ 
içi) 

Belediyesi sõnõrlarõ 
dõşõ) 

AĞRI MUŞ 

ANKARA 
(Büyükşehir 

ANKARA 
(Büyükşehir  

AKSARAY NEVŞEHİR 

Belediyesi sõnõrlarõ 
içi) 

Belediyesi sõnõrlarõ 
dõşõ) 

AMASYA NİĞDE 

ANTALYA 
(Büyükşehir 

ANTALYA 
(Büyükşehir 

ARDAHAN ORDU 

Belediyesi sõnõrlarõ 
içi) 

Belediyesi sõnõrlarõ 
dõşõ) 

ARTVİN OSMANİYE 

BURSA (Büyükşehir BOLU BARTIN RİZE 
Belediyesi sõnõrlarõ 
içi) 

BURDUR BATMAN SAMSUN 

İSTANBUL (İl 
sõnõrlarõ) 

BURSA (Büyükşehir BAYBURT SİİRT 

İZMİR (Büyükşehir  Belediyesi sõnõrlarõ 
dõşõ) 

BİNGÖL SİNOP 

Belediyesi sõnõrlarõ 
içi) 

ÇANAKKALE 
(Bozcaada 

BİTLİS SİVAS 

KOCAELİ (İl 
sõnõrlarõ) 

Ve Gökçeada 
ilçeleri hariç) 

ÇANAKKALE 
(Bozcaada ve  

ŞANLIURFA 

 ESKİŞEHİR Gökçeada 
ilçeleri) 

ŞIRNAK 

 GAZİANTEP ÇANKIRI TOKAT 
 İÇEL ÇORUM TRABZON 
 İZMİR (Büyükşehir  DİYARBAKIR TUNCELİ 
 Belediyesi sõnõrlarõ 

dõşõ) 
ELAZIĞ VAN 

 AFYON ERZİNCAN YOZGAT 
 AYDIN ERZURUM ZONGULDAK 
 BALIKESİR GİRESUN  
 BİLECİK GÜMÜŞHANE  
 DENİZLİ HAKKARİ  
 DÜZCE IĞDIR  
 EDİRNE K.MARAŞ  
 HATAY KARABÜK  
 ISPARTA KARAMAN  
 KAYSERİ KARS  
 KIRKLARELİ KASTAMONU  
 KONYA KİLİS  
 KÜTAHYA KIRIKKALE  
 MANİSA KIRŞEHİR  
 MUĞLA MALATYA  
 SAKARYA   
 TEKİRDAĞ   
 UŞAK   
 YALOVA   
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 5. YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI (95/6990) 
 

(Söz konusu Karar, 23.7.1995 tarih ve 22352 sayõlõ Resmi Gazete'de 
yayõmlanmõştõr.) 

 
 1) Amaç 
 
 Madde 1- Bu Kararõn amacõ 6224 sayõlõ Yabancõ Sermayeyi Teşvik 
Kanunu, 1567 sayõlõ Türk Parasõnõn Kõymetini Koruma Hakkõnda Kanun ve 
4059 sayõlõ Hazine Müsteşarlõğõ ile Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ Teşkilat ve 
Görevleri Hakkõnda Kanun kapsamõnda Türkiye'ye gelecek sermayenin 
teşvikine ilişkin esaslarõ tesbit etmektir. 
 
 2) Tanõmlar 
 
 Madde 2- Bu Kararõn uygulanmasõnda; 
 
 a) Müsteşarlõk : Hazine Müsteşarlõğõ'nõ, 
 
 b) Yurt dõşõnda yerleşik kişi ve kuruluşlar: Yabancõ ülkelerin 
vatandaşlõğõnõ haiz olan gerçek kişiler ile yabancõ ülkelerde, bu ülkelerin 
kanunlarõna göre teşekkül etmiş tüzel kişileri, 
 
 c) Yabancõ Sermaye: 

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõnca alõm satõmõ yapõlan 
konvertibl döviz ve efektif cinsinden nakdi sermayeyi, 
- Bu Kararõn 5 inci maddesinde belirtilen değerleri, 
-Makina, teçhizat, alet ve bu mahiyetteki mallar, makina aksamõ ve 
malzeme ile Müsteşarlõğõn kabul ettiği sair lüzumlu mallarõ, 
-Yurt dõşõnda yerleşik kişi ve kuruluşlarõn, kambiyo mevzuatõ 
çerçevesinde doğan her türlü mevcut ve alacaklarõndan, Müsteşarlõğõn 
sermaye payõ olarak kabul edeceği meblağlarõ, 
- Patent ve ticari marka gibi fikri haklardan Müsteşarlõkça kabul 
edilenleri, 

ifade eder. 
 
 3) Genel Esaslar 
 
 Madde 3- Yabancõ sermaye ile ilgili izinler aşağõdaki esaslar dahilinde 
verilir. 
 
 a) Yurt dõşõnda yerleşik kişi ve kuruluşlarõn Türkiye'de yatõrõm yapmak 
ve/veya ticari faaliyette bulunmak amacõyla şirket kurma, ortaklõğa katõlma, 
şube ve irtibat bürosu açma müracaatlarõ, Müsteşarlõk tarafõndan yürürlükteki 
mevzuat çerçevesinde incelenerek neticelendirilir. 
 
 b) Mevcut yabancõ sermayeli şirketlerin; yeni yatõrõm, kapasite artõşõ, 
tasfiye ve birleşme, iştirak izinleri ve iştirak nispeti değişiklikleri ile 
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mevzuatlarõnda belirtilen süre, miktar, ihracat taahhüdü, faaliyet alanõ, değer, 
hisse nispeti gibi hususlara ilişkin değişiklikleri yapmaya Müsteşarlõk yetkilidir. 
 
 c) Şirket kuruluşu, ortaklõğa katõlma ve şube açma durumlarõnda, yurt 
dõşõnda yerleşik her bir kişi veya kuruluşun asgari 50.000.-ABD Dolarõ 
tutarõnda yabancõ sermaye getirmeleri gerekmektedir. Yabancõ ortak sayõsõnõn 
birden fazla olmasõ halinde, getirilen toplam yabancõ sermaye içinde yabancõ 
ortaklarõn katõlõm paylarõ serbestçe belirlenir. 
 
 d) Sermaye artõşõ, yabancõ ortak katõlõm payõnõn değişmediği durumlarda, 
kuruluşlarca serbestçe yapõlõr ve sermaye artõşõnõ müteakip Müsteşarlõğa 
müracaat edilerek tescil ettirilir. 
 
 e) Yurt dõşõnda yerleşik kişi ve kuruluşlarõn Türkiye'deki mevcut şirketlere 
ait hisseleri alõş ve satõşlarõ Müsteşarlõkça belirlenecek esaslara uygun olmak 
kaydõyla serbestçe yapõlõr. 
  
 f) Yurt dõşõnda yerleşik kişi ve kuruluşlara ait nama yazõlõ hisse 
senetlerine veya muvakkat makbuzlara Müsteşarlõkça transfer garanti şerhi 
verilir. 
 
 g) Türkiye'deki kamu ve özel sektör kuruluşlarõnõn yurt dõşõnda yerleşik 
kişi ve kuruluşlarla yapacaklarõ lisans, know-how, teknik yardõm, yönetim ve 
franchise anlaşmalarõ Müsteşarlõkça tescil edilmeleri halinde yürürlüğe girer. 
Süresi sona eren ve uzatõlmayan anlaşmalar, keyfiyetin Müsteşarlõğa 
bildirilmesini müteakip terkin edilir. 
 
 h) Yabancõ sermayeli kuruluşlarõn, Kambiyo Mevzuatõ çerçevesinde her 
çeşit dõş kredi temin etmeleri serbesttir. 
 
 4) Yabancõ Personel Çalõştõrma 
 
 Madde 4- Özel sektör kuruluşlarõnõn yabancõ personel çalõştõrma 
müracaatlarõ, yürürlükteki mevzuat ve Müsteşarlõkça belirlenecek esaslar 
çerçevesinde incelenerek neticelendirilir. 
 
 5) Transferler 
 
 Madde 5- Yabancõ sermayeli kuruluşlarda, yabancõ gerçek ve tüzel 
kişilerin hissesine tekabül eden net kar, temettü, satõş, tasfiye ve tazminat 
bedelleri ile lisans,know-how, teknik yardõm, yönetim ve franchise anlaşmalarõ 
karşõlõğõnda ödenecek meblağlarõn, dõş kredi anapara ve faiz ödemelerinin 
transferi veya transfer edilebilir bu değerlerin bu Karar çerçevesinde yatõrõmda 
kullanõlmasõ serbesttir. Transferler, işlemin yapõldõğõ tarihte geçerli olan döviz 
kuru üzerinden bankalarca gerçekleştirilir. 
 
 6) Yabancõ Ortak Payõnõn Döviz Tevdiat Hesabõnda Tutulmasõ 
 
 Madde 6- Şirket kuruluşu, sermaye artõşõ veya hisse alõm bedeli olarak 
yurt dõşõndan getirildiği tevsik edilen dövizler (efektif dahil), talep edilmesi 
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halinde Türk Lirasõna çevrilmeden bankalarda şirket veya hisse devri yapan 
ortak adõna açõlacak döviz tevdiat hesabõnda serbestçe tutulabilir ve yabancõ 
ortak payõna mahsuben bloke edilebilir. Ancak yabancõ ortak payõ olarak 
getirilen dövizlerin Türk Lirasõ karşõlõğõ şirket sermayesi olarak tescil edilirken 
blokaj mektubunun düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ 
alõş kuru uygulanõr. 
 
 7) Eşitlik İlkesi 
 
 Madde 7- 6224 sayõlõ Kanun kapsamõnda gerekli izinler alõnmak 
suretiyle,Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ve Türk Ticaret 
Siciline tescil edilen şirketler ve şubeler, Türk şirketi ve şubesidirler. 
 
 8) Yetkili Merci 
 
 Madde 8- Bu Karar kapsamõnda Türkiye'ye sermaye getirilmesi ile ilgili 
promosyon, izin, tescil, yatõrõm teşvik araçlarõndan yararlandõrma, verilen izin 
belgelerini ve tescilleri iptal etme ve bu Kararda belirtilen diğer tüm işlemleri 
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü yürütür. 
 
 Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü ayrõca, ileri teknoloji ve yüksek 
maddi kaynak gerektiren ve ilgili mevzuatla yatõrõm ve hizmetlerin kõsmen 
veya tamamen yerli ve/veya yabancõ şirketler vasõtasõyla yap-işlet-devret 
modeli ile gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyon ve koodinasyonu yapar. 
 
 9) Çeşitli Hükümler 
 
 Madde 9- Müsteşarlõkça, verilen izin belgelerinin iptali halinde, Türk 
Ticaret Kanunu'nun 274 üncü maddesi gereğince işlem yapõlmasõnõ teminen 
Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõna bildirimde bulunulur. 
 
 Madde 10- 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayõlõ Kanuna dayanõlarak 8/11/1988 
tarih ve 88/13458 sayõlõ Kararname ile kurulan "Yatõrõmlarõ ve Döviz 
Kazandõrõcõ Hizmetleri Teşvik Fonu"nun bir önceki yõl ödenekleri toplamõnõn 
yüzde biri Yabancõ Sermaye ve Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüklerinin 
promosyon ve tanõtõm giderlerinin (demirbaş alõmlarõ dahil) finansmanõnda 
kullanõlõr. Uygulama ile ilgili esaslar Müsteşarlõğõn bağlõ olduğu Bakanlõkça 
çõkarõlacak yönetmelikle belirlenir. 
 
 Madde 11- 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayõlõ Türk Parasõ Kõymetini 
Koruma Hakkõnda 32 sayõlõ Karar'õn 15 inci maddesinin (f) fõkrasõ yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr. 
 
 Madde 12- Müsteşarlõk, gerekli gördüğü hallerde, bu Karara göre 
Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşlardan faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri 
isteyebilir. 
 
 Madde 13- Bu Kararõn uygulanmasõna ilişkin usul ve esaslar 
Müsteşarlõğõn bağlõ olduğu Bakanlõkça çõkarõlacak tebliğlerle düzenlenir. 
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 Geçici Madde 1- Bu Kararõn 10 uncu maddesinin uygulanmasõnda 1995 
yõlõ için Yatõrõmlarõ ve Döviz Kazandõrõcõ Hizmetleri Teşvik Fonunun 1994 
yõlõna ilişkin ödenekleri toplamõ dikkate alõnõr. 
 
 10) Kaldõrõlan Hükümler 
 
 Madde 14- 4/3/1992 tarih ve 92/2789 sayõlõ Kararname yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr. 
 
 11) Yürürlülük 
 
 Madde 15- Bu Karar, yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 12) Yürütme 
 
 Madde 16- Bu Kararõ Hazine Müsteşarlõğõnõn bağlõ olduğu Devlet Bakanõ 
yürütür. 
 

 
 

6. YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI HAKKINDA TEBLİĞ 
 

(Bu Tebliğin amacõ 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayõlõ Kararnamenin Eki 
Yabancõ Sermaye Çerçeve Kararõna göre verilecek müsaadelerle ilgili 

müracaat ve uygulama esaslarõnõ belirlemektir.) 
 
 1) Faaliyet Konusu 
 
 Madde 1- Dõşarõda yerleşik kişi ve kuruluşlar, Hazine Müsteşarlõğõ (HM) 
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünce verilen izin ve/veya teşvik 
belgelerinde yazõlõ olan ve buna uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesinde ilan edilen Ana Sözleşmelerinde belirtilen konularla sõnõrlõ olmak 
kaydõyla, her türlü mal ve hizmet üretimine yönelik sõnai, ticari, zirai ve sair 
konularda faaliyette bulunabilirler. 
 
 Bankalar ile ana faaliyet konularõ para ve sermaye piyasalarõ ile 
sigortacõlõk olan mali kurumlarõn kuruluş ve faaliyet izinlerine ve özel 
düzenleme konusu yapõlan her nevi işlemlerine ilişkin konularda ilgili mevzuat 
hükümleri saklõdõr. 
  
 Bu hususlar ile ilgili başvurular Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü ile 
birlikte özel mevzuatlarõnda gösterilen mercilere yapõlõr. 
 
 2) Yatõrõmlar ve Ticari Faaliyetler 
 
 Madde 2- Dõşarõda yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiye'de yatõrõm yapmak 
ve ticari faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanununa göre anonim veya 
limited şirket kurmak ve şube açmak için, aşağõdaki belgelerle HM Yabancõ 
Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler. 
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 1. Dõşarõda yerleşik kuruluşlara ait: 
 
 a) Faaliyet Belgesi, 
 
 b) Son yõl Faaliyet Raporu (son yõl bilançosu ve faaliyet alanõnõ ihtiva 
eden) 
 
 2. Dõşarõda yerleşik kişilere ait: 
 
 a) Pasaport örneği, 
 
 b) Ticari ve sõnai özgeçmişi ile ilgili ayrõntõlõ bilgi ve bunlarõ tevsik edici 
belgeler. 
 
 Faaliyet Belgesi ile pasaport örneği ilgili Türk Konsolosluğundan veya 
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansõ çerçevesinde hazõrlanan Yabancõ 
Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldõrõlmasõ Sözleşmesi hükümlerine 
göre tasdik edilmiş olacaktõr. Pasaport örneğinin Türkiye'deki bir noterce 
tasdik edilmiş olmasõ halinde başkaca tasdik aranmaz. 
 
 3. Yurt dõşõnda yerleşik kişi ve kuruluşun, Türkiye'de faaliyette bulunmak 
istediği konu için gerekli sermayeyi getireceğine dair niyet mektubu. 
 
 4. Ek 1'deki örneğe göre hazõrlanmõş müracaat formu. 
 
 5. Kurulacak şirketin anasözleşme taslağõ. 
 
 6.Yatõrõm için ithali düşünülen makina, teçhizat ve demirbaşlarõn 
proforma faturalarõ, prospektüs ve kataloglarõ ile bunlarõn FOB (menşe ülke 
döviz), FOB($), CIF (TL) ve gümrük vergi ve resimlerinin belirtildiği üç nüsha 
global liste. 
 
 7. Yatõrõm için teşvik araçlarõndan istifade edilmek isteniyorsa, Teşvik 
Mevzuatõnda öngörülen belgeler. 
 
 8. İzin alma işlemlerini yürütecek kişiye ortaklarca verilecek 
vekaletname( Noterden veya yukarõda belirtildiği şekilde tasdik edilmiş) 
 
 9. Eklenmesinde yarar görülen diğer bilgi ve belgeler. 
 
 3) İştirakler 
 
 Madde 3- Dõşarõda yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiye'de mevcut 
şirketlere ortak olmak veya hisse almak için aşağõdaki belgelerle HM Yabancõ 
Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler (14'üncü maddede 
düzenlenen istisnalar hariç). 
 
 1. Dõşarõda yerleşik kuruluşlara ait; 
 
 a) Faaliyet Belgesi, 
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 b) Son yõl Faaliyet Raporu (son yõl bilançosu ve faaliyet alanõnõ ihtiva 
eden) 
 
 2. Dõşarõda yerleşik kişilere ait: 
 
 a) Pasaport örneği, 
 
 b) Ticari ve sõnai özgeçmişi ile ilgili ayrõntõlõ bilgi ve bunlarõ tevsik edici 
belgeler. 
 
 Faaliyet Belgesi ile pasaport örneği ilgili Türk Konsolosluğundan veya 
Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansõ çerçevesinde hazõrlanan Yabancõ 
Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldõrõlmasõ Sözleşmesi hükümlerine 
göre tasdik edilmiş olacaktõr. Pasaport örneğinin Türkiye'deki bir noterce 
tasdik edilmiş olmasõ halinde başkaca tasdik aranmaz. 
 
 3. Dõşarõda yerleşik kişi ve kuruluşun, Türkiye'de faaliyette bulunmak 
istediği konu için gerekli sermayeyi getireceğine dair niyet mektubu. 
 
 4. Dõşarõda yerleşik kişi ve kuruluşun ortak olacağõ veya hissesini alacağõ 
mevcut şirkete ait: 
 
 a) İlgili vergi dairesinden tasdikli son 5 yõla ait bilanço ve kar/zarar 
tablolarõ (yõlõn ikinci yarõsõnda müracaat edilmesi halinde o yõlõn 6'ncõ ay sonu 
itibariyle tanzim edilmiş şirketçe tasdikli bilanço ve kar/zarar tablolarõ da 
eklenecek), 
 
 b) Ana Sözleşmesinin son şeklinin yayõmlandõğõ Türkiye Ticaret Sicili 
Gazetesi, 
 
 c) Müracaat tarihi itibariyle kõdem tazminatõ yükümlülüğü, 
 
 d) Sinai tesisler için, geçerli kapasite raporu ile varsa yatõrõm teşvik 
belgesi, 
 
 e) Ek 1'deki örneğe göre hazõrlanmõş müracaat formu, 
 
 5. Hisse devir işlemlerinin üçüncü kişiler eliyle yapõlmasõ halinde 
ortaklarca verilen noterden onaylõ veya yukarõdaki şekilde tasdik edilmiş 
vekaletname. 
 
 Yabancõ ortaklardan yerli ortaklara ya da Türkiye'de yerleşik diğer kişi ve 
kuruluşlara yapõlacak hisse devirleri izne tabi olup, hisse satõş bedelinin tesbit 
edilmesinde taraflar arasõnda belirlenen değerler esastõr. Ancak HM Yabancõ 
Sermaye Genel Müdürlüğü, gerekli gördüğü hallerde değerlendirme yapabilir 
veya başka kuruluşlara yaptõrabilir. Yapõlan değerlendirme neticesinde tespit 
edilen değer üzerinden satõşa izin verilebilir. 
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 Yabancõ ortaklar arasõndaki ya da yabancõ ortaklardan yurtdõşõnda 
yerleşik diğer kişi ve kuruluşlara yapõlacak hisse devirleri izne tabi değildir. 
Ancak değişiklik hakkõnda, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde, HM 
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğüne bilgi verilir. Yapõlacak müracaata 
noterden onaylõ pay defterinin bir sureti ile yeni yabancõ ortakla ilgili yukarõda 
belirtilen diğer belgeler eklenir. Yerli ortaklar arasõndaki hisse devirleri de izne 
tabi değildir. 
 
 4) İrtibat Bürosu Faaliyetleri 
 
 Madde 4- Dõşarõda yerleşik kuruluşlar Türkiye'de irtibat bürosu kurmak 
için aşağõdaki belgelerle HM Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat 
ederler. 
 
 1. İrtibat bürosunun tüm masraflarõnõn yurt dõşõndan getirileceğinin beyan 
edildiği taahhüt mektubu. 
 
 2. Dõşarõda yerleşik kuruluşlara ait; 
 
 a) Faaliyet Belgesi (bu Tebliğin 2'inci maddesinde belirtilen şekilde tasdik 
edilmiş), 
 
 b) Son yõl Faaliyet Raporu ( son yõl bilançosu ve faaliyet alanõnõ ihtiva 
eden). 
 
 3.Türkiye'deki irtibat bürosunun yapacağõ işler, çalõştõrõlacak personel 
sayõsõ, bir yõl içinde yapõlacak masraflar hakkõnda ayrõntõlõ bilgi. 
 
 4. İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olacak kişiye 
verilecek yetki belgesi. 
 
 Dõşarõda yerleşik kuruluşlarõn Türkiye'de açacaklarõ irtibat bürosunun tüm 
masraflarõ yurt dõşõndan getirilecek dövizlerle karşõlanõr. İrtibat bürolarõ hiçbir 
ticari faaliyet yapamaz ve verilen izin konusu dõşõnda faaliyette bulunamazlar. 
Ayrõca bu bürolar, kapanõş ve tasfiye haricinde, kar ve benzeri transfer 
talebinde bulunamazlar. 
 
 5) Dolaylõ İştirakler 
 
 Madde 5- Türkiye'de faaliyette bulunan yabancõ sermayeli kuruluşlar 
Türkiye'de mevcut ve kurulacak diğer şirketlere gerekli izni almak kaydõyla 
iştirak edebilirler. İzin için, iştirak edilecek şirkete ait son yõl bilanço ve 
kar/zarar tablolarõ,anasözleşmenin son şeklinin yayõmlandõğõ Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi , varsa kapasite raporu ve teşvik belgesi sureti ile HM Yabancõ 
Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat edilir. İştirak edilen şirketlerin 
sermaye paylarõnda değişiklik olmasõ halinde değişiklik tarihinden itibaren 1 ay 
içinde Genel Müdürlüğe bilgi verilir. ( Kambiyo mevzuatõna göre yapõlacak 
portfoy yatõrõmlarõ hariç) 
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 6) Sermaye Artõşõ 
 
 Madde 6- Mevcut yabancõ sermayeli kuruluşlar sermayelerini arttõrmak 
istemeleri halinde; 
 
 a)- Yabancõ ortak katõlõm payõ oranõnõn değişmediği durumda, HM 
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünün iznini almaksõzõn doğrudan Sanayi ve 
Ticaret Bakanlõğõna müracaat ederler. Mezkur kuruluşlar sermaye artõşõnõn 
gerçekleşmesini müteakip 1ay içinde, sermaye artõşõnõn ilan edildiği Türkiye 
Ticaret Sicili Gazetesi ve Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen belgelerle 
HM Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederek sermayelerini 
tescil ettirirler. 
 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ verdiği izni müteakip Hazine Müsteşarlõğõna 
bilgi verir. 
 
 b)- Sermaye artõşõ ile birlikte yabancõ ortak katõlõm payõ oranlarõnda 
değişiklik sözkonusu ise, yabancõ sermayeli kuruluşlar izin için aşağõdaki 
belgelerle HM Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler. 
 
 1- Son sermaye artõşõnõn ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 
 
 2- Artõrõlacak sermayenin karşõlanacağõ kaynaklarla ilgili ayrõntõlõ bilgi, 
 
 3- Kuruluşun yönetim kurulu kararõ, 
 
 4- Gerekli görüldüğü takdirde Genel Müdürlükçe istenebilecek diğer bilgi 
ve belgeler. 
 
 Yabancõ sermayeli şirketlerin sermaye artõşõnda, artan sermaye Türk 
Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatõnda belirtilen miktarlarda ve sürelerde ödenir. 
 
 Mevcut yabancõ sermayeli kuruluşlarõn ileri bir tarihte yapacaklarõ 
sermaye artõşõ için yabancõ ortaklarõndan sermaye avansõ kullanmalarõ 
serbesttir. Yabancõ ortak tarafõndan yurt dõşõndan gönderilen sermaye avansõ 
izne tabi olmaksõzõn şirket adõna açõlacak döviz tevdiat hesabõnda tutulabilir ve 
şirket tarafõndan kullanõlabilir. İleride bu paralarõn sermayeye kalbedilmesinde 
döviz tevdiat hesabõna alacak kaydedildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasõ döviz satõşõ kuru uygulanõr.  
 
 Sermaye avanslarõnõn, döviz hesabõna alacak kaydedildiği tarihten 
itibaren 1 yõl içerisinde sermaye olarak tescil edilmesi zorunludur. Sermaye 
artõşõndan vazgeçilmesi ya da başka bir nedenle yabancõ ortağa iade edilen 
veya 1 yõllõk süre içerisinde sermaye olarak tescil ettirilmeyen avanslar, döviz 
tevdiat hesabõna alacak kaydedildiği tarihten geçerli olmak üzere, yurt 
dõşõndan sağlanan kredi olarak addolunur ve ilgili mevzuatõn genel hükümleri 
çerçevesinde işlem görür.  
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 7) Lisans, Know-How, Teknik Yardõm, Yönetim ve Franchise 
Anlaşmalarõ 
 
 Madde 7- Kamu ve özel sektör kuruluşlarõ, dõşarõda yerleşik kişi ve 
kuruluşlarla yapacaklarõ lisans, know-how, teknik yardõm, yönetim ve franchise 
anlaşmalarõnõn tescili için aşağõdaki belgelerle HM Yabancõ Sermaye Genel 
Müdürlüğüne müracaat ederler. 
 
 Anlaşma Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku 
Konferansõ çerçevesinde hazõrlanan Yabancõ Resmi Belgelerin Kaldõrõlmasõ 
Sözleşmesi Hükümlerine göre tasdik edilmiş olacaktõr. 
 
 1. Taraflarca imzalõ 3 nüsha anlaşma metni ve noterden onaylõ 
tercümesi, 
 
 2. Anlaşma konusu mal ve hizmetlerin üretileceği tesislerin varlõğõnõ 
tevsik edici belgelerle mamulün patenti tescilli ise tevsik edici belge. 
 
 Kamu ve özel sektör kuruluşlarõnõn dõşarõda yerleşik kişi ve kuruluşlarla 
yapacaklarõ lisans, know-how, teknik yardõm, yönetim ve franchise 
anlaşmalarõ HM Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünce tescil edilmesi 
halinde yürürlüğe girer. 
 
 Bu anlaşmalarõn uygulanmasõndan doğan ödemelerin transferi HM 
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünce tescil edilen anlaşma şartlarõ 
çerçevesinde bankalarca yapõlõr. 
 
 8) Kar, Temettü ve Sermaye Payõnõn Yurtdõşõna Transferi 
 
 Madde 8- Yabancõ sermayeli kuruluşlarõn yabancõ ortaklarõnõn 
hisselerine tekabül eden kar ve temettüden, yürürlükteki vergi mevzuatõ 
çerçevesinde, gerekli vergiler düşüldükten sonra kalan net miktar, ilgililerin 
aşağõda belirtilen ilgili dönemine ait belgelerden 3'er nüsha bankalara ibraz 
etmeleri halinde, yurt dõşõna transfer edilir. Bankalar, transfer işlemini 
müteakip,bu belgeler ile transfer edilen meblağla ilgili döviz satõş bordrosunun 
birer nüshasõnõ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ ve HM Yabancõ Sermaye 
Genel Müdürlüğüne gönderirler. 
 
 1. İlgili vergi dairesince onaylõ vergi beyannamesi, bilanço ve kar/zarar 
hesabõ, 
 
 2. Vergi tahakkuk ve/veya tahsil fişleri, 
 
 3. Kar dağõtõm tablosu. 
 
 Ancak, bir önceki hesap döneminin sona ermesini müteakip, şubeler ile 
Türk Ticaret Kanunu gereği yõllõk olağan genel kurul veya ortaklar kurulu 
toplantõsõnõ yaparak kar dağõtõm kararõ alan anonim ve limited şirketler, 
yukarõda belirtilen belgelerden, vergi tahakkuk ve/veya tahsil fişlerini ilgili 
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bankaya bilahare ibraz etmek üzere diğerlerinin ibrazõ suretiyle kar transferi 
yapabilirler. 
 
 Madde 9- Yabancõ sermayeli kuruluşlarõn yabancõ ortak sermaye 
paylarõnõn kõsmen veya tamamen yurt içinde yerleşik kişi ve kuruluşlara satõşõ 
halinde satõş bedelinin, kuruluşun tasfiyesi halinde tasfiye bedellerinin, HM 
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünün satõş veya tasfiyeye ilişkin izninin 
alõnmasõ kaydõyla transferi ilgili bankalarca yapõlõr. 
 
 9) Yabancõ Ortak Sermaye Payõnõn Ödenmesi 
 
 Madde 10- Şirket kuruluşu, ortaklõğa katõlma ve şube açma 
durumlarõnda, yurt dõşõnda yerleşik her bir kişi veya kuruluşun asgari 50.000.- 
ABD Dolarõ tutarõnda yabancõ sermaye getirmesi gerekmektedir. Yabancõ 
ortak sayõsõ birden fazla olmasõ halinde, getirilmesi gereken asgari toplam 
yabancõ sermaye, 50.000 ABD Dolarõnõn yabancõ ortak sayõsõyla çarpõmõyla 
ifade olunur. Bu asgari toplam yabancõ sermaye içinde yabancõ ortaklarõn 
iştirak oranlarõ serbestçe belirlenir. 
 
 Ayrõca şirket sermayesi ve ortak paylarõnõn belirlenmesinde Türk Ticaret 
Kanununda belirtilen asgari sermaye ve hisse tutarlarõna da uyulmasõ 
zorunludur. Dõşarõda yerleşik kişi ve kuruluşlar, HM Yabancõ Sermaye Genel 
Müdürlüğü izni çerçevesinde sermaye paylarõnõ aşağõdaki şekillerde öderler: 
 
 a) Ayni Sermaye 
 
 Ayni sermaye olarak Türkiye'ye ithal edilecek malzemelerin ekspertizi 
HM Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek eksperler 
tarafõndan yapõlõr. Ekspertiz konusu mallarõn Türk Lirasõ değerlerinin 
tesbitinde, ithal malzemelerle ilgili gümrük giriş beyannamesinde belirtilen fiili 
ithal tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõnca uygulanan cari 
döviz alõş kuru esas alõnõr.Bu şekilde hesaplanacak değeri aşmamak kaydõyla 
yatõrõmcõ taraflar arasõnda mutabõk kalõnacak değerin tescili de 
mümkündür.Yapõlacak ekspertizle ilgili olarak eksperlerin yol ve ikamet 
masraflarõ ile Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünce tesbit edilecek ekspertiz 
ücreti malzemeyi ithal eden kuruluş tarafõndan karşõlanõr. 
 
 Fiili ithalatõ ve tescili yapõlan ayni sermayenin şirket sermayesine 
kalbedilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõna yapõlan müracaata, HM 
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğünün tescil yazõsõ eklenir. 
 
 b) Nakdi Sermaye 
 
 Nakit olarak ödenecek yabancõ sermayenin yurt dõşõndan bankalar 
aracõlõğõyla döviz olarak transfer edilmesi veya efektif olarak getirilmesi 
halinde yurda girişte gümrüklere deklare edilmiş olmasõ esastõr.Bu şekilde 
yurda getirilen dövizler bankalarca döviz alõm belgesi tanzimi suretiyle satõn 
alõnõr ve dövizin geliş nedeni bölümüne yabancõ sermaye şerhi konur. 
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 Talep edilmesi halinde, getirilen yabancõ sermaye Türk Lirasõna 
çevrilmeden bankalarda, kurulacak şirket veya hisse devri yapan ortak veya 
sermayesini artõran şirket adõna açõlacak döviz tevdiat hesabõnda tutulabilir ve 
yabancõ ortak sermaye payõna mahsuben lehdarõna ödenir. 
 
 Döviz tevdiat hesabõnda tutulan yabancõ sermaye için; ilgili bankaca, 
yabancõ sermayeli kuruluş ile yabancõ ortağõn adõ, dövizin transfer edildiği 
ülke, dövizin cinsi, miktarõ, ABD Dolarõ karşõlõğõ ve döviz tevdiat hesabõnõn 
açõldõğõ tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõnca uygulanan döviz alõş 
kurundan TL karşõlõğõnõn belirtildiği bir dekont düzenlenir. Bu dekontun aslõ 
veya onaylõ örneği, adõna döviz tevsiat hesabõ açõlan şirket tarafõndan, 
düzenleme tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde HM Yabancõ Sermaye Genel 
Müdürlüğü'ne gönderilir. 
 
 Döviz tevdiat hesabõyla ilgili dekont aslõ veya onaylõ örneği veya getirilen 
yabancõ sermayenin Türk Lirasõna çevrilmesi halinde döviz alõm belgesi aslõ 
veya onaylõ örneği, dövizler efektif olarak getirilmiş ise deklerasyon belgesinin 
aslõ veya onaylõ örneği, Sanayi ve Ticaret Bakalõğõna yapõlan müracaat 
sõrasõnda Bakanlõğa ve sermaye tescili ve izin belgesinin vize ettirilmesi 
sõrasõnda HM Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğüne sunulur. Döviz tevdiat 
hesabõnda tutulan paralardan lehte ve aleyhte doğacak kur farklarõ şirkete 
veya hisse devri durumunda hisselerini devredene aittir. 
 
 c) Diğer Sermaye 
 
 Yukarõda belirtilen ayni ve nakdi sermaye haricinde, 7/6/1995 tarihli ve 
95/6990 sayõlõ Kararnamenin 5 inci maddesinde belirtilen transfer edilebilir 
kar, temettü, satõş, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans,know-how teknik 
yardõm, yönetim ve franchise anlaşmalarõ karşõlõğõnda ödenecek meblağlar, 
dõş kredi anapara ve faiz ödemeleri ile yabancõ ortağõn mevcut ve 
alacaklarõnõn yabancõ ortak sermaye payõ olarak şirket sermayesine 
kalbedilmesi halinde, sözkonusu meblağlar fiili giriş olarak hesaba alõnõrlar ve 
kaydedilirler. 
 
 10) Sermaye Tescili ve İzin Belgesi Vizesi 
 
 Madde 11- Yabancõ sermayenin tescili ve izin belgesinin vizesi için 
kuruluşlar aşağõdaki belgelerle HM Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğüne 
müracaat ederler: 
 
 1- İzin Belgesinin aslõ, 
 
 2-Şirket kuruluşunun veya sermaye artõşõnõn ilan edildiği Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi, 
 
 3-Getirilen dövizler Türk Lirasõna çevrilmiş ise Döviz Alõm Belgesinin aslõ 
veya noterden veya bankaca onaylõ sureti, döviz tevdiat hesabõnda tutulmuş 
ise bankaca düzenlenen belgenin aslõ veya noterden veya bankaca onaylõ bir 
sureti, 
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 4- Hisse devri durumunda Ortaklar Pay Defterinin ilgili sayfalarõnõn 
noterden onaylõ suretleri. 
 
 11) Yabancõ Personel Çalõştõrma 
 
 Madde 12- Türkiye'deki özel sektör kuruluşlarõnca istihdam edilecek 
yabancõ uyruklu idari ve teknik personele, personelin yeterli teknik ve idari 
bilgiyi haiz olmasõ halinde çalõşma müsaadesi verilir. 
 
 Kuruluş halindeki şubelerin yabancõ uyruklu umum vekiline de, şubenin 
Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ nezdinde kuruluş işlemlerini yürütebilmesini 
teminen çalõşma müsaadesi verilir. 
 
 Yabancõ personel çalõştõrmak isteyen kuruluşlar aşağõdaki belgelerle HM 
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat ederler. 
 
 1- EK-2'deki örneğe göre doldurulmuş Yabancõ Personel Bildirim Formu. 
 
 2- Yabancõ personelin; 

-Noterden tasdikli pasaport sureti, 
-Yabancõ ortak temsilcisi ise bunu tevsik eden belge, 
-T.C. uyruklu kişilerle evli olanlarõn Evlenme Cüzdanõ sureti, 
-Diploma sureti, 
-Diğer bilgi ve belgeler. 

 
 3- Yabancõ personel istihdam edecek kuruluşla ilgili olarak; 

-Özel öğretim kurumlarõnõn, Milli Eğitim bakanlõğõndan alõnmõş kurum 
ruhsatõnõn sureti, 
-Turizm kuruluşlarõnõn istihdam edecekleri idari personel için, varsa 
Turizm Bakanlõğõndan alõnmõş işletme veya yatõrõm belgesinin sureti , 
-Kamu kuruluşlarõnca uluslararasõ ihaleye açõlmõş projeleri yapma 
hakkõ kazanmõş kuruluşlarõn(konsorsiyumlar dahil) ilgili kuruluştan 
alacaklarõ işi yüklendiklerini tevsik eden belge, 
-Son yõla ait vergi dairesince onaylõ bilanço ve kar/zarar tablolarõ, 
kuruluşlarõn varsa ihracatõ teşvik belgesi ve yatõrõm teşvik belgesi. 

 
 12) Dõş Krediler 
 
 Madde 13- Yabancõ sermayeli kuruluşlar gerek yatõrõmlarõ gerek 
faaliyetleri için kullanacaklarõ dõş kredileri HM Yabancõ Sermaye Genel 
Müdürlüğünün izni olmaksõzõn serbestçe temin edebilirler. Kambiyo Mevzuatõ 
uyarõnca temin ettikleri dõş krediler için Müsteşarlõğõn ilgili birimlerine 
başvurarak kaydettirirler. 
 
 13) Menkul Kõymet İşlemleri 
 
 Madde 14- Dõşarõda yerleşik kişi ve kuruluşlarõn (yurtdõşõndaki yatõrõm 
ortaklõklarõ ve fonlar dahil) menkul kõymetler borsalarõnda işlem gören hisse 
senetleri ve ortaklõğõ temsil eden diğer menkul kõymetleri, Sermaye Piyasasõ 
Mevzuatõna göre yetkili bulunan bankalar ve aracõ kurumlar vasõtasõyla satõn 
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almalarõ ve satmalarõ serbest olup, Müsteşarlõktan ayrõca izin alõnmasõna 
gerek yoktur. Ancak, Türkiye'deki bir şirketin %10 ve daha fazla hissesine 
sahip olan yurt dõşõnda yerleşik kişinin, hissedarõ bulunduğu şirketin yönetim 
veya genel kurullarõna katõlmak istemesi halinde, iştirakin Yabancõ Sermaye 
Genel Müdürlüğü'ne bildirilmesi şarttõr. 
 
 Menkul kõymetler borsalarõnda işlem görmeyen hisse senedi ve ortaklõğõ 
temsil eden diğer menkul kõymetlerin, yurt dõşõnda yerleşik kişi ve kuruluşlarca 
satõn alõnmasõ bu Tebliğ'in 3. maddesi hükümlerine tabidir. Ancak, yatõrõm 
fonlarõ ve yatõrõm ortaklõklarõ ile münhasõran portföy yatõrõmõ yapmak amacõyla 
kurulan benzeri şirketlerce, hisse senetleri ve ortaklõğõ temsil eden diğer 
menkul kõymetlerin iki yõldan daha fazla süre için elde tutulmak üzere satõn 
alõnmasõ, alõm tarihinden itibaren 1 ay içerisinde HM Yabancõ Sermaye Genel 
Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulmasõ kaydõyla, izin yükümlülüğü dõşõndadõr.  
 
 14) Bilgi Verme 
 
 Madde 15- Bu Tebliğ hükümlerine göre izin verilen veya daha önceki 
mevzuat kapsamõnda izin almõş olan yabancõ sermayeli kuruluşlar, HM 
Yabancõ Sermaye Genel Müdürlüğü talep etmesi halinde şirket faaliyetleriyle 
ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadõrlar. 
 
 15) Mevcut Yabancõ Sermayeli Kuruluşlarõn Durumu 
 
 Madde 16- 4/3/1992 tarihli ve 92/2789 sayõlõ Karara göre faaliyette 
bulunan kuruluşlar 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayõlõ Karar ve bu Tebliğ 
hükümlerine tabiidirler. 
 
 16) Kaldõrõlan Hükümler 
 
 Madde 17- 25/5/1986 tarihli ve 19117 sayõlõ Resmi Gazetede 
Yayõmlanan Yabancõ Sermaye Çerçeve Kararõ Hakkõnda 1 no'lu Tebliğ 
yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 
 
 17) Yürürlülük 
 
 Madde 18- Bu Tebliğ yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 18) Yürütme 
 
 Madde 19- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlõğõ yürütür. 
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EK1- ŞİRKET KURULUŞU, İŞTİRAK VE ŞUBE AÇILMASI İÇİN 
MÜRACAAT FORMU  
 
1-YABANCI ORTAĞA AİT BİLGİLER 
1.1. Adõ veya ünvanõ : 
1.2. Ülkesi : 
1.3. Adresi : 
1.4. Telefon numarasõ : 
1.5. Faks numarasõ : 
1.6. Ülkesindeki faaliyet konusu : 
1.7. Haklarõnda bilgi temin edilebilecek banka 
v.b. kuruluşlarõn ad,adres, telefon ve faks 
numaralarõ : 
 
2-YERLİ ORTAĞA AİT BİLGİLER 
2.1. Adõ veya ünvanõ : 
2.2. Adresi : 
2.3. Telefon numarasõ : 
2.4. Faks numarasõ : 
2.5. Faaliyet konularõ : 
Not : Yukarõdaki bilgiler herbir ortak için ayrõ ayrõ doldurulacaktõr. 
 
3- KURULACAK VEYA İŞTİRAK EDİLECEK ŞİRKET HAKKINDA 
BİLGİLER 
3.1. Statüsü : 
Anonim şirket ---- Limited Şirket ---- Şube açõlmasõ ---- 
3.2. Kuruluş şekli 
Yeni kuruluş ---- Mevcut şirkete iştirak ---- 
3.3. Kuruluş yeri (merkezi) : 
3.4. Mevcut şirkete iştirak ediliyorsa şirketin; 
Ünvanõ : 
Adresi,telefon ve faks numaralarõ: 
3.5. Kurulacak şirketin/şubenin veya iştirak edilecek şirketin sermaye 
yapõsõ 
Hisse Hisse Tutarõ 
Ortak adõ Ülkesi Oranõ(%) (Milyon TL) 
---------------------------------------------------------------------------- 
a) Yabancõ ortaklar 
- 
- 
- 
- 
b) Yerli ortaklar 
--------------------------------------------------------------------------- 
TOPLAM 
Not: Yabancõ ortak mevcut bir şirkete iştirak ediyorsa iştirak öncesi ve iştirak 
sonrasõnõ göstermek üzere iki ayrõ tablo hazõrlanacaktõr. 
3.6. Faaliyet konusu (detaylõ açõklayõnõz): 
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3.7. Yabancõ sermayenin geliş şekli 
Nakdi sermaye ---- 
Ayni sermaye ---- 
Diğer ---- (Açõklayõnõz) 
3.8. İstihdam edilecek personel sayõsõ 
Yerli ---- Yabancõ ----- 
3.9. Müracaatõn teknik ve hukuki sorumlusunun; 
Adõ : 
Adresi : 
Telefon numarasõ: 
Faks numarasõ : 
(Fiziki yatõrõm yapõlmasõ halinde doldurulacaktõr) 
YATIRIMIN TOPLAMI VE YILLARA GÖRE DAĞILIMI 
Yõllara 
Genel Toplam Göre Dağõlõm 
Yatõrõm İç Dõş İç Dõş 19-- İç Dõş 19-- 
Harcamalarõ (TL) Para Para Toplam Para Para Toplam Para Para Toplam 
----------------- --------------------- ----------------------- ------------------------- 
1. Etüt-proje gideri 
2. Arazi bedeli 
3. Bina -inşaat işleri 
a) Ana fabrika binasõ 
b) Yardõmcõ işletme 
c) Sosyal binalar 
4.Makina ve techizat 
a) Yerli 
b) İthal (FOB TL) 
5. Gümrük vergi ve 
resimleri 
6. Yardõmcõ işletmeler 
makina ve donatõmõ 
a) Su 
b) Elektrik 
c) Yakõt 
d) Diğer (Buhar vb) 
7. Diğer yatõrõm 
harcamalarõ 
a)Dõş navlun, sigorta 
b)İç navlun, sigorta 
c)Montaj 
d)Taşõt araçlarõ 
e).İşletmeye alma gider. 
f)Genel giderler 
g)Beklenmeyen giderler 
h)Yatõrõm dönemi 
faizleri 
SABİT YATIRIM TOPLAMI 
8.İşletme sermayesi 
TOPLAM YATIRIM TUTARI 
(Fiziki yatõrõm yapõlmasõ halinde doldurulacaktõr) 
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YATIRIMIN FİNANSMANI 
Y õ l l a r 
--------------------------------------------------------- 
Kaynaklar 19.. 19.. 19.. Toplam 
----------------------- ------- ------- -------- ----------- 
1. Özkaynaklar 
a) Sermaye 
b) Şirket Fonlarõ 
(Mevcut Şirketlerde) 
2. Yabancõ Kaynaklar 
a) Orta ve Uzun vadeli 
krediler 
- İç Kredi 
- Dõş Kredi 
b) Kõsa Vadeli Krediler 
3. Gümrük Muafiyeti 
TOPLAM FİNANSMAN 
NOT: Teşvik tedbirlerinden istifade edilecekse, Teşvik Mevzuatõnda öngörülen 
fizibilite raporu hazõrlanacaktõr. 
 

YABANCI PERSONEL BİLDİRİM FORMU 
(4 nüsha doldurulacaktõr) Fotoğraf 
 

A. İŞVEREN KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER : 
1. Adõ/Ünvanõ: 
2. Türkiye'deki Merkez Adresi : 
__ __ 
3. Yabancõ Sermayeli Olup Olmadõğõ : Evet !__! Hayõr !__! 
4. Yab.Personelin Çalõşacağõ Adres : 
5. Fiili İştigal Konusu : 
6. Kuruluş Tarihi : 
7. Kayõtlõ Sermayesi (TL) : 
8. Ödenmiş Sermayesi (TL) : 
9. Son Yõl Cirosu (TL) : 
10. Son Yõl İhracatõ ($) : 
11. Kuruluşda Halen Çalõşan Toplam 
Türk Personel Sayõsõ : 
12. Halen Çalõşan Yabancõ Personelin: 
Adõ Uyruğu Görevi 
------------------------ -------------- ------------------ 

B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER : 
1. YABANCI PERSONELİN 
- Pasaport No : 
- Adõ ve Soyadõ : 
- Baba Adõ : 
- Ana Adõ : 
- Doğum Yeri ve Tarihi : 
- Uyruğu : __ __ 
- Cinsiyeti : Bayan !__! Erkek !__! 
- Medeni Hali : Evli !__! Bekar !__! 
- Evli İse Eşinin Uyruğu : 
 

2. İLGİLİ ŞAHIS İÇİN DAHA ÖNCE 
İZİN ALINMIŞSA; 
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- Bu İzni Veren Merci : 
- İzin Yazõsõ Tarih ve No. : 
 

3. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER : (Sondan itibaren üçünü yazõnõz) 
İşyerinin Adõ Çalõştõğõ Süre Görevi Ayrõlõş Nedeni 
----------------------- --------------- -------- -------------- 

- 
- 
- 
 
4. TAHSİL DURUMU 
- Son Mezun Olduğu Okulun Adõ : 
- Yeri : 
- İhtisas Konusu: 
 
5. İKAMETGAH ADRESİ 
- Yurtiçi : 
- Yurtdõşõ: 
 
6. TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE 
Bu-lunduğu Yerler : 
- Tarihleri : 
- Sebepleri : 
 
7. TÜRKİYE'DE REFERANS OLARAK 
VEREBİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN 
AD,ADRES VE TEL NO. : 
 
8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ : 
 
9. ÇALIŞACAĞI SÜRE : 
 
10. ALACAĞI ÜCRET (Aylõk Brüt) : 
 
C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMININ GEREKÇESİ : 
YUKARIDAKI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ : .../.../19 
İŞVEREN (Kaşe ve İmza) Yabancõ Personel (İsim ve İmza) 
 
EKLENECEK BELGELER : 
 
- Tebliğde belirtilen belgeler eklenir. 

 
YABANCI PERSONEL BİLDİRİM FORMU  
A:İŞVEREN KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER 
(4 nüsha doldurulacaktõr) Fotoğraf 
1. Adõ/Ünvanõ 
2. Türkiye'deki Merkez Adresi : 
__ __ 
3. Yabancõ Sermayeli Olup Olmadõğõ : Evet !__! Hayõr !__! 
4. Yab.Personelin Çalõşacağõ Adres : 
5. Fiili İştigal Konusu : 
6. Kuruluş Tarihi : 
7. Kayõtlõ Sermayesi (TL) : 
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8. Ödenmiş Sermayesi (TL) : 
9. Son Yõl Cirosu (TL) : 
10. Son Yõl İhracatõ ($) : 
11. Kuruluşda Halen Çalõşan Toplam 
Türk Personel Sayõsõ : 
12. Halen Çalõşan Yabancõ Personelin: 
Adõ Uyruğu Görevi 
------------------------ -------------- ------------------ 
B. ÇALIŞMA İZNİ İSTENEN PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER : 
1. YABANCI PERSONELİN 
- Pasaport No : 
- Adõ ve Soyadõ : 
- Baba Adõ : 
- Ana Adõ : 
- Doğum Yeri ve Tarihi : 
- Uyruğu : __ __ 
- Cinsiyeti : Bayan !__! Erkek !__! 
- Medeni Hali : Evli !__! Bekar !__! 
- Evli İse Eşinin Uyruğu : 
2. İLGİLİ ŞAHIS İÇİN DAHA ÖNCE 
İZİN ALINMIŞSA; 
- Bu İzni Veren Merci : 
- İzin Yazõsõ Tarih ve No. : 
3. DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI YERLER : (Sondan itibaren üçünü yazõnõz) 
İşyerinin Adõ Çalõştõğõ Süre Görevi Ayrõlõş Nedeni 
----------------------- --------------- -------- -------------- 

- 
- 
- 
4. TAHSİL DURUMU 
- Son Mezun Olduğu Okulun Adõ : 
- Yeri : 
- İhtisas Konusu: 
5. İKAMETGAH ADRESİ 
- Yurtiçi : 
- Yurtdõşõ: 
6. TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE BULUNMUŞ İSE 
Bu-lunduğu Yerler : 
- Tarihleri : 
- Sebepleri : 
7. TÜRKİYE'DE REFERANS OLARAK 
VEREBİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN 
AD,ADRES VE TEL NO. : 
8. ALACAĞI GÖREVİN MAHİYETİ : 
9. ÇALIŞACAĞI SÜRE : 
10. ALACAĞI ÜCRET (Aylõk Brüt) : 
C. TÜRK VATANDAŞI YERİNE YABANCI İSTİHDAMININ GEREKÇESİ : 
YUKARIDAKI BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLARIZ : .../.../19 
İŞVEREN (Kaşe ve İmza) Yabancõ Personel (İsim ve İmza) 
EKLENECEK BELGELER : 
- Tebliğde belirtilen belgeler eklenir.
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7.  21.12.2000 TARIH VE 2000/1822 SAYILI KÜÇÜK VE ORTA BOY 

İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA 
KARAR 

 
(Bu Karar, 18.1.2001 tarih ve 24291 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanmõştõr.) 
 
 Amaç 
 
 Madde 1- Bu Karar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kalkõnma planlarõ 
ve yõllõk programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarõna ve 
uluslararasõ anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararasõ 
düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarõnõ 
artõrmalarõnõ, istihdam yaratmalarõnõ sağlamak amacõyla hazõrlanmõştõr. 
 
 Kapsam 
 
 Madde 2- Bu Karar,  
 
 a) İmalat (çõrçõr ve entegre olmayan paketleme yatõrõmlarõ hariç) 
 
 b) Tarõmsal Sanayi (tarõm ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya 
pazara hazõrlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarõm işletmeleri ile 
soğuk hava depolarõ dahil) 
 
 c) Turizm( Konaklama Tesisleri) 
 
 d) Eğitim ve Sağlõk 
 
 e) Madencilik  
 
 f) Yazõlõm geliştirme 
yatõrõmlarõndan, sektörel ve bölgesel kõsõtlamalar dikkate alõnarak, 
Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanlõğõ�nca yayõmlanacak 
genelgelerle belirlenen faaliyetleri kapsar. 
 
 Ayrõca bu Karar çerçevesinde; 
 
 a) İmalat ve tarõmsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden; 
kanuni defter kayõtlarõnda arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşõt 
araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşlarõ toplamõnõn net tutarõ 400 milyar 
Türk Lirasõnõ aşmayan;  
 
 1) 50 ila 250 işçi çalõştõran orta ölçekli, 
 
 2) 10 ila 49 işçi çalõştõran küçük ölçekli, 
 
 
 



Kulhan                               Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Kalkõnmada Öcelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/kulhane/yardim.pdf    112 

 3) 1 ila 9 işçi çalõştõran mikro ölçekli, 
işletmelerin yatõrõmlarõ (EK-1�de yer alan gelişmiş yörelerde araştõrma ve 
geliştirme yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, teknoparklarda 
yapõlacak yatõrõmlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnca belirlenen özel 
organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük 
sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde 
yapõlacak yatõrõmlar hariç komple yeni yatõrõmlar için KOBİ teşvik belgesi 
düzenlenmez.),  
 
 b) Çanakkale il sõnõrlarõnõn güneyi ile İçel il sõnõrlarõnõn doğusu arasõnda 
kalan 3 km. derinliğindeki kõyõ şeridi ve Nevşehir ilinde Merkez, Ürgüp ve 
Avanos ilçe sõnõrlarõ dõşõnda yapõlacak turizm yatõrõmlarõ (konaklama tesisleri) 
ile mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatõrõmlarõ,  
 
 c) Kalkõnmada öncelikli yörelerde sağlõk alanõnda yapõlacak yatõrõmlar, 
 
 d) Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak eğitim yatõrõmlarõ ile gelişmiş 
ve normal yörelerde yapõlacak ilk ve orta eğitim yatõrõmlarõna ait tevsi ve 
modernizasyon yatõrõmlarõ, 
 
 e) Madencilikle iştigal eden işletmelerin, istihraç, işleme veya 
zenginleştirme yatõrõmlarõ,  
 
 f) Yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ 
KOBİ yatõrõmlarõ olarak nitelendirilir.  
 
 Tanõmlar 
 
 Madde 3- Bu Karar�da geçen; 
 
 Müsteşarlõk: Hazine Müsteşarlõğõnõ,  
 
 Fon: Yatõrõmlarõ Teşvik Fonunu, 
 
 Aracõ Bankalar:Türkiye Halk Bankasõ A.Ş., Türkiye Kalkõnma Bankasõ 
A.Ş., Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ A.Ş. ve Sõnai Yatõrõm Bankasõ A.Ş., 
 
 KOBİ:Bağõmsõz nitelikteki veya sermayesinin en fazla %25'i büyük 
işletmelere ait olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro işletmeleri, 
 
 KOBİ teşvik belgesi:KOBİ Yatõrõm teşvik belgesini, 
 
 KOBİ Yatõrõmlarõna Ortaklõk Şirketleri: Küçük ve orta ölçekli işletmeler 
ile mikro işletmelerin yatõrõmlarõna ortak olmak suretiyle finansman desteği 
sağlamak ve danõşmanlõk hizmeti vermek üzere kurulmuş işletmeleri,  
 
 Kredi Garanti Kuruluşlarõ: Münhasõran KOBİ�lere kredi teminatõ 
sağlamak üzere kurulan ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarõ teminat 
sorumluluk fonlarõna ekleyen ve bu fonlarõ ortaklarõna dağõtmayan kuruluşlarõ 
ifade eder. 
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 KOBİ Teşvik Belgesi 
 
 Madde 4- KOBİ'lerin makine ve teçhizat harcamalarõ ile hammadde ve 
işletme malzemesi alõmlarõnõn desteklenmesi amacõyla Müsteşarlõkça KOBİ 
teşvik belgesi düzenlenir. Bina inşaat harcamalarõ sadece turizm (konaklama 
tesisleri), eğitim ve sağlõk yatõrõmlarõnda dikkate alõnõr. 
 
 Destek unsurlarõndan yararlanabilmek için KOBİ teşvik belgesine konu 
bina inşaat, makine ve teçhizat harcamalarõ ile hammadde ve işletme 
malzemesi teminine yönelik yatõrõmõn, 400 milyar Türk Lirasõnõ aşmamasõ 
gerekmektedir. 
 
 Aracõ bankalara yapõlacak KOBİ teşvik belgesine ilişkin müracaatlarda;  
 

a. Turizm yatõrõmlarõnda Turizm Bakanlõğõndan alõnacak Turizm Yatõrõm 
Belgesi (21/1/1998 tarihli ve 4325 sayõlõ Kanun kapsamõnda arazi tahsisi 
yapõlmasõnõn söz konusu olmasõ halinde bu belge teşvik belgesinin 
düzenlenmesi safhasõnda aranmaz.) ve/veya işletme belgelerinin,  

b. Sağlõk yatõrõmlarõnda Sağlõk Bakanlõğõndan alõnacak izin belgesinin,  
c. Eğitim yatõrõmlarõnda Milli Eğitim Bakanlõğõndan alõnacak izin 

belgesinin,  
d. İstihraca yönelik madencilik yatõrõmlarõnda Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlõğõ Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alõnacak İşletme Ruhsatõ ve izni 
veya Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmõş (kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn uhdesindeki maden sahalarõyla ilgili rödövans sözleşmelerinde 
bu onay aranmaz) işletme ruhsatlõ sahaya ait rödövans sözleşmesinin,  

e. Tersane (gemi inşa ve onarõm tesisleri) yatõrõmlarõnda Denizcilik 
Müsteşarlõğõndan alõnacak uygun görüş yazõsõnõn  
ibraz edilmesi zorunludur.  
 
 KOBİ teşvik belgesine ilişkin talebin Müsteşarlõkça uygun görülmesi 
halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ nezdindeki Fon�a irat 
kaydedilmek üzere, gelişmiş ve normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 100 
milyon Türk Lirasõnõn, kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 
ise 50 milyon Türk Lirasõnõn yatõrõlmasõ zorunludur.  
 
 Yatõrõmcõ tarafõndan ilk başvuru,  
 

a. Turizm, eğitim, sağlõk ve tarõmsal sanayi yatõrõmlarõ için Türkiye 
Kalkõnma Bankasõnõn,  

b. Diğer yatõrõmlar için diğer aracõ bankalarõn  
ilgili şubelere yapõlõr. 
 
 Yatõrõmcõ adõna düzenlenecek KOBİ teşvik belgesi için Müsteşarlõğa 
müracaat, yatõrõmcõ adõna aracõ bankalar tarafõndan yapõlõr. Aracõ bankalar 
KOBİ teşvik belgesine bağlanmasõnõ talep ettikleri yatõrõm ile ilgili bilgi ve 
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belgeleri, Müsteşarlõğõn belirleyeceği ayrõ bir format içinde temin eder. Bu 
bilgilerin doğruluğundan ve talebin ilgili karar ve tebliğlere uygunluğundan 
aracõ bankalar sorumludur. Bu format içeriğinde yer alan bilgilerden 
Müsteşarlõkça belirlenen kõsõmlarõ, yatõrõmcõ tarafõndan ek bir form ile 
yatõrõmcõnõn bağlõ bulunduğu Odaya (Sanayi Odasõ, Ticaret Odasõ, Ticaret ve 
Sanayi Odasõ, Esnaf ve Sanatkarlar Odasõ) tasdik ettirilir. 
 
 Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Hakkõnda 
Karar hükümlerine göre düzenlenmiş ve halen geçerli olan Yatõrõm Teşvik 
Belgesi kapsamõnda bulunan makine ve teçhizat için KOBİ teşvik belgesi 
düzenlenmez ve bu Karar hükümlerinden yararlandõrõlmaz. 
 
 Yatõrõmõn Süresi ve Tamamlama Vizesi 
 
 Madde 5- Yatõrõmõn gerçekleşmesi ile ilgili takip, kontrol ve sorumluluk 
aracõ bankalara aittir.  
 
 KOBİ teşvik belgesinde bina inşaat harcamasõ öngörülen yatõrõmlara en 
fazla iki (2) yõl, diğer yatõrõmlara ise bir (1) yõl süre verilir. Bu süre içinde 
tamamlanamayan yatõrõmlarla ilgili olarak, itfa planõnda bir değişiklik 
yapõlmamasõ koşuluyla, haklõ sebepler dikkate alõnarak Müsteşarlõkça 
belirlenecek esaslar çerçevesinde aracõ bankalar tarafõndan 12 aya kadar ek 
süre verilebilir.  
 
 Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip üç ay içinde yatõrõmõn 
tamamlanõp tamamlanmadõğõ aracõ bankalarca tespit edilerek Müsteşarlõğa 
bildirilir. Müsteşarlõk tarafõndan hazõrlanarak aracõ bankalara bildirilen yatõrõmõn 
mali ve fiziki gerçekleşme durumunu içeren Yatõrõm Tamamlama Formuna 
uygun olarak tamamlanmõş yatõrõmlarla ilgili yatõrõm tamamlama vizesi aracõ 
bankalarca yapõlõr ve en geç üç ay içinde Müsteşarlõğa bildirilir. 
Tamamlanmayan veya Yatõrõm Tamamlama Formu yukarõda belirlenen süre 
içinde Müsteşarlõğa intikal etmeyen yatõrõmlara ait KOBİ teşvik belgeleri iptal 
edilmiş sayõlarak sağlanmõş olan destek unsurlarõ 6183 sayõlõ Amme 
Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun çerçevesinde ilgililerden geri 
alõnõr. 
 
 Serbest Bölgelerde Yapõlacak Yatõrõmlar 
 
 Madde 6- KOBİ�lerin serbest bölgelerde sadece imalat sektöründe 
yapacaklarõ yatõrõmlarõ için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu yatõrõmlar 
için sadece 15 inci maddenin (A) bendinde gelişmiş yöreler için belirlenen 
oranlarda yatõrõm ve işletme kredisi öngörülebilir 
 
 Kredi Garanti Kuruluşlarõnca Garanti Altõna Alõnan Krediler 
 
 Madde 7- Kredi Garanti Kuruluşlarõnca KOBİ teşvik belgeli yatõrõmlarla 
ilgili olarak bir takvim yõlõ içinde verilen toplam teminatõn %10�unu geçmemek 
kaydõyla, Kredi Garanti Kuruluşlarõnõn bu sürede üstlendikleri garanti/kefalet 
dolayõsõyla bankalara ödemek zorunda kaldõklarõ toplam tazmin tutarlarõnõn 
%50�si Fondan karşõlanabilir. Kredi Garanti Kuruluşlarõnca tazmin edilen 
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garanti/kefaletler dolayõsõyla firmalara karşõ ortaya çõkan alacaklarõna 
mahsuben Kredi Garanti Kuruluşlarõnca yapõlacak tahsilatlarõn aynõ oranda 
Fon�a iadesi zorunludur.  
 
 Kredi Garanti Kuruluşlarõnõn üslendikleri garanti/kefalet dolayõsõyla 
Fon�dan karşõlanan bakiye tazmin tutarlarõ ise garanti/kefil olduklarõ 
KOBİ�lerden 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun 
hükümlerine istinaden Fon�a tahsil edilir. 
 
 KOBİ Yatõrõmlarõna Ortaklõk Şirketlerinin Yatõrõmlarõ  
 
 Madde 8- KOBİ yatõrõmlarõna ortaklõk şirketlerine, bir önceki yõlda 
KOBİ�lere iştirak edilen toplam sermaye payõnõn %20�sini geçmemek kaydõyla, 
aracõ bankalar kanalõyla Fon�dan kredi kullandõrõlabilir. Söz konusu şirketlerin 
bu krediden yararlanabilmeleri için;  
 
 a)Toplam sermaye katkõsõnõn ödenmiş sermayenin 3 katõnõ geçmemesi, 
 
 b) Sermaye katkõsõnõn KOBİ�lerin sabit yatõrõm projeleri için yapõlmasõ ve 
KOBİ�lerde sermayenin en fazla %25�i kadar olmasõ, 
 
 c) KOBİ�lere sermaye payõ konulmak suretiyle oluşturulacak ortaklõğõn en 
geç 10 yõl içinde sona ereceğine dair aracõ bankaya taahhütte bulunulmasõ, 
 
 d) KOBİ ile borç alacak ilişkisine girilmemesi  
gerekmektedir.  
 
 KOBİ yatõrõmlarõna ortaklõk şirketlerinin kullanabilecekleri azami kredi 
miktarõ bir takvim yõlõ içinde 600 milyar Türk Lirasõdõr. 
 
 Kullandõrõlabilecek kredi dört yõl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri 
altõşar aylõk dönemler halinde yapõlõr. Bu kredinin faiz oranõ %15�tir.  
 
 KOBİ yatõrõmlarõna ortaklõk şirketlerine tahsis edilen Fon kaynaklõ 
kredinin uygulamasõ, geri alõnmasõ, takibi ve benzeri konulara ilişkin usul ve 
esaslar bu Karar�õn 15 inci maddesi çerçevesinde yürütülür. 
 
 Destek Unsurlarõnda Bölgesel Ayõrõm 
 
 Madde 9-Destek unsurlarõnõn uygulanmasõ açõsõndan yöreler; gelişmiş, 
normal ve kalkõnmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrõlmõştõr (EK 1). 
Kalkõnmada öncelikli yöre kapsamõndaki iller, Yüksek Planlama Kurulu 
kararlarõ ile yeniden belirlenebilir. 
 
 Uygulanacak Destek Unsurlarõ 
 
 Madde 10- KOBİ yatõrõmlarõ için öngörülebilecek destek unsurlarõ 
şunlardõr: 
 
 a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnasõ, 
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 b) Yatõrõm indirimi, 
 
 c) Katma Değer Vergisi (KDV) istisnasõ, 
 
 d) Vergi, resim ve harç istisnasõ,  
 
 e) Fondan kredi tahsisi. 

 
Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasõ 

 
 Madde 11- Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu 
Hakkõnda Karar�õn ilgili hükümleri çerçevesinde, KOBİ teşvik belgesi 
kapsamõnda makine ve teçhizatõn ithaline izin verilebilir. Ancak, KOBİ teşvik 
belgesi kapsamõnda kullanõlmõş makine ve teçhizat temin edilemez.  
 
 KOBİ teşvik belgesi kapsamõnda hammadde ve işletme malzemesi ithal 
edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararõ�nda öngörülen oranlarda 
Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir. 
 
 Yatõrõm İndirimi  
 
 Madde 12- 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun Ek 3 üncü maddesi 
hükmü uyarõnca; organize sanayi bölgeleri ve kalkõnmada öncelikli yörelerde 
yapõlacak yatõrõmlar için yatõrõm indirimi oranõ %100�dür. 
 
 Bu Karar kapsamõnda normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlar ile yöre farkõ 
gözetilmeksizin Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) yatõrõmlarõ, ar-ge 
yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, teknopark ve teknoparklarda 
yapõlacak yatõrõmlar, enerji dahil altyapõ yatõrõmlarõ, Bilim Teknoloji Yüksek 
Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştõrma Kurumu tarafõndan 
belirlenen öncelikli teknoloji alanõnda yapõlacak yatõrõmlar, elektronik sanayi 
yatõrõmlarõ, gemi ve yat inşa yatõrõmlarõ, tersane yatõrõmlarõ, uçak ve helikopter 
yatõrõmlarõ, eğitim yatõrõmlarõ, sağlõk yatõrõmlarõ, turizm yatõrõmlarõ, maden 
istihracõna yönelik yatõrõmlar, bilişim teknolojisi yatõrõmlarõ, yazõlõm geliştirme 
yatõrõmlarõ, genel amaçlõ rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri yatõrõmlarõ, 
bölgesel gelişmeye yönelik yatõrõmlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ�nca 
belirlenen küçük sanayi siteleri ile küçük sanayi sitelerinden oluşan organize 
küçük sanayi bölgelerinde yapõlacak yatõrõmlar, ileri teknoloji gerektiren, katma 
değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artõrõcõ özelliklerden en az birini 
içeren ve sabit yatõrõm tutarõ 50 milyon ABD Dolarõ karşõlõğõ Türk Lirasõnõn 
üzerindeki yatõrõmlar özel önem taşõyan sektör yatõrõmlarõdõr. 
 
 Bu çerçevede özel önem taşõyan sektör kapsamõndaki KOBİ 
yatõrõmlarõna uygulanacak yatõrõm indirimi oranlarõ ise; 
 
 a) Gelişmiş yörelerdeyapõlacak yatõrõmlar için %60, 
 
 b) Normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlar için %100, 
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 c)Gelişmiş yörelerde yapõlacak ar-ge yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik 
yatõrõmlar, teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlõğõ�nca belirlenen küçük sanayi siteleri ile küçük sanayi sitelerinden 
oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde yapõlacak yatõrõmlar, madencilik, 
eğitim, turizm(konaklama tesisi) ve yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ için %100 
olarak uygulanõr. 
 
 Yatõrõm indiriminde, Maliye Bakanlõğõnca her yõl belirlenen asgari yatõrõm 
indirimi tutarlarõ esas alõnõr. 
 
 Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnasõ 
 
 Madde 13- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayõlõ Katma Değer Vergisi 
Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi gereğince, KOBİ teşvik belgesini 
haiz yatõrõmcõlara KOBİ teşvik belgesi kapsamõnda yapõlacak yeni makine ve 
teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadõr. 
 
 Vergi, Resim ve Harç İstisnasõ 
 
 Madde 14- 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayõlõ Kanunun Geçici 2 nci 
maddesine göre, yatõrõmõn tamamlanmasõnõ müteakip 2 yõl içinde 1.000 ABD 
Dolarõ tutarõnda ihracat yapõlacağõna dair aracõ bankaya taahhütte 
bulunulmasõ kaydõyla ilgili mevzuat çerçevesinde yapõlacak yatõrõmlar vergi, 
resim ve harçlardan istisna edilirler. 
 
 Fon�dan Kredi Tahsisi 
 
 Madde 15- KOBİ yatõrõmlarõ için aşağõda belirtilen esaslar çerçevesinde 
Fon�dan yatõrõm ve işletme kredisi tahsis edilebilir. 
 
 A) Fon�dan Kredi Tahsisinin Şartlarõ 
 
 Fon kaynaklõ krediler sadece makine ve teçhizat alõmõ için (turizm, eğitim 
ve sağlõk yatõrõmlarõnda bina inşaat harcamalarõ dahil olup, bu miktar sabit 
yatõrõmõn %20�sini geçemez) yatõrõm kredisi ile hammadde ve işletme 
malzemesi alõmõna yönelik olarak işletme kredisi şeklinde kullandõrõlabilir.  
Fon�dan, imalat ve tarõmsal sanayi sektörlerinde yapõlacak yatõrõmlar için 
faizsiz sabit yatõrõm tutarõnõn aşağõda belirtilen oranlarõnda yatõrõm kredisi 
tahsis edilebilir. 
 
 Kalkõnmada 

Öncelikli Yöre 
Normal Yöre  Gelişmiş 

Yöre 
Mikro ölçekli 
işletmeler 

% 60 % 50 % 40 

Küçük ölçekli 
işletmeler 

% 50 % 40 % 30 

Orta ölçekli işletmeler % 40 % 30 % 20 
 
 Araştõrma-geliştirme yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, 
teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar ve organize sanayi bölgelerinde (özel 
organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük 
sanayi bölgeleri dahil) gerçekleştirilecek yatõrõmlar için yukarõda belirtilen 
oranlara 10 puan ilave edilir. 
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 Turizm yatõrõmlarõ (konaklama tesisleri) ve yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ 
için orta ölçekli işletmeler sütununda yer alan oranlar, eğitim yatõrõmlarõ için 
küçük ölçekli işletmeler sütununda yer alan oranlar, sağlõk yatõrõmlarõ ve 
madencilik yatõrõmlarõ için kalkõnmada öncelikli yörelerdeki mikro ölçekli 
işletmeler için geçerli olan oran dikkate alõnõr. 
 
 Öngörülen yatõrõm kredisi miktarõ 200 milyar Türk Lirasõnõ geçemez.  
 
 Yatõrõm kredisi ile birlikte işletme kredisi talep edilmesi halinde; 
Müsteşarlõk ve aracõ bankalarca belirlenecek esaslar çerçevesinde 
hammadde ve işletme malzemesi ihtiyacõnõn karşõlanabilmesini teminen, 
faizsiz sabit yatõrõm tutarõnõn %20�sine kadar işletme kredisi tahsis edilebilir. 
Bu miktar 80 milyar Türk Lirasõnõ geçemez.  
 
 Sadece işletme kredisi kullandõrõlmasõ halinde ise Fon�dan tahsis 
edilebilecek azami kredi tutarõ 35 milyar Türk Lirasõdõr. 
 
 Yatõrõm ve işletme kredilerinin birlikte kullanõlmasõ durumunda 
öngörülecek toplam kredi miktarõ azami 280 milyar Türk Lirasõdõr. 
  
 KOBİ işletmelerinde toplam sabit yatõrõmõn gelişmiş ve normal yörelerde 
en az %30'unun, kalkõnmada öncelikli yörelerde en az %20�sinin 
özkaynaklardan karşõlanmasõ gerekmektedir. 
 
 B) Fondan Kullandõrõlan Kredilerin Vadesi, Faizi ve Geri Dönüşü 
 
 KOBİ�lere Fon kaynaklarõndan kullandõrõlan yatõrõm kredilerinin faiz 
oranlarõ; kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %10, diğer 
yörelerde %15�tir. İşletme kredilerine uygulanacak faiz oranõ ise kalkõnmada 
öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %15, diğer yörelerde %25�tir. 
Ekonominin seyrine göre yukarõda belirtilen faiz oranlarõnõn %100�üne kadar 
artõrõlmasõna veya azaltõlmasõna Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanõ 
yetkilidir. Daha önceki Kararlara göre düzenlenen KOBİ teşvik belgeleri 
kapsamõnda kullanõlan kredilerin bakiyeleri için de tabi olduklarõ Kararname 
hükümlerine göre uygulanmasõ gereken faiz oranõnõ aşmamak kaydõyla bu 
maddede belirtilen faiz oranlarõ uygulanõr. 
 
 KOBİ�lere kullandõrõlacak Fon kaynaklõ yatõrõm kredilerinde vade azami 4 
yõl, işletme kredilerinde 2 yõldõr. Yatõrõm kredilerinde 1 yõl ödemesiz dönem 
uygulanõr.  
 
 Ödemesiz döneme ait faiz, kalan vade süresi içinde diğer taksitlerle 
birlikte faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle üçer aylõk veya altõşar aylõk taksitler 
halinde tahsil edilir. 
 
 Fon kaynaklõ yatõrõm kredisinin ana para ve faiz ödemeleri ödemesiz 
dönemi takip eden vadede ana para taksit ödemeleri ile birlikte tahsil edilir. 
KOBİ�lere Fondan her yõl tahsis edilecek kaynaklarõn en az %30�u Esnaf ve 
Sanatkarlar Odalarõna kayõtlõ KOBİ�lere ayrõlõr. Talebin %30�u bulmamasõ 
halinde aktarõlan kaynak diğer Odalara kayõtlõ KOBİ�lere kullandõrõlõr. 
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 C) Takip ve Sorumluluk 
 
 Fon kaynaklõ kredi uygulamasõ, geri alõnmasõ, takibi ve benzeri konulara 
ilişkin usul ve esaslar �Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik 
Fonu Hakkõnda Karar� hükümlerine göre yürütülür. 
 
 Buna göre, Fon kaynaklõ krediler ile ilgili olarak ana para, taksit ve faiz 
ödemelerine ilişkin yükümlülüklerin aracõ banka tarafõndan yerine 
getirilmemesi halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ�nca ilgili Bankanõn 
karşõlõk hesabõndan virman yapma yetkisi Müsteşarlõkça kullanõlõr. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasõ virman yetkisini Müsteşarlõğõn yazõlõ talimatõna 
uygun olarak gerçekleştirir. 
  
 Aracõ bankalar yapacaklarõ aracõlõk işleminden dolayõ krediye tahakkuk 
eden faizin azami 4 puanõna kadar komisyon alabilirler. Aracõ bankalar bunun 
dõşõnda ücret, komisyon gibi isimler altõnda KOBİ�lerden başkaca hiçbir karşõlõk 
talep edemezler. 
 
 Bu Kararõn uygulanmasõnda ortaya çõkacak tereddüt ve ihtilaflarda, 
Müsteşarlõğõn görüşü doğrultusunda işlem yapõlõr. 
 
 Madde 16- Fon için ilgili Mali Yõl Bütçesinden ayrõlan ödenek Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasõ nezdindeki �Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Gider 
Hesabõ�na aktarõlõr. Ayrõca KOBİ�lerin yönlendirilmesini ve desteklenmesini 
teminen aracõ bankalar nezdinde söz konusu Fon adõna tali nitelikte bir gelir-
gider hesabõ da açõlabilir. Müsteşarlõk gerektiğinde tali hesapta biriken 
miktarlarõ ana hesaba aktarmaya ve bu konuda her türlü işlemi yapmaya 
yetkilidir. 
 
 Madde 17- Bu Karar çerçevesinde KOBİ teşvik belgesine bağlanan ve 
Fon kaynaklõ yatõrõm ve işletme kredileriyle desteklenen yatõrõmlar için aracõ 
bankalar nezdindeki �Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Tali Hesabõ�na aktarõlan tutarlar, 
aktarma tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde aracõ bankalar tarafõndan 
KOBİ teşvik belgesi onaylanan KOBİ�lere kullandõrõlõr. Kullandõrõlamayan 
miktarlar belgeleri onaylanan diğer KOBİ�lere, müteakip 7 iş günü içinde 
aktarõlabilir. Bunun dõşõndaki uygulamalarda aracõ banka Yatõrõmlarda Devlet 
Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Hakkõnda Karar�õn 22 nci maddesinde 
belirtilen hükümlere tabidir. 
 
 KOBİ (KOBİ yatõrõmlarõna ortaklõk şirketleri dahil)�lere kullandõrõlan 
kredilere ait ana para taksit ve faizler aracõ bankalar nezdindeki tali hesapta 
tutulabilir. Ancak Fon hesabõnõn izlenmesini teminen aracõ bankalar nezdinde 
açõlan tali hesabõn gelir ve gider durumunu gösterir haftalõk vaziyeti ilgili aracõ 
bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ nezdindeki Fon hesabõna 
bildirir. 
 
 Yeniden Değerleme 
 
 Madde 18- Fon kaynaklõ yatõrõm ve işletme kredisi azami tutarlarõ, 2 nci 
maddede öngörülen KOBİ�lerin aktif değerlerine ilişkin azami miktar, 4 üncü 
maddede yeralan KOBİ teşvik belgesine konu yatõrõm tutarõ ile Türkiye 
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Cumhuriyet Merkez Bankasõ nezdindeki Fon�a irat olarak kaydedilen miktarlarõ 
her yõl başõnda bir önceki yõla ait 213 sayõlõ Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre belirlenen yeniden değerleme oranõ da dikkate alõnarak artõrmaya 
Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu Devlet Bakanõ yetkilidir. 
 
 Şartlarõn İhlali 
 
 Madde 19- KOBİ teşvik belgesi şart ve karakteristiklerinin yerine 
getirilememesi halinde, Müsteşarlõk destek unsurlarõnõ kõsmen veya tamamen 
kaldõrarak yararlanõlan desteklerin geri alõnmasõnõ sağlayabilir. 
 
 Bu Karar�da belirtilmeyen hususlarla ilgili uygulama, Yatõrõmlarda Devlet 
Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Hakkõnda Karar hükümlerine göre 
yürütülür.  
 
 Madde 20- 19/2/1999 tarihli ve 99/12474 sayõlõ Kararname yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr. 
 
 Madde 21- Bu Karar yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 Madde 22- Bu Karar'õ Hazine Müsteşrlõğõ'nõn bağlõ olduğu Devlet Bakanõ 
yürütür. 
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(EK-1) 
 
YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER 
 

Gelişmiş Yöre 
Kapsamõndaki 

İller 
Normal Yöre Kapsamõndaki İller Kalkõnmada Öncelikli Yöre 

Kapsamõndaki İller 

İSTANBUL (İl 
sõnõrlarõ) 
ANKARA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ içi) 
İZMİR (Büyük 
Şehir Belediyesi 
hudutlarõ içi) 
BURSA (Büyük 
Şehir Belediyesi 
hudutlarõ içi) 
ADANA (Büyük 
Şehir Belediyesi 
hudutlarõ içi) 
ANTALYA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ içi) 
KOCAELİ (İl 
sõnõrlarõ) 

ESKİŞEHİR 
ANKARA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 
İZMİR (Büyük 
Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 
BURSA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 
ADANA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 
ANTALYA 
(Büyük Şehir 
Belediyesi 
hudutlarõ dõşõ) 
ÇANAKKALE 
(Bozcaada ve 
Gökçeada 
ilçeleri hariç) 

KONYA 
GAZİANTEP 
SAKARYA 
BOLU 
BURDUR 
KÜTAHYA 
AFYON 
TEKİRDAĞ 
YALOVA 
İÇEL 
MUĞLA 
AYDIN 
BALIKESİR 
KIRKLARELİ 
KAYSERİ 
DENİZLİ 
BİLECİK 
EDİRNE 
ISPARTA 
MANİSA 
UŞAK  
DÜZCE 
HATAY 

KASTAMONU 
ÇORUM  
ARTVİN 
ERZİNCAN 
TRABZON 
SİVAS 
OSMANİYE 
AKSARAY 
K.MARAŞ 
KİLİS 
BARTIN 
TOKAT 
ÇANKIRI 
SİNOP 
ORDU 
ERZURUM 
DİYARBAKIR 
YOZGAT 
ŞANLIURFA 
NEVŞEHİR 
ELAZIĞ 
AMASYA 
KARABÜK 
MALATYA 
ZONGULDAK 
KARAMAN 
NİĞDE 
SAMSUN 

TUNCELİ 
ADIYAMAN 
KARS 
GÜMÜŞHANE 
BAYBURT 
BATMAN 
MARDİN 
VAN 
SİİRT 
IĞDIR 
HAKKARİ 
BİTLİS 
ARDAHAN 
BİNGÖL 
AĞRI 
ŞIRNAK 
MUŞ 
RİZE 
KIRŞEHİR 
ÇANAKKALE 
(Bozcaada ve 
Gökçeada ilçeleri) 
KIRIKKALE 
GİRESUN 
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8. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARINDA 
DEVLET YARDIMLARI  

HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN 
TEBLİĞ 

(Tebliğ No: 2001/1) 
 

(Bu Tebliğ 18.02.2001 tarih ve 24322 Sayõlõ Resmi Gazete�de 
Yayõmlanmõştõr.) 

 
 Amaç 
 
 Madde 1- Bu Tebliğ, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin kalkõnma planlarõ 
ve yõllõk programlarda öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarõna ve 
uluslararasõ anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararasõ 
düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarõnõ 
artõrmalarõnõ, istihdam yaratmalarõnõ sağlamak amacõyla hazõrlanan 
21/12/2000 tarih ve 2000/1822 sayõlõ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin 
Yatõrõmlarõnda Devlet Yardõmlarõ Hakkõnda Karar�õn uygulanmasõna ilişkin usul 
ve esaslarõ tespit etmek için hazõrlanmõştõr. 
 
 Kapsam 
 
 Madde 2- Bu Tebliğ,  
 
 a) İmalat (çõrçõr ve entegre olmayan paketleme yatõrõmlarõ hariç) 
 
 b)Tarõmsal sanayi (tarõm ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya 
pazara hazõrlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarõm işletmeleri ile 
soğuk hava depolarõ dahil) 
 
 c) Turizm (konaklama tesisleri) 
 
 d) Eğitim 
 
 e) Sağlõk 
 
 f) Madencilik  
 
 g) Yazõlõm geliştirme 
yatõrõmlarõna yönelik faaliyetleri kapsar. Ancak, bu yatõrõm konularõnda sektörel 
ve bölgesel kõsõtlamalar dikkate alõnarak, Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu 
Devlet Bakanlõğõ�nca yayõmlanan genelgelerle belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde işlem yapõlõr. 
 
 Ayrõca bu Tebliğin istinat ettiği Karar çerçevesinde; 
 
 a) İmalat ve tarõmsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden; 
kanuni defter kayõtlarõnda arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşõt 
araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşlarõ toplamõnõn net tutarõ 400 milyar 
Türk Lirasõnõ aşmayan;  
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1) 50 ila 250 işçi çalõştõran orta ölçekli, 
2) 10 ila 49 işçi çalõştõran küçük ölçekli, 
3) 1 ila 9 işçi çalõştõran mikro ölçekli, 

işletmelerin yatõrõmlarõ,  
 
 b) Çanakkale il sõnõrlarõnõn güneyi ile İçel il sõnõrlarõnõn doğusu arasõnda 
kalan 3 km. derinliğindeki kõyõ şeridi ve Nevşehir ilinde Merkez, Ürgüp ve 
Avanos ilçe sõnõrlarõ dõşõnda yapõlacak turizm yatõrõmlarõ (konaklama tesisleri) 
ile mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatõrõmlarõ,  
  
 c) Kalkõnmada öncelikli yörelerde sağlõk alanõnda yapõlacak yatõrõmlar, 
 
 d) Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak eğitim yatõrõmlarõ ile gelişmiş 
ve normal yörelerde yapõlacak ilk ve orta eğitim yatõrõmlarõna ait tevsi ve 
modernizasyon yatõrõmlarõ, 
 
 e) Madencilikle iştigal eden işletmelerin, istihraç, işleme veya 
zenginleştirme yatõrõmlarõ,  
  
 f) Yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ 
KOBİ yatõrõmlarõ olarak nitelendirilir.  
 
 Tanõmlar 
 
 Madde 3- Bu Tebliğ�de geçen; 

 
Müsteşarlõk : Hazine Müsteşarlõğõnõ, 
 
Fon : Yatõrõmlarõ Teşvik Fonunu, 
 
Aracõ Bankalar: Türkiye Halk Bankasõ A.Ş., Türkiye Kalkõnma Bankasõ 
A.Ş., Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ A.Ş. ve Sõnai Yatõrõm Bankasõ 
A.Ş'ni, 
 
KOBİ: Bağõmsõz nitelikteki veya sermayesinin en fazla %25'i büyük 
işletmelere ait olan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro işletmeleri, 
 
KOBİ teşvik belgesi : KOBİ Yatõrõm Teşvik Belgesini,  
 
KOBİ Yatõrõmlarõna  
Ortaklõk Şirketleri: Küçük ve orta ölçekli işletmeler ile mikro 
işletmelerin yatõrõmlarõna ortak olmak suretiyle finansman desteği 
sağlamak ve danõşmanlõk hizmeti vermek üzere kurulmuş işletmeler, 
 
Kredi Garanti Kuruluşlarõ: Münhasõran KOBİ'lere kredi teminatõ 
sağlamak üzere kurulan ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarõ 
teminat sorumluluk fonlarõna ekleyen ve bu fonlarõn ortaklarõna 
dağõtmayan kuruluşlarõ, 
ifade eder. 
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 KOBİ Teşvik Belgesi 
 
 Madde 4- KOBİ'lerin makine ve teçhizat harcamalarõ ile hammadde ve 
işletme malzemesi alõmlarõnõn desteklenmesi amacõyla Müsteşarlõkça KOBİ 
teşvik belgesi düzenlenir. Ayrõca, turizm (konaklama tesisi), eğitim ve sağlõk 
yatõrõmlarõnda bina-inşaat ve mefruşat harcamalarõ da KOBİ teşvik belgesi 
kapsamõna alõnabilir. 
 
 Destek Unsurlarõndan Yararlanma 
 
 Madde 5- Destek unsurlarõndan yararlanabilmek için KOBİ teşvik 
belgesine konu bina inşaat, makine ve teçhizat harcamalarõ ile azami üç aylõk 
hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik yatõrõmõn, 400 milyar Türk 
Lirasõnõ aşmamasõ gerekmektedir. 
 
 Bina inşaat harcamalarõ, sabit yatõrõmõn %20�sini geçmemek kaydõyla, 
sadece turizm (konaklama tesisleri), eğitim ve sağlõk yatõrõmlarõnda 
öngörülebilir.  
 
 Müracaatta Aranacak Belgeler 
 
 Madde 6- Aracõ bankalara yapõlacak KOBİ teşvik belgesine ilişkin 
müracaatlarda;  

a. Turizm yatõrõmlarõnda Turizm Bakanlõğõndan alõnacak Turizm Yatõrõm 
Belgesi (21/1/1998 tarihli ve 4325 sayõlõ Kanun kapsamõnda arazi tahsisi 
yapõlmasõnõn söz konusu olmasõ halinde bu belge teşvik belgesinin 
düzenlenmesi safhasõnda aranmaz.) ve/veya işletme belgelerinin,  

b. Sağlõk yatõrõmlarõnda Sağlõk Bakanlõğõndan alõnacak izin veya görüş 
belgesinin,  

c. Eğitim (anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarõ) yatõrõmlarõnda 
Milli Eğitim Bakanlõğõndan alõnacak izin belgesinin,  

d. İstihraca yönelik madencilik yatõrõmlarõnda Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlõğõ Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alõnacak İşletme Ruhsatõ ve izni 
veya Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmõş (kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn uhdesindeki maden sahalarõyla ilgili rödövans sözleşmelerinde 
bu onay aranmaz) işletme ruhsatlõ sahaya ait rödövans sözleşmesinin,  

e. Tersane (gemi inşa ve onarõm tesisleri) yatõrõmlarõnda Denizcilik 
Müsteşarlõğõndan alõnacak uygun görüş yazõsõnõn,  

f. Su dolum tesisleri yatõrõmlarõnda kaynak suyunun yatõrõmcõya tahsis 
edildiğine dair ilgili merciden alõnacak yazõ ile Sağlõk Bakanlõğõndan alõnacak 
kaynak suyunun içilebilir nitelikte olduğunu tevsik eden yazõnõn,  

g. Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatõrõmlarda Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõndan alõnacak izin yazõsõnõn  
ibraz edilmesi zorunludur.  
 
 KOBİ teşvik belgesine ilişkin talebin Müsteşarlõkça uygun görülmesi 
halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasõ nezdindeki Fon�a irat 
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kaydedilmek üzere, gelişmiş ve normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 100 
milyon Türk Lirasõnõn, kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda 
ise 50 milyon Türk Lirasõnõn yatõrõlmasõ ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasõ makbuzunun ikinci nüshasõnõn aracõ bankaya müracaat anõnda ibraz 
edilmesi gerekmektedir.  
 
 Projenin uygun görülmemesi veya yatõrõmcõnõn KOBİ teşvik belgesi 
düzenlenmeden önce talebinden vazgeçmesi halinde bu meblağ yatõrõmcõya 
iade edilir. 
 
 Teşvik Belgesi Müracaatõnõn Değerlendirilmesi 
 
 Madde 7- Yatõrõmcõ tarafõndan ilk başvuru,  
 

a. Anonim şirketlerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, 
sağlõk ve tarõmsal sanayi yatõrõmlarõ için Türkiye Kalkõnma Bankasõnõn,  

b. İmalat, madencilik ve yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ ile anonim şirket 
dõşõndaki diğer gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilecek turizm 
(konaklama tesisi), eğitim, sağlõk ve tarõmsal sanayi yatõrõmlarõ için Türkiye 
Halk Bankasõ, Türkiye Sõnai Kalkõnma Bankasõ ve Sõnai Yatõrõm Bankasõnõn  
ilgili birim ve şubelerine yapõlõr. 
 
 Yatõrõmcõ adõna düzenlenecek KOBİ teşvik belgesi için Müsteşarlõğa 
müracaat, yatõrõmcõ adõna aracõ bankalar tarafõndan yapõlõr. Aracõ bankalar 
KOBİ teşvik belgesine bağlanmasõnõ talep ettikleri yatõrõm ile ilgili bilgi ve 
belgeleri, Müsteşarlõğõn belirleyeceği ayrõ bir format içinde temin eder. Bu 
bilgilerin doğruluğundan ve talebin ilgili karar ve tebliğlere uygunluğundan 
aracõ bankalar sorumludur. Bu format içeriğinde yer alan bilgilerden 
Müsteşarlõkça belirlenen kõsõmlarõ, yatõrõmcõ tarafõndan ek bir form ile 
yatõrõmcõnõn bağlõ bulunduğu Odaya (Sanayi Odasõ, Ticaret Odasõ, Ticaret ve 
Sanayi Odasõ, Esnaf ve Sanatkarlar Odasõ) tasdik ettirilir. 
 
 Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Hakkõnda 
Karar hükümlerine göre düzenlenmiş ve halen geçerli olan Yatõrõm Teşvik 
Belgesi kapsamõnda bulunan makine ve teçhizat için KOBİ teşvik belgesi 
düzenlenmez ve bu Tebliğin istinat ettiği Karar hükümlerinden 
yararlandõrõlmaz. Ayrõca, Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik 
Fonu Hakkõnda Karar ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatõrõmlarõnda 
Devlet Yardõmlarõ Hakkõnda Karar gereği düzenlenen ve halen devam eden 
yatõrõmlarõn tamamlama vizeleri yapõlmadan yeni KOBİ teşvik belgesi 
düzenlenemez. Bu Tebliğin istinat ettiği Karar ve daha önceki Kararlara göre 
düzenlenen KOBİ teşvik belgeleri kapsamõnda kullandõrõlan toplam kredi 
miktarõ Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen miktarlarõ geçemez.  
KOBİ teşvik belgesi kapsamõ yatõrõmlar ile ilgili olarak Fon�dan kredi tahsisi 
yapõlarak kredi kullandõrõmõna başlanõldõğõ halde ilgili kararlar ve tebliğ 
hükümleri uyarõnca aracõ bankalarca verilecek süreler içerisinde 
yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya aracõ bankalar tarafõndan haklarõnda 
kanuni takip işlemi yapõlan veya krediyi amacõ dõşõnda kullanan firmalar bu 
Tebliğin istinat ettiği Karar hükümlerinden yararlanamazlar. 
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 Yatõrõmõn Süresi  
 
 Madde 8- Yatõrõmõn gerçekleşmesi ile ilgili takip, kontrol ve sorumluluk 
aracõ bankalara aittir.  
 
 KOBİ teşvik belgesinde bina inşaat harcamasõ öngörülen yatõrõmlara en 
fazla iki (2) yõl, diğer yatõrõmlara ise bir (1) yõl süre verilir. Verilen ilk süre içinde 
tamamlanamayan yatõrõmlarla ilgili olarak bir defaya mahsus olmak üzere ek 
süre verilebilir. İtfa planõnda bir değişiklik yapõlmamasõ koşuluyla, haklõ 
sebepler dikkate alõnarak doğrudan aracõ bankalar tarafõndan verilecek ek 
süre 12 ayõ geçemez.  
 
 Destek Unsurlarõnda Bölgesel Ayõrõm 
 
 Madde 9- Destek unsurlarõnõn uygulanmasõ açõsõndan yöreler; gelişmiş, 
normal ve kalkõnmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrõlmõştõr (Ek 1). 
Kalkõnmada öncelikli yöre kapsamõndaki iller, Yüksek Planlama Kurulu 
kararlarõ ile yeniden belirlenebilir. 
 
 Uygulanacak Destek Unsurlarõ 
 
 Madde 10- KOBİ yatõrõmlarõ için öngörülebilecek destek unsurlarõ 
şunlardõr: 
 

a. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnasõ,  
b. Yatõrõm indirimi,  
c. Katma Değer Vergisi (KDV) istisnasõ,  
d. Vergi, resim ve harç istisnasõ,  
e. Fondan kredi tahsisi.  

 
 Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasõ 
 
 Madde 11- KOBİ teşvik belgesi kapsamõnda makine ve teçhizatõn 
ithaline 2000/1821 sayõlõ Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik 
Fonu Hakkõnda Karar hükümleri çerçevesinde izin verilebilir. 
 
 KOBİ teşvik belgesi kapsamõndaki makine ve teçhizatõn ithalatõ, 
yürürlükteki İthalat Rejimi Kararõ gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi 
ve Toplu Konut Fonu�ndan istisnadõr.  
 
 Ancak, mobilya, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna 
çõkmasõ mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, 
kesintisiz güç kaynağõ, beton santralõ, forklift, beton pompasõ, inşaat 
malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasõnõn 
KOBİ teşvik belgesi kapsamõnda ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat 
Rejimi Kararõnda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu 
tahsil edilir. 
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 KOBİ teşvik belgesi kapsamõnda kullanõlmõş makine ve teçhizat temin 
edilemez.  
 
 KOBİ teşvik belgesi kapsamõnda hammadde ve işletme malzemesi ithal 
edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararõ�nda öngörülen oranlarda 
Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir. 
 
 Yatõrõm İndirimi  
 
 Madde 12- Bu Tebliğin istinat ettiği Karar kapsamõndaki yatõrõmlar için 
uygulanacak yatõrõm indirimi oranlarõ aşağõda belirtilmiştir. 
 
 Yatõrõm 

İndirimi 
Oranõ 

Organize sanayi bölgelerinde yapõlacak 
yatõrõmlar 

% 100 

Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak 
yatõrõmlar 

% 100 

Normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlar % 100 
Gelişmiş yörelerde yapõlacak   
Ar-ge yatõrõmlarõ % 100 
Çevre korumaya yönelik yatõrõmlar % 100 
Turizm(konaklama tesisi) yatõrõmlarõ % 100 
Eğitim yatõrõmlarõ % 100 
Madencilik yatõrõmlarõ % 100 
Yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ % 100 
Teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar % 100 
Küçük sanayi sitelerinde yapõlacak yatõrõmlar % 100 
Küçük sanayi sitelerinden oluşan organize 
küçük sanayi bölgelerinde yapõlacak yatõrõmlar 

% 100 

Gelişmiş yörelerde yapõlacak diğer yatõrõmlar % 60 
 
 Yatõrõm indiriminde, Maliye Bakanlõğõnca her yõl belirlenen yatõrõm 
indirimine ilişkin asgari sabit yatõrõm tutarlarõ esas alõnõr. 
 
 Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnasõ 
 
 Madde 13- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayõlõ Katma Değer Vergisi 
Kanununun 13 üncü maddesinin (d) bendi gereğince, KOBİ teşvik belgesini 
haiz yatõrõmcõlara KOBİ teşvik belgesi kapsamõnda yapõlacak yeni makine ve 
teçhizatõn ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisnadõr. 
 
 KOBİ teşvik belgesi kapsamõnda temin edilecek hammadde ve işletme 
malzemesi KDV istisnasõ desteğinden yararlanamaz. 
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 Vergi, Resim ve Harç İstisnasõ 
 
 Madde 14- 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayõlõ Kanunun Geçici 2 nci 
maddesine göre, yatõrõmõn tamamlanmasõnõ müteakip 2 yõl içinde 1.000 ABD 
Dolarõ tutarõnda ihracat yapõlacağõna dair aracõ bankaya taahhütte 
bulunulmasõ kaydõyla;  
 

a. Şirket kuruluşu,  
b. Yatõrõm termin süresi içinde kalõnmak kaydõyla KOBİ teşvik belgesinde 

öngörülen özkaynak tutarõnõ geçmemek üzere sermaye artõrõmõ,  
c. KOBİ teşvik belgesinde öngörülen yabancõ kaynak tutarõnõ geçmemek 

üzere bir yõl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya dõşõndan sağlanacak 
yatõrõm kredilerinin alõnmasõ ve geri ödenmesi,  

d. KOBİ teşvik belgeli yatõrõma ilişkin gayrimenkullerin ve irtifak 
haklarõnõn ayni sermaye olarak konulmasõ halinde bunlarõn şirket adõna tapuya 
tescili,  
işlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağõtlar 1/7/1964 tarihli ve 488 
sayõlõ Kanuna göre Damga Vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayõlõ 
Kanuna göre harçlardan istisna edilir. 
 
 Yatõrõmõn tamamlanmasõnõ müteakip 2 yõl içinde mücbir sebepler 
nedeniyle ihracat taahhüdünün gerçekleştirilememesi halinde Müsteşarlõkça 
ek süre verilebilir. 
 
 Fon�dan Kredi Tahsisi 
 
 Madde 15- KOBİ yatõrõmlarõ için aşağõda belirtilen esaslar çerçevesinde 
Fon�dan yatõrõm ve işletme kredisi tahsis edilebilir. 
 
 A) Fon�dan Kredi Tahsisinin Şartlarõ 
 
 Fon kaynaklõ krediler; 
 

a. Makine ve teçhizat alõmõ için yatõrõm kredisi,  
b. Hammadde ve işletme malzemesine yönelik olarak işletme kredisi,  

olarak kullandõrõlabilir. 
 
 Turizm, eğitim ve sağlõk yatõrõmlarõnda makine ve teçhizat ile birlikte bina 
inşaat harcamalarõ da sabit yatõrõma dahil olup, bu miktar toplam sabit 
yatõrõmõn %20�sini geçemez. Ayrõca, bu yatõrõm konularõnda tesisat ve tefriş 
harcamalarõ da yatõrõm harcamasõ olarak kabul edilir.  
 
 Fon�dan, imalat ve tarõmsal sanayi sektörlerinde yapõlacak yatõrõmlar için 
faizsiz sabit yatõrõm tutarõnõn aşağõda belirtilen oranlarõnda yatõrõm kredisi 
tahsis edilebilir. 
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 Kalkõnmada 

Öncelikli 
Yöre 

Normal 
Yöre  

Gelişmiş 
Yöre 

Mikro ölçekli 
işletmeler 

% 60 % 50 % 40 

Küçük ölçekli 
işletmeler 

% 50 % 40 % 30 

Orta ölçekli 
işletmeler 

% 40 % 30 % 20 

 
 Araştõrma-geliştirme yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, 
teknoparklarda yapõlacak yatõrõmlar ve organize sanayi bölgelerinde (özel 
organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük 
sanayi bölgeleri dahil) gerçekleştirilecek yatõrõmlar için yukarõda belirtilen 
oranlara 10 puan ilave edilir. 
 
 Ayrõca imalat ve tarõmsal sanayi dõşõndaki diğer KOBİ yatõrõmlarõna 
tahsis edilecek kredi miktarõnõn tespitinde, faizsiz toplam sabit yatõrõm 
tutarõnõn; 
 
 a)Turizm yatõrõmlarõ (konaklama tesisleri) ve yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ 
için,  

 
 Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %40�õ,  
 Normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %30�u, 
 Gelişmiş yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %20�si, 

 
 b)Eğitim yatõrõmlarõ için, 
 
 Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %50�si, 
 Normal yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %40�õ, 
 Gelişmiş yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %30�u, 
 
 c)Sağlõk yatõrõmlarõ ve madencilik yatõrõmlarõnda %60'õ, 
dikkate alõnõr. 
 
 Fon�dan öngörülen yatõrõm kredisi miktarõ 200 milyar Türk Lirasõnõ 
geçemez.  
 
 Yatõrõm kredisi ile birlikte işletme kredisi talep edilmesi halinde; üç aylõk 
işletme sermayesi ihtiyacõnõ geçmemek kaydõyla hammadde ve işletme 
malzemesi ihtiyacõnõn karşõlanabilmesini teminen, faizsiz sabit yatõrõm tutarõnõn 
%20�sine kadar işletme kredisi tahsis edilebilir. Bu miktar 80 milyar Türk 
Lirasõnõ geçemez.  
  
 Sadece işletme kredisi kullandõrõlmasõ halinde ise Fon�dan tahsis 
edilebilecek azami kredi tutarõ, üç aylõk işletme sermayesi ihtiyacõnõ 
geçmemek kaydõyla, 35 milyar Türk Lirasõdõr. 
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 Yatõrõm ve işletme kredilerinin birlikte kullanõlmasõ durumunda Fon�dan 
öngörülecek toplam kredi miktarõ azami 280 milyar Türk Lirasõdõr. 
KOBİ işletmelerinde toplam sabit yatõrõmõn; 
 

a. Gelişmiş ve normal yörelerde en az %30'unun,  
b. Kalkõnmada öncelikli yörelerde en az %20�sinin  

özkaynaklardan karşõlanmasõ gerekmektedir. 
 
 B) Fondan Kullandõrõlan Kredilerin Vadesi, Faizi ve Geri Dönüşü 
 
 KOBİ�lere Fon kaynaklarõndan kullandõrõlan yatõrõm kredilerinin faiz 
oranlarõ; 
  

a. Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %10,  
b. Diğer yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %15�tir.  

 
 işletmelerde kredilerine uygulanak faiz oranlarõ ise,  
 

a. Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %15,  
b. Diğer yörelerde yapõlacak yatõrõmlarda %25�tir.  

 
 Ekonominin seyrine göre yukarõda belirtilen faiz oranlarõnõn %100�üne 
kadar artõrõlmasõna veya azaltõlmasõna Müsteşarlõğõn bağlõ bulunduğu Devlet 
Bakanõ yetkilidir. Daha önceki Kararlara göre düzenlenen KOBİ teşvik 
belgeleri kapsamõnda kullanõlan kredilerin bakiyeleri için de tabi olduklarõ 
Kararname hükümlerine göre uygulanmasõ gereken faiz oranõnõ aşmamak 
kaydõyla bu maddede belirtilen faiz oranlarõ uygulanõr. 
 
 KOBİ�lere kullandõrõlacak Fon kaynaklõ yatõrõm kredilerinde vade azami 4 
yõl, işletme kredilerinde 2 yõldõr. Yatõrõm kredilerinde 1 yõl ödemesiz dönem 
uygulanõr.  
 
 Yatõrõm kredileri, ilk anapara taksidi ödemesiz dönemin bitiminde olmak 
üzere altõşar aylõk dönemler halinde 7 (yedi) eşit taksitte tahsil edilir. Yatõrõm 
kredilerinde ödemesiz döneme ait faiz, ilk taksidi ödemesiz dönemin bitiminde 
olmak üzere kalan vade süresi içinde diğer taksitlerle birlikte faiz tahakkuk 
ettirilmek suretiyle üçer aylõk veya altõşar aylõk eşit taksitler halinde tahsil edilir. 
Yatõrõm kredisinin faiz ödemeleri ödemesiz dönemi takip eden vadede 
anapara taksit ödemeleri ile birlikte altõşar aylõk dönemler halinde tahsil edilir. 
 
 Fon kaynaklõ işletme kredisinin anapara taksitleri kullandõrõldõğõ tarihten 
itibaren 6 ay sonra başlamak suretiyle altõşar aylõk dönemler halinde 4 eşit 
taksitte geri ödenir, faiz ödemeleri ise anapara taksitleri ile birlikte tahakkuk 
ettirilerek tahsil edilir. 
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 KOBİ�lere Fondan her yõl tahsis edilecek kaynaklarõn en az %30�u Esnaf 
ve Sanatkarlar Odalarõna kayõtlõ KOBİ�lere ayrõlõr. Talebin %30�u bulmamasõ 
halinde aktarõlan kaynak diğer Odalara kayõtlõ KOBİ�lere kullandõrõlõr. 
 
 İmalat ve Tarõmsal Sanayi Yatõrõmlarõ 
 
 Madde 16- Gelişmiş yörelerde; imalat ve tarõmsal sanayi sektörlerinde 
mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapacaklarõ araştõrma ve geliştirme 
yatõrõmlarõ, çevre korumaya yönelik yatõrõmlar, teknoparklarda yapõlacak 
yatõrõmlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnca belirlenen özel organize sanayi 
bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri 
dahil organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapõlacak bütün 
yatõrõmlar ile mevcut yatõrõmlarõn tevsi, modernizasyon, kalite düzeltme, 
darboğaz giderme, yenileme ve tamamlama yatõrõmlarõ için KOBİ teşvik 
belgesi düzenlenebilir. Gelişmiş yörelerde; anõlan yatõrõm konularõ ve yatõrõm 
yerleri dõşõnda yapõlacak diğer yatõrõmlar için komple yeni, entegrasyon ve 
ürün çeşitlendirme yatõrõmlarõ için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmez.  
 
 Gelişmiş yörelerde yapõlacak mevcut yatõrõmlarõn tevsi, modernizasyon, 
kalite düzeltme, darboğaz giderme, yenileme ve tamamlama yatõrõmlarõ ile 
hammadde ve işletme malzemesi teminine yönelik yatõrõmlara ait 
müracaatlarda ilgili Ticaret ve Sanayi Odasõ veya Sanayi Odasõ veya Ticaret 
Odasõnca, tarõmsal sanayi yatõrõmlarõnda Tarõm İl Müdürlüğünce onaylõ geçerli 
kapasite raporu da aracõ banka tarafõndan Müsteşarlõğa gönderilir. 
 
 Normal yörelerde ve kalkõnmada öncelikli yörelerde, mikro, küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin yapacaklarõ yatõrõmlarõ proje bazõnda incelenerek KOBİ 
teşvik belgesine bağlanabilir. 
 
 Eğitim ve Sağlõk Yatõrõmlarõ 
 
 Madde 17- Gelişmiş ve normal yörelerde, ilköğretim ve ortaöğretim 
yatõrõmlarõna ait tevsi ve modernizasyon yatõrõmlarõ için, KOBİ teşvik belgesi 
düzenlenebilir. Kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak anaokulu, ilköğretim 
ve ortaöğretim yatõrõmlarõnda, değerlendirme sonucunda uygun bulunan bütün 
yatõrõm cinsleri için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir.  
 
 Sadece kalkõnmada öncelikli yörelerde yapõlacak sağlõk yatõrõmlarõ için 
KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. Diğer yörelerde yapõlacak sağlõk yatõrõmlarõ 
KOBİ kapsamõnda değerlendirilmez. 
 
 Turizm (Konaklama Tesisi) Yatõrõmlarõ 
 
 Madde 18- Turizm (konaklama tesisi) yatõrõmlarõndan; 
 

a. Mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatõrõmlarõ,  
b. Çanakkale il sõnõrlarõnõn güneyi ile İçel il sõnõrlarõnõn doğusu arasõnda 

kalan 3 km. derinliğindeki kõyõ şeridi ve Nevşehir ilinde Merkez, Ürgüp ve 
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Avanos ilçe sõnõrlarõ dõşõnda kalan tüm bölgelerde gerçekleştirilecek turizm 
(konaklama tesisleri) yatõrõmlarõ  
için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. 
 
 Madencilik ve Yazõlõm Geliştirme Yatõrõmlarõ  
 
 Madde 19- Madencilikle iştigal eden işletmelerin yapacaklarõ istihraç, 
işleme veya zenginleştirme yatõrõmlarõ için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. 
 
 Tüm yörelerde yapõlacak yazõlõm geliştirme yatõrõmlarõ için KOBİ teşvik 
belgesi düzenlenebilir. 
 
 Serbest Bölgelerde Yapõlacak Yatõrõmlar 
 
 Madde 20- KOBİ�lerin serbest bölgelerde sadece imalat sektöründe 
yapacaklarõ yatõrõmlarõ için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu yatõrõmlar 
için faizsiz sabit yatõrõmõn aşağõda yer alan oranlarõnda yatõrõm kredisi 
öngörülebilir. 
 

a) Mikro ölçekli işletmeler için  % 40 
b) Küçük ölçekli işletmeler için       % 30 
c) Orta ölçekli işletmeler için % 20 

 
 Kredi Garanti Kuruluşlarõnca Garanti Altõna Alõnan Krediler 
 
 Madde 21- Kredi garanti kuruluşlarõnca KOBİ teşvik belgeli yatõrõmlarla 
ilgili olarak bir takvim gyõlõ içinde verilen toplam teminatõn %10�unu geçmemek 
kaydõyla, kredi garanti kuruluşlarõnõn bu sürede KOBİ teşvik belgeli yatõrõmlar 
için üstlendikleri garanti/kefalet dolayõsõyla bankalara ödemek zorunda 
kaldõklarõ toplam tazmin tutarlarõnõn %50�si Fondan karşõlanabilir.  
 
 Kredi garanti kuruluşlarõnca tazmin edilen garanti/kefaletler dolayõsõyla 
firmalara karşõ ortaya çõkan alacaklarõna mahsuben kredi garanti 
kuruluşlarõnca yapõlacak tahsilatlarõn aynõ oranda Fon�a iadesi zorunludur. 
Kredi Garanti Kuruluşlarõ tazmin edilen garanti/kefalet dolayõsõyla ortaya çõkan 
alacaklarõnõ kendi usulleri çerçevesinde takip eder. Bu takip sonucunda 
yapõlan tahsilatlarõn %50�si Müsteşarlõğa bildirilerek Fon�a iade edilir. 
 
 Aciz vesikasõna bağlanarak kayõtlarda değersiz hale gelen alacak 
Müsteşarlõğa bildirilerek bu garanti/kefalet için Fondan karşõlanan bakiyenin 
6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümlerine 
göre takibi sağlanõr. 
 
 Bu tebliğ kapsamõndaki garanti/kefalet tazminleri ve/veya takipteki 
tahsilatlar her ayõn ilk haftasõ içerisinde Müsteşarlõğa bildirilir ve gereken 
aktarõm Fon�un imkanlarõ çerçevesinde aynõ ay içinde yapõlabilir. 
 
 Kredi garanti kuruluşlarõ Fon�dan aktarõlan tutarlarõ, sadece teminat 
sorumluluk fonu hesaplarõnda kullanmak zorundadõrlar. 
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 Bu tebliğ hükümleri, kredi garanti kuruluşlarõnõn azami %80 oranõnda 
garantör/kefil olduklarõ KOBİ teşvik belgesi kapsamõndaki krediler için 
uygulanõr. 
 
 KOBİ Yatõrõmlarõna Ortaklõk Şirketlerinin Yatõrõmlarõ  
 
 Madde 22- KOBİ yatõrõmlarõna ortaklõk şirketlerine, bir önceki yõlda 
KOBİ�lere iştirak edilen toplam sermaye payõnõn %20�sini geçmemek kaydõyla, 
aracõ bankalar kanalõyla Fon�dan kredi kullandõrõlabilir. Söz konusu şirketlerin 
bu krediden yararlanabilmeleri için;  
 
 a)Toplam sermaye katkõsõnõn ödenmiş sermayenin 3 katõnõ geçmemesi, 
 
 b) Sermaye katkõsõnõn KOBİ�lerin sabit yatõrõm projeleri için yapõlmasõ ve 
KOBİ�lerde sermayenin en fazla %25�i kadar olmasõ, 
 
 c) KOBİ�lere sermaye payõ konulmak suretiyle oluşturulacak ortaklõğõn en 
geç 10 yõl içinde sona ereceğine dair aracõ bankaya taahhütte bulunulmasõ, 
 
 d) KOBİ ile borç alacak ilişkisine girilmemesi  
gerekmektedir.  
 
 KOBİ yatõrõmlarõna ortaklõk şirketlerinin kullanabilecekleri azami kredi 
miktarõ bir takvim yõlõ içinde 600 milyar Türk Lirasõdõr. 
 
 Kullandõrõlabilecek kredi dört yõl vadeli olup, anapara ve faiz ödemeleri 
altõşar aylõk dönemler halinde yapõlõr. Bu kredinin faiz oranõ %15�tir.  
 
 KOBİ yatõrõmlarõna ortaklõk şirketlerine tahsis edilen Fon kaynaklõ 
kredinin uygulamasõ, geri alõnmasõ, takibi ve benzeri konulara ilişkin usul ve 
esaslar bu Tebliğin istinat ettiği Karar�õn 15 inci maddesi çerçevesinde 
yürütülür. 
 
 Tamamlama Vizesi 
 
 Madde 23- Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip üç ay içinde, 
hammadde ve işletme malzemesi temini için düzenlenen KOBİ teşvik belgeleri 
dahil, KOBİ yatõrõmõnõn tamamlanõp tamamlanmadõğõ yatõrõmõn mali ve fiziki 
gerçekleşme durumu dikkate alõnarak aracõ bankalarca tespit edilir. 
Tamamlanan yatõrõmlarla ilgili yatõrõm tamamlama vizesi, aracõ bankalarca 
yapõlarak Müsteşarlõğa bildirilir. Tamamlanmayan veya Yatõrõm Tamamlama 
Formu üç ay içinde Müsteşarlõğa intikal etmeyen yatõrõmlara ait KOBİ teşvik 
belgeleri iptal edilmiş sayõlarak sağlanmõş olan destek unsurlarõ 6183 sayõlõ 
Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun çerçevesinde ilgililerden 
geri alõnõr. 
 
 Şartlarõn İhlali 
 
 Madde 24 - KOBİ Teşvik Belgesine bağlanan ve Fon kaynaklõ yatõrõm ve 
işletme kredileri ile desteklenen yatõrõmlar için aracõ bankalar nezdindeki 
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"Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Tali Hesabõ"na, aracõ bankalarõn talebi doğrultusunda 
aktarõlan tutarlar, aktarma tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde aracõ 
Bankalar tarafõndan KOBİ Teşvik Belgesi onaylanan KOBİ'lere kullandõrõlõr. 
Kullandõrõlamayan miktarlar belgeleri onaylanan diğer KOBİ'lere, müteakip 7 iş 
günü içinde aktarõlabilir. Bunun dõşõndaki uygulamalarda aracõ banka 
Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Hakkõnda Karar'õn 
22 nci maddesinde belirtilen hükümlere tabidir. 
 
 Madde 25- KOBİ teşvik belgesi şart ve karakteristiklerinin yerine 
getirilememesi halinde, Müsteşarlõk destek unsurlarõnõ kõsmen veya tamamen 
kaldõrarak yararlanõlan desteklerin geri alõnmasõnõ sağlayabilir. 
 
 Bu Tebliğ�de belirtilmeyen hususlarla ilgili uygulama, 21/12/2000 tarih ve 
2000/1821 sayõlõ Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu 
Hakkõnda Kararõn Uygulamasõna İlişkin Tebliğ hükümleri uyarõnca yürütülür.  
 
 Madde 26- Bu Tebliğ 18/1/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayõmõ 
tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 Madde 27- Bu Tebliğ�i Hazine Müsteşarlõğõ�nõn bağlõ olduğu Devlet 
Bakanõ yürütür. 
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EK-1 
 

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER 
 

Gelişmiş Yöre 
Kapsamõndaki 

İller 

Normal Yöre 
Kapsamõndaki 

İller 

Kalkõnmada Öncelikli Yöre 
Kapsamõndaki İller 

ADANA 
(Büyükşehir 

ADANA (Büyükşehir  ADIYAMAN MARDİN 

Belediyesi 
sõnõrlarõ içi) 

Belediyesi sõnõrlarõ dõşõ) AĞRI MUŞ 

ANKARA 
(Büyükşehir 

ANKARA (Büyükşehir  AKSARAY NEVŞEHİR 

Belediyesi 
sõnõrlarõ içi) 

Belediyesi sõnõrlarõ dõşõ) AMASYA NİĞDE 

ANTALYA 
(Büyükşehir 

ANTALYA (Büyükşehir ARDAHAN ORDU 

Belediyesi 
sõnõrlarõ içi) 

Belediyesi sõnõrlarõ dõşõ) ARTVİN OSMANİYE 

BURSA 
(Büyükşehir 

BOLU BARTIN RİZE 

Belediyesi 
sõnõrlarõ içi) 

BURDUR BATMAN SAMSUN 

İSTANBUL 
(İl sõnõrlarõ) 

BURSA (Büyükşehir BAYBURT SİİRT 

İZMİR 
(Büyükşehir  

Belediyesi sõnõrlarõ dõşõ) BİNGÖL SİNOP 

Belediyesi 
sõnõrlarõ içi) 

ÇANAKKALE 
(Bozcaada 

BİTLİS SİVAS 

KOCAELİ 
(İl sõnõrlarõ) 

ve Gökçeada ilçeleri 
hariç) 

ÇANAKKALE 
(Bozcaada ve  

ŞANLIURFA 

 ESKİŞEHİR Gökçeada 
ilçeleri) 

ŞIRNAK 

 GAZİANTEP ÇANKIRI TOKAT 
 İÇEL ÇORUM TRABZON 
 İZMİR (Büyükşehir  DİYARBAKIR TUNCELİ 
 Belediyesi sõnõrlarõ dõşõ) ELAZIĞ VAN 
 AFYON ERZİNCAN YOZGAT 
 AYDIN ERZURUM ZONGULDAK 
 BALIKESİR GİRESUN  
 BİLECİK GÜMÜŞHANE  
 DENİZLİ HAKKARİ  
 DÜZCE IĞDIR  
 EDİRNE K.MARAŞ  
 HATAY KARABÜK  
 ISPARTA KARAMAN  
 KAYSERİ KARS  
 KIRKLARELİ KASTAMONU  
 KONYA KİLİS  
 KÜTAHYA KIRIKKALE  
 MANİSA KIRŞEHİR  
 MUĞLA MALATYA  
 SAKARYA   
 TEKİRDAĞ   
 UŞAK   
 YALOVA   
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9. 22.11.2000 TARİH VE 2000/1721 SAYILI YARIM KALMIŞ VE 

İŞLETME SERMAYESİ YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE İŞLETMEYE 
GEÇEMEMİŞ VEYA KISMEN İŞLETMEYE GEÇMİŞ YATIRIMLARIN 
EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA DAİR KARAR 
 

(Bu Karar 25.12.2000 tarih ve 24271 sayõlõ Resmi Gazete'de 
yayõmlanmõştõr) 

 
 Amaç ve Kapsam 
 
 Madde1- Bu Karar ile; Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, Bayburt, Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakõr, Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, 
Hatay, Iğdõr, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlõurfa, Şõrnak, Tunceli, 
Van ve Yozgat illerinde yarõm kalmõş, işletme sermayesizliği yetersizliği 
nedeniyle işletmeye geçememiş veya kõsmen işletmeye geçmiş imalat sanayi 
(çõrçõr ve paketleme yatõrõmlarõ hariç) tarõmsal sanayi (soğuk hava depolarõ 
dahil), sağlõk ve eğitim ile turizm (konaklama tesisleri) yatõrõmlarõnõn teşviki, 
desteklenmesi ve dolayõsõyla da ekonomiye kazandõrõlmasõ, üretim ve 
istihdamõn artõrõlmasõ amaçlanmaktadõr. 
 
 Tanõmlar 
 
 Madde2- Bu Kararda geçen, 
 
 a) Müsteşarlõk : Hazine Müsteşarlõğõ'nõ 
 
 b) Aracõ Banka : Türkiye Kalkõnma Bankasõ A.Ş. Türkiye Vakõflar  
Bankasõ T.A.O.  
 
 c) Fon : Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu'nu  
ifade eder. 
 
 Uygulama 
 
 Madde 3- 1 inci maddede öngörülen amacõn geliştirilmesini teminen, 
Fon'a Genel Bütçe'den 26/2/1999 tarih ve 99/12477 sayõlõ Kararla 2000 Mali 
Yõlõ içinde ayrõlan 20 Trilyon TL' sõnõn yeniden değerleme oranõnda artõrõlmasõ 
suretiyle tahsis edilen 30.4 Trilyon TL.' sõna ilave olarak bu Kararname 
kapsamõnda 2000 Mali Yõlõ için 20 Trilyon TL. ve 2001 Mali Yõlõ için de 50 
Trilyon TL. olmak üzere toplam 70 Trilyon TL. tahsis edilir ve tahsis edilen bu 
fonlar aracõ banka aracõlõğõ ile kullandõrõlõr. Gerektiğinde 2001 yõlõ için tahsis 
olunan miktar yeniden değerleme oranõnda artõrõlabilir. Yatõrõm Teşvik Belgesi 
olup olmadõğõna bakõlmaksõzõn ve her bir firma itibarõyla 450 Milyar TL' yi 
aşmamak üzere; Fondan aracõ banka aracõlõğõ ile yatõrõm ve/veya işletme 
kredisi tahsis edilebilir. 
 
 
 
 



Kulhan                               Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Kalkõnmada Öcelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/kulhane/yardim.pdf    137 

 Yatõrõmõn, 
 
 a) İmalat sanayi (çõrçõr ve paketleme yatõrõmlarõ hariç), tarõmsal sanayi 
(soğuk hava depolarõ dahil), sağlõk ve eğitim ile turizm (konaklama tesisleri) 
sektörlerine ilişkin konularda olmasõ, 
 
 b) Sağlõk, eğitim ve turizm (konaklama tesisleri) yatõrõmlarõnda ilgili 
Bakanlõklardan yatõrõm veya işletme belgelerinin alõnmõş olmasõ, 
 
 c) İnceleme tarihi itibarõyla aracõ bankaca hesaplanacak toplam sabit 
yatõrõmõn fiziki gerçekleşme oranõnõn asgari %50 olmasõ, 
 
 d) Fiziki olarak gerçekleştirilmiş sabit yatõrõmõn (yeniden değerlendirilmiş 
tutarlarõ da dikkate alõnarak) özkaynakla karşõlanmõş kõsmõnõn, yatõrõm teşvik 
belgeli olmasõ halinde teşvik belgesinin istinad ettiği Kararnamede öngörülen 
asgari özkaynak oranõnda, teşvik belgesiz olmasõ halinde ise asgari %30 
olmasõ, 
gerekmektedir. 
 
 Bu şartlarõn haiz olan firmalarõn 30/6/2001 tarihine kadar aracõ bankaya 
müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
 Başvuran firmalardan anonim şirketlerin talepleri Türkiye Kalkõnma 
Bankasõ A.Ş.'nce, diğer firmalarõn talepleri ise Türkiye Vakõflar Bankasõ 
T.A.O.'nca sonuçlandõrõlõr. 
 
 Yararlanacak Firmalar 
 
 Madde 4- Daha önce, KOBİ Finansmanõndan yararlanan, Fon Kaynaklõ 
Kredi, Kaynak Kullanõmõ Destekleme Primi, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme 
Kredisi kullanan firmalar ile 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayõlõ, 26/2/1999 
tarihli ve 99/12477 sayõlõ, 9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayõlõ Karar 
kapsamõnda kredi tahsis edilen firmalar da talep etmeleri halinde, bu Karar 
kapsamõnda yatõrõm ve/veya işletme kredisinden yararlanabilirler. 
 
 96/8905 sayõlõ, 99/12477 sayõlõ ve 99/12655 sayõlõ Kararlar çerçevesinde 
Fon'dan kredi kullanan ve aracõ banka tarafõndan haklarõnda kanuni takip 
işlemi yapõlan firmalar ile krediyi amacõ dõşõnda kullanan firmalar bu Karar 
hükümlerinden yararlanamazlar. 
 
 Kredi Tahsisi 
 
 Madde 5- Kredi tahsisi aracõ banka'nõn kendi usul ve prensipleri 
çerçevesinde yapõlõr. 
 
 Kredinin Faiz ve Geri Ödemesi 
 
 Madde 6- Fon kaynaklarõndan kullandõrõlacak yatõrõm kredisinin faizi 
%10, işletme kredisinin faizi ise %15'dir. Bu kapsamda kullandõrõlacak yatõrõm 
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kredileri 2 yõl ödemesiz, toplam 5 yõlda ve 7 eşit taksitte geri ödenir. İşletme 
kredileri ise 1 yõlõ ödemesiz, toplam 3 yõlda ve 5 eşit taksitte geri ödenir. 
  
 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayõlõ, 26/2/1999 tarihli 99/12477 sayõlõ, 
9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayõlõ Kararlar kapsamõnda kredi tahsisi edilerek 
kullandõrõlan firmalarõn borçlarõna, bu Kararõn yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
ödeyecekleri ilk anapara ve/veya faiz taksidinin vade tarihinden itibaren 
yukarõda belirtilen faiz oranlarõ uygulanacaktõr. Uygulamaya ilişkin esaslar 
Müsteşarlõğõn görüşü doğrultusunda görevli aracõ bankanõn kendi usul ve 
prensipleri çerçevesinde belirlenir. 
 
 Kredi geri dönüşleri Fon'a yapõlõr. 
 
 Aracõ Bankanõn Sorumluluğu 
 
 Madde 7- Aracõ banka, kredilerin amacõna uygun olarak kullanõp 
kullanõlmadõğõndan, anapara taksit ve faizlerinin zamanõnda Fon'a 
yatõrõlmasõndan sorumludur. 
 
 Bu Karar'da öngörülmeyen hususlara ilişkin olarak Fon Kaynaklarõndan 
kullandõrõlan kredilerin Fon'a yatõrõlma süreleri, aracõ banka sorumluluğu ve 
diğer konularda mer'i Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik 
Fonu Esaslarõ Hakkõndaki Karar'õn ilgili hükümleri uygulanõr.  
 
 Uygulama Mercii 
 
 Madde 8- Bu Karar'õn uygulanmasõ, Müsteşarlõğõn uygun görüşüne 
istinaden aracõ bankaca yürütülür. Müsteşarlõk uygulamaya yönelik Tebliğler 
ve Genelgeler çõkarmaya yetkili olup, aracõ banka ile müştereken kredi tahsis 
edilen firmalarõ, görevlendireceği yetkili uzmanlarõ vasõtasõyla, gerek yatõrõmõn 
fiziki durumu gerekse kredi kullanõmõ açõsõndan yatõrõmõ yerinde denetleyebilir, 
izleyebilir ve gerekli göreceği tedbirleri alabilir. 
 
 Uygulanmada ortaya çõkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlõğõn 
görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir. 
 
 Komisyon  
 
 Madde 9- Aracõ banka, yapacağõ aracõlõk işleminden dolayõ kredi 
tahakkuku eden faizin azami 4 puanõna kadar komisyon alõnõr. Aracõ banka 
bunun dõşõnda ücret, komisyon vb. İsimler altõnda hiçbir karşõlõk talep edemez. 
 
 Geçici madde 1- Bu Karar'õn yayõmõ tarihinden önce Fon'dan tahsis 
edilen kredilere uygulanan işlemler istinad ettiği Karar hükümlerine tabidir. 
 
 Yürürlük  
 
 Madde10- Bu Karar yayõmõ tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 
 Madde 11- Bu Karar'õ Hazine Müsteşarlõğõnõn bağlõ olduğu Devlet bakanõ 
yürütür.



Kulhan                               Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Kalkõnmada Öcelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/kulhane/yardim.pdf    139 

  
 10. YARIM  KALMIŞ  İŞLETME  SERMAYESİ  YETERSİZLİĞİ 
NEDENİYLE İŞLETMEYE GEÇEMEMİŞ VEYA KISMEN İŞLETMEYE 
GEÇMİŞ YATIRIMLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA DAİR 
22/11/2000 TARİHLİ VE 2000/1721 SAYILI KARARIN UYGULANMASINA 
İLİŞKİN TEBLİĞ 
 

(Tebliğ No: 2001/1) 
 

(Bu Tebliğ 23.01.2001 tarih ve 24296 sayõlõ Resmi Gazete'de 
yayõmlanmõştõr) 

 
 Amaç ve Kapsam 
 
 Madde 1- Bu Tebliğ 22/11/2000 tarihli ve 2000/1721 sayõlõ Bakanlar 
Kurulu Kararõ�na istinaden; Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, Bayburt, Batman, 
Bingöl, Bitlis, Diyarbakõr, Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, 
Hatay, Iğdõr, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlõurfa, Şõrnak, Tunceli, 
Van ve Yozgat illerinde yarõm kalmõş, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle 
işletmeye geçememiş veya kõsmen işletmeye geçmiş imalat sanayi (çõrçõr ve 
paketleme yatõrõmlarõ hariç), tarõmsal sanayi (soğuk hava depolarõ dahil), 
sağlõk, eğitim ve turizm (sadece konaklama tesisleri) yatõrõmlarõnõn teşviki, 
desteklenmesi ve dolayõsõyla da ekonomiye kazandõrõlmasõ, üretim ve 
istihdamõn artõrõlmasõ, işletmede olanlarõn; pazar paylarõnõ koruyabilmeleri, 
artõrabilmeleri, hayatiyetlerini sürdürebilmeleri ve yeni teknolojilere ayak 
uydurabilmeleri için yatõrõm ve işletme sermayesi ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõnõ 
teminen kullandõrõlacak düşük faizli kredilerle ilgili usul ve esaslarõn 
açõklanmasõ amacõyla hazõrlanmõştõr 
 
 Tanõmlar 
 
 Madde 2- Bu Tebliğ�de geçen; 
 
 a)Müsteşarlõk :Hazine Müsteşarlõğõ�nõ, 
 
 b)Aracõ Banka: Türkiye Kalkõnma Bankasõ A.Ş. ve Türkiye Vakõflar 
bankasõ T.A.O'nõ 
 
 c)Fon : Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu�nu 
ifade eder.  
 
 Uygulama Esaslarõ 
 
 Madde 3- Bu Tebliğin 1 inci maddesinde öngörülen amacõn 
gerçekleştirilmesini teminen, Fon�dan yatõrõm ve/veya işletme kredisi tahsis 
edilebilmesi için; 
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 Yatõrõmõn; 
 
 a)Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakõr, 
Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdõr, Kars, Mardin, 
Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlõurfa, Şõrnak, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde 
bulunmasõ, 
 
 b)İmalat sanayi (çõrçõr ve paketleme yatõrõmlarõ hariç), tarõmsal sanayi 
(soğuk hava depolarõ dahil ), sağlõk, eğitim ve turizm (sadece konaklama 
tesisleri) sektörlerine ilişkin konularda olmasõ, 
 
 c)Sağlõk yatõrõmlarõnda Sağlõk Bakanlõğõ�ndan izin belgesi, eğitim 
yatõrõmlarõnda Milli Eğitim Bakanlõğõ�ndan izin belgesi ve turizm (sadece 
konaklama tesisleri) yatõrõmlarõnda Turizm Bakanlõğõ�ndan turizm yatõrõm 
belgesi ve/veya işletme belgelerinin alõnmõş olmasõ, 
 
 d)İnceleme tarihi itibarõyla Aracõ Bankaca hesaplanacak toplam sabit 
yatõrõmõn fiziki gerçekleşme oranõnõn asgari %50 olmasõ, 
 
 e)Fiziki olarak gerçekleştirilmiş sabit yatõrõmõn (yeniden değerlendirilmiş 
tutarlarõ da dikkate alõnarak) özkaynakla karşõlanmõş kõsmõnõn; yatõrõmõn teşvik 
belgeli olmasõ halinde teşvik belgesinin istinat ettiği Kararnamede öngörülen 
asgari özkaynak oranõnda, teşvik belgesiz olmasõ halinde ise asgari %30 
olmasõ,  
 
 f)Krediden yararlanabilmek için yatõrõmcõnõn 30/6/2001 tarihine kadar 
Aracõ Bankaya müracaat etmesi,  
gerekmektedir. 
 
 Yukarõda belirtilen şartlarõ haiz yatõrõmlara, Fon�dan her bir firma itibarõyla 
toplam 450 Milyar Türk Lirasõnõ geçmemek üzere; yatõrõm ve/veya Aracõ 
Banka tarafõndan yapõlacak tesbitler neticesinde işletme sermayesi yetersizliği 
nedeniyle işletmeye geçilememiş veya kõsmen geçilmiş olmasõ halinde işletme 
kredisi tahsis edilebilir. Bu yatõrõmlarda, yatõrõm kredisi ve işletme kredisi ayrõ 
ayrõ kullandõrõlabileceği gibi birlikte de kullandõrõlabilir. 
 
 Madde 4- Daha önce, KOBİ finansmanõndan yararlanan işletmeler ile 
Fon Kaynaklõ Kredi, Kaynak Kullanõmõnõ Destekleme Primi, Kaynak 
Kullanõmõnõ Destekleme Kredisi, 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayõlõ, 26/2/1999 
tarihli ve 99/12477 sayõlõ, 9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayõlõ kararlar 
kapsamõnda kredi tahsis edilen firmalar da talep etmeleri halinde yatõrõm 
ve/veya işletme kredisinden yararlanabilirler. Ancak, sözkonusu destek 
unsurlarõndan yararlandõrõlan miktar ile bu Tebliğin istinat ettiği Karar 
kapsamõnda yararlandõrõlacak kredinin toplamõ 450 milyar Türk Lirasõnõ 
geçemez. 
 
 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayõlõ, 26/2/1999 tarihli ve 99/12477 sayõlõ, 
9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayõlõ kararlar çerçevesinde Fon�dan kredi tahsisi 
yapõlarak kredi kullandõrõmõna başlanõldõğõ halde sözkonusu kararlar ve 
bunlara ilişkin tebliğ hükümleri uyarõnca Aracõ Bankaca verilecek süreler 
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içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve/veya Aracõ Banka tarafõndan 
haklarõnda kanuni takip işlemi yapõlan veya krediyi amacõ dõşõnda kullanan 
firmalar bu Tebliğin istinat ettiği Karar hükümlerinden yararlanamazlar. 
 
 Kredi Müracaat Usulleri  
 
 Madde 5- Bu Tebliğ�in 3 üncü maddesindeki şartlarõ taşõyan yatõrõmlar 
için kredi müracaatlarõnõn en geç 30/6/2001 tarihine kadar; anonim şirket 
satatüsündeki firmalar tarafõndan Türkiye Kalkõnma Bankasõna, diğer firmalar 
tarafõndan ise Türkiye Vakõflar Bankasõna yapõlmasõ gerekmektedir. 
Başvurular müracaat edilen Aracõ Banka tarafõndan sonuçlandõrõlõr. Bu 
müracaatta firmalardan istenilen belgeler, tam ve eksiksiz olarak 
tamamlanarak Aracõ Bankaya verilir. Kredi ile ilgili tüm işlemler Türk Ticaret 
Kanunu hükümlerine göre şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce yürütülür.  
 
 Kredinin Açõlmasõ ve Kullandõrõlmasõ  
 
 Madde 6- Bu Tebliğ kapsamõndaki kredinin açõlmasõ ve 
kullandõrõlmasõnda Aracõ Bankanõn bankacõlõk usul ve esaslarõ çerçevesinde 
belirleyeceği şartlar geçerlidir. Kredi tutarõ Aracõ Banka tarafõndan yapõlacak 
değerlendirme sonucu tespit edilir. Değerlendirme sonucunda özkaynak oranõ; 
yatõrõm teşvik belgeli olmasõ halinde teşvik belgesinin istinat ettiği 
Kararnamede öngörülen asgari özkaynak oranõnda, teşvik belgesiz olmasõ 
halinde ise asgari %30 oranõnda olmasõ gerekmektedir. Bu tespit yapõlõrken 
Maliye Bakanlõğõ�nca her yõl ilan edilen yeniden değerleme oranõ dikkate alõnõr. 
 
 Kredi Kullandõrma Esaslarõ 
 
 Madde 7- Yapõlacak ön inceleme sonucu uygun bulunan yatõrõm projeleri 
Aracõ Banka tarafõndan değerlendirmeye alõnõr. 
 
 Yapõlacak değerlendirmeler sonucunda kredilendirilmesi uygun bulunan 
yatõrõmlara kredi tahsisi Aracõ Banka tarafõndan yapõlõr. Tahsis işlemini 
müteakip Müsteşarlõk tarafõndan Aracõ Bankaya gerekli aktarõmõn 
yapõlmasõndan sonra kredi kullandõrõmõ Aracõ Banka tarafõndan yürütülür. 
 
 Aracõ Bankaca kredinin %40�õ avans olarak kullandõrõlabilir. Avans, 
hakedişlerden mahsup edilerek kapatõlõr. Kapatma süresi; işletme kredilerinde 
azami 2 ay, yatõrõm kredilerinde ise azami 4 aydõr. Bu süreler içinde avansõn 
kapatõlamamasõ halinde, kredi kullandõrõmõna devam edilmeyeceği gibi Aracõ 
Banka müeyyideleri ile birlikte süresinde kapatõlmayan avansõn geri 
ödenmesini talep edebilir. İthal makine-teçhizat akreditif yolu ile temin edilecek 
ve bu akreditif krediyi kullandõran banka tarafõndan açõlacak ise, kredi 
kullandõrõm koşullarõ dikkate alõnarak, kredinin gerekli bölümü, Fon 
kaynaklarõndan Aracõ Bankaya aktarõlmasõndan sonra akreditif için 
kullandõrõlabilir. Krediden akreditif açõlmasõ firmanõn avans kullanmasõna engel 
teşkil etmez. 
  
 Avansõn kullandõrõlmasõndan sonra bakiye kredi hakediş raporlarõna 
istinaden en fazla 3 dilim halinde kullandõrõlõr. Krediye esas harcamalarõn 
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firmaya yapõlan ilk ödemeyi takip eden bir yõl içinde yapõlmasõ zorunludur. Bu 
süreden sonra Aracõ Bankaya ibraz edilen harcamalar kredi kullandõrõmõnda 
dikkate alõnmaz. 
 
 Kredinin Teminatõ 
 
 Madde 8- Kredi tahsis şartlarõnõn yerine getirildiğinin tevsikini müteakip 
Aracõ Banka tarafõndan kredinin teminatõ tesis edilerek, lehine kredi tahsis 
edilen yatõrõmcõ ile mukavele imzalanõr. Alõnacak teminata ait esaslar, Aracõ 
Banka tarafõndan bankacõlõk usullerine göre tespit edilir. 
 
 Kredinin Faiz ve Geri Ödemesi 
 
 Madde 9- Fon kaynaklarõndan kullandõrõlacak kredilerden; 
 

a. Yatõrõm kredileri, 2 yõl ödemesiz toplam 5 yõl vadeli olup, 7 eşit taksit 
halinde,  

b. İşletme kredileri, 1 yõl ödemesiz toplam 3 yõl vadeli olup, 5 eşit taksit 
halinde,  
geri ödenir. 
 
 Yatõrõm kredilerinin yõllõk faiz oranõ %10, işletme kredilerinin ise %15�dir. 
Faiz, ödemesiz dönem dahil her 6 ayda bir tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. 
 
 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayõlõ, 26/2/1999 tarihli ve 99/12477 sayõlõ, 
9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayõlõ kararlar kapsamõnda kredi tahsis edilerek 
kullandõrõlan firmalarõn borçlarõna, bu Tebliğin istinat ettiği Karar�õn yürürlüğe 
girdiği tarihten sonra, her bir ödeme planõnda ödenecek olan anapara ve/veya 
faiz döneminin sona ermesinden itibaren başlayacak anapara ve/veya faiz 
dönemi için yukarõda belirtilen faiz oranlarõ uygulanõr. Uygulamaya ilişkin 
esaslar Müsteşarlõğõn görüşü doğrultusunda Aracõ Bankanõn kendi usul ve 
prensipleri çerçevesinde belirlenir. 
 
 Kredi anapara ve faiz geri ödemeleri Fon�a yapõlõr. 
 
 Aracõ Bankanõn Sorumluluğu 
 
 Madde 10- Aracõ Banka, kredilerin amacõna uygun olarak kullanõlõp 
kullanõlmadõğõndan, anapara taksit ve faizlerinin zamanõnda Fon�a 
yatõrõlmasõndan sorumludur. 
 
 Bu Tebliğ�de öngörülmeyen hususlara ilişkin olarak Fon kaynaklarõndan 
kullandõrõlan kredilerin Fon�a yatõrõlma süreleri, Aracõ Bankanõn sorumluluğu ve 
diğer konularda yürürlükte olan Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ 
Teşvik Fonu Esaslarõ Hakkõnda Karar�õn ilgili hükümleri uygulanõr.  
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 Diğer Hükümler 
 
 Madde 11- Aracõ Banka, yapacağõ aracõlõk işleminden dolayõ krediye 
tahakkuk eden faizin 4 puanõna kadar komisyon alõr. Aracõ Banka bunun 
dõşõnda ücret, komisyon v.b. isimler altõnda hiçbir talepte bulunamaz. 
 
 Madde 12- Kredi incelemelerinde ve bu krediler vadelerinde tasfiye 
edilinceye kadar, Aracõ Banka tarafõndan talep edilecek her türlü bilgi ve 
belgelerin yatõrõmcõ tarafõndan verilmesi zorunludur. 
 
 Madde 13- Aracõ Banka tarafõndan tahsis edilen kredilerin 
kullandõrõlmasõ ve geri ödenmesi, Yürürlükte olan Yatõrõmlarda Devlet 
Yardõmlarõ ve Yatõrõmlarõ Teşvik Fonu Esaslarõ Hakkõnda Karar hükümleri 
çerçevesinde yürütülür. 
 
 Uygulama Mercii 
 
 Madde 14- Bu Tebliğin uygulanmasõ, Müsteşarlõğõn uygun görüşüne 
istinaden Aracõ Banka tarafõndan yürütülür. Müsteşarlõk, Aracõ Banka ile 
müştereken kredi tahsis edilen firmalarõ, görevlendirecekleri yetkili uzmanlarõ 
vasõtasõyla gerek yatõrõmõn fiziki durumu gerekse kredi kullanõmõ açõsõndan 
yatõrõm yerinde denetleyebilir, izleyebilir ve gerekli göreceği diğer tedbirleri 
alabilir. 
 
 Uygulamada ortaya çõkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlõğõn görüşü 
doğrultusunda işlem tesis edilir. 
 
 Geçici Madde 1- 22/11/2000 tarihli ve 2000/1721 sayõlõ Karar�õn yayõmõ 
tarihinden önce Fon�dan 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayõlõ, 26/2/1999 tarihli 
ve 99/12477 sayõlõ, 9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayõlõ Kararlar kapsamõnda 
tahsis edilen kredilere uygulanan işlemler faiz oranlarõ dõşõnda istinat ettiği 
Karar ve Tebliğ hükümlerine tabidir. 
 
 Yürürlük 
 
 Madde 15- Bu Tebliğ 25/12/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 
 Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlõğõ�nõn bağlõ olduğu 
Devlet Bakanõ yürütür. 
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 11. ELEKTRİK ENERJİSİNDE İNDİRİM KARARI:  
 

TEŞEBBÜS, MÜESSESE VE BAĞLI ORTAKLIKLARA KONULARI İLE 
İLGİLİ GÖREV VERİLMESİ, DOĞAN ZARAR VE MAHRUM KALINAN 
KARIN HAZİNECE KARŞILANMASI HAKKINDA KARAR (99/12478- 

2000/1101) 
 

(Bu Karar, 5 Mart 1999 tarih ve 23630 sayõlõ Resmi Gazete'de 
yayõmlanmõştõr.) 

 
Amaç ve Kapsam  

 
Madde 1- Bu Karar ile; Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, Bayburt, Batman, 

Bingöl, Bitlis, Diyarbakõr, Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, 
Hatay, Iğdõr, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlõurfa, Şõrnak, Tunceli, 
Van ve Yozgat illerinde faaliyette bulunan Yatõrõm Teşvik Belgesi 
kapsamõndaki yatõrõmlarõn (KOBİ Yatõrõm Teşvik Belgesi Yatõrõmlarõ dahil) 
tamamlama vizesi yapõldõktan sonra üç işletme yõlõ döneminde tüketecekleri 
elektrik enerjisi bedelinin indirimli olarak uygulanmasõ suretiyle firmalarõn 
desteklenerek ekonomiye kazandõrõlmasõ, üretim ve istihdamõn artõrõlmasõ 
amaçlanmaktadõr. 
 

Uygulama  
 

Madde 2- Bu Karar ile öngörülen amacõn gerçekleşmesini teminen l 
inci maddede yer alan illerle ilgili Yatõrõm Teşvik Belgesine sahip olan 
firmalardan (KOBİ Yatõrõm Teşvik Belgesi Yatõrõmlarõ dahil), Yatõrõm Teşvik 
Belgesi tamamlama vizesi yapõlanlar bu Karar'õn yayõmõ tarihinden itibaren 
30/4/2002 tarihine kadar, tamamlama vizesini 31/12/2000 tarihine kadar 
yaptõranlar ise tamamlama vizesi yaptõrmalarõnõ müteakip üç yõl süreyle 
kademeli olarak enerji desteğinden yararlanõr.  

 
a) Sözkonusu firmalardan Yatõrõm Teşvik Belgesinde yatõrõm cinsi 

"Komple Yeni Yatõrõm" olarak kayõtlõ olanlarõn;  
1 inci işletme yõlõnda yatõrõmla ilgili tükettikleri elektrik enerjisi fatura 

bedellerine % 50,  
2 nci işletme yõlõnda yatõrõmla ilgili tükettikleri elektrik enerjisi fatura 

bedellerine % 40,  
3 üncü işletme yõlõnda yatõrõmla ilgili tükettikleri elektrik enerjisi fatura 

bedellerine %25,  
oranlarõnda,  
b) Sözkonusu firmalardan Yatõrõm Teşvik Belgesinde yatõrõm cinsi 

"Tevsii", "Modernizasyon", "Yenileme", "Darboğaz Giderme", 
"Tevsii/Modernizasyon", "Kalite Düzeltme", "Tamamlama", "Entegrasyon" 
olarak (sadece işletme kredisi içeren KOBİ Yatõrõm Teşvik Belgeleri dahil) 
kayõtlõ olanlarõn;  

i) Bu yatõrõmlarõ ile ilgili olarak ayrõ veya süzme sayaç bulundurmalarõ 
halinde bu sayaçlarla tükettikleri elektrik enerjisi fatura bedellerine yukarõda 
kayõtlõ oranlarda,  
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ii) Ayrõ veya süzme sayaç bulundurmamalarõ halinde ise yatõrõm yerinde 
mevcut sayaçla tükettikleri elektrik enerjisi fatura bedellerine yukarõdaki 
oranlarõn yarõsõ oranõnda,  

 
Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) (TEAŞ'tan enerji 

satõn alan imtiyazlõ şirketler dahil) ve Türkiye Elektrik Dağõtõm Anonim Şirketi 
(TEDAŞ) tarafõndan indirim uygulanõr.  

 
Sözkonusu imtiyazlõ şirketlerin verdikleri enerjiye ilişkin indirim miktarõ 

kadar tutar, imtiyazlõ şirketlerin TEAŞ'tan aynõ dönemde aldõklarõ enerjiye 
ilişkin borçlarõndan düşülür."  
 

Madde 3- 28/12/1998 tarihli ve 98/12226 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ 
kapsamõnda enerji teşviğinden yararlananlar bu Karar kapsamõ dõşõndadõr. 
 

Madde 4- TEAŞ ve TEDAŞ'õn enerji fatura bedellerine uygulayacaklarõ 
indirimden doğan zararlarõ ve mahrum kalõnan karlarõ Hazine tarafõndan 
karşõlanõr. 
 

Madde 5- İndirimli enerji uygulamasõnõn amacõna uygun olarak 
kullanõlõp kullanõlmadõğõndan TEAŞ ve TEDAŞ sorumludur.  
 

Madde 6- Bu Karar�õn uygulanmasõ ve uygulamadan doğacak 
ihtilaflarõn çözümü ile ilgili usul ve esaslarõ belirlemeye ve konu ile ilgili 
tebliğler çõkarmaya Hazine Müsteşarlõğõ'nõn bağlõ olduğu Bakan yetkilidir. 
 

Madde 7- 16/9/1997 tarihli ve 97/9955 sayõlõ Kararnamenin eki 
Teşebbüs, Müessese ve Bağlõ Ortaklõklara Konularõ ile İlgili Görev Verilmesi, 
Doğan Zarar ve Mahrum Kalõnan Karõn Hazine'ce Karşõlanmasõ Hakkõnda 
Karar yürürlükten kaldõrõlmõştõr.  

 
Geçici Madde � Bu Karar'õn yayõmõndan önce enerji desteğinden 

yararlanmak üzere TEAŞ veya TEDAŞ'a müracaat etmiş olan firmalardan 
Yatõrõm Teşvik Belgesinde yatõrõm cinsi "Komple Yeni Yatõrõm"dan farklõ olarak 
kayõtlõ olanlarõn tükettikleri elektrik enerjisi fatura bedellerine de bu Karar 
hükümleri uygulanõr. Ancak, bu Karar ile getirilen değişiklik nedeniyle firmalar 
aleyhine oluşacak fark 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda 
Kanun hükümleri uyarõnca tahsil edilmeyip, firmalarõn ileriki aylara ilişkin 
tükettikleri elektrik enerjisi fatura bedellerine uygulanan indirim tutarlarõna 
mahsup edilir.  

Madde 8- Bu Kararõn 7 nci maddesi ve geçici maddesi 6 Eylül 2000 
tarihinde, diğer maddeleri 5/3/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe 
girer.  
 

Madde 9- Bu Kararõ Hazine Müsteşarlõğõ'nõn bağlõ olduğu Bakan 
yürütür.  
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12.  26.02.1999 TARİH VE 99/12478 SAYILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU 

ANADOLU BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNAN FİRMALARA 
ENERJİ DESTEĞİ İLE İLGİLİ OLARAK TEŞEBBÜS MÜESSESE VE BAĞLI 
ORTAKLIKLARA KONULARI İTİBARİYLE GÖREV VERİLMESİ, DOĞAN 
ZARAR VE MAHRUM KALINAN KARIN HAZİNECE KARŞILANMASI 
HAKKINDA KARARIN UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

 
(Tebliğ No: 1) 

 
(Bu Karar, 6 Eylül 2000 tarih ve 24162 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanmõştõr.) 
 

 Amaç 
 
 Madde 1- Bu Tebliğin amacõ, Adõyaman, Ağrõ, Ardahan, Bayburt, 
Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakõr, Elazõğ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, 
Hakkari, Hatay, Iğdõr, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlõurfa, Şõrnak, 
Tunceli, Van ve Yozgat illerinde faaliyette bulunan Yatõrõm Teşvik Belgesi 
kapsamõndaki yatõrõmlarõn (KOBİ Yatõrõm Teşvik Belgesi Yatõrõmlarõ dahil) 
tamamlama vizesi yapõldõktan sonraki üç işletme yõlõ döneminde tüketecekleri 
elektrik enerjisi bedelinin indirimli olarak uygulanmasõna ilişkin usul ve esaslarõ 
belirlemektir. 
 
 Hukuki Dayanak 
 
 Madde 2- Bu Tebliğ, 26/2/1999 tarihli ve 99/12478 sayõlõ Bakanlar 
Kurulu Kararõ eki Karar'õn 6 ncõ maddesine dayanõlarak hazõrlanmõştõr. 
 
 Tanõmlar 
            
 Madde 3- Bu Tebliğ'de geçen,        
 
 Hazine           : Hazine Müsteşarlõğõ'nõ, 
 
 TEAŞ            :Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi'ni, 
 
 TEDAŞ          :Türkiye Elektrik Dağõtõm Anonim Şirketi'ni, 
İmtiyazlõ Şirket:4/12/1984 tarihli ve 3096 sayõlõ Kanun uyarõnca elektrik üretim 
dağõtõm ve ticareti ile görevlendirilen şirketi, 
 
 KOBİ       :Küçük  ve  Ortaboy işletmelerin Yatõrõmlarõnda Devlet 
Yardõmlarõ Hakkõndaki Kararlar kapsamõnda belirlenen işletmeleri, 
 
 YATIRIM  
 TEŞVIK        
 BELGESI     :Yatõnm Teşvik Belgesi ve/veya İzin ve Teşvik Belgesini 
ifade eder.                                   
 
 



Kulhan                               Yatõrõmlarda Devlet Yardõmlarõ ve Kalkõnmada Öcelikli Yörelere Sağlanan Diğer Destekler 

http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/kulhane/yardim.pdf    147 

 Uygulama 
 
 Madde 4- Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen illerle ilgili olarak 
Yatõrõm Teşvik Belgesine sahip olan firmalardan (KOBİ Yatõrõm Teşvik Belgesi 
yatõrõmlarõ dahil); 
 
 a) Yatõrõm Teşvik Belgesi tamamlama vizesi yapõlanlar 5/3/1999 
tarihinden itibaren 30/4/2002 tarihine kadar,                                            
 
 b) Tamamlama vizesini 31/12/2000 tarihine kadar yaptõranlar ise 
tamamlama vizesi yapmalarõnõ müteakip 
 
 Üç yõl süreyle kademeli olarak enerji desteğinden yararlanõr. İşletme yõlõ, 
(a) bendi kapsamõna giren firmalar için Nisan 1999 tarihinden itibaren, (b) 
bendi kapsamõna giren firmalar için ise tamamlama vizesinin yapõldõğõ ayõ 
takip eden aydan itibaren başlar ve ertesi yõlõn aynõ ayõna kadar devam eder. 
 
 Madde 5- Firmalarõn, 26/2/1999 tarihli ve 99/12478 sayõlõ Karar 
hükümlerinden yararlanmak amacõyla ilgisine göre TEAŞ, TEDAŞ ve İmtiyazlõ 
Şirketlere; 
 
 a) Adõna Yatõrõm Teşvik Belgesi düzenlenen firmayõ 6762 sayõlõ Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalõ 
dilekçe, 
 
 b) Tamamlama vizesi yapõlmõş Yatõrõm Teşvik Belgesinin (KOBİ Yatõrõm 
Teşvik Belgeleri için ayrõca T. Halk Bankasõ A.Ş.'nin ilgili şubesi tarafõndan 
düzenlenen tamamlama vizesi yazõsõnõn) noter tasdikli sureti, 
 
 c) Yanlõş ve yanõltõcõ bilgi verilmesi veya sonradan yapõlacak incelemeler 
sonucunda yararlanõlmamasõ gereken enerji desteğinden yararlanõldõğõnõn 
tespiti halinde haksõz olarak yararlanõlan enerji desteğinin 6183 sayõlõ Amme 
Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun Hükümleri uyarõnca defaten 
ödeneceğini belirten taahhütname. 
 
 d) Başvuru yapõlan kurum yetkililerince lüzumlu görülecek diğer bilgi ve 
belgeler ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir. 
 
 Madde 6- a) Söz konusu firmalardan Yatõrõm Teşvik Belgesi'nde yatõrõm 
cinsi "Komple Yeni Yatõrõm" olarak kayõtlõ olanlarõn; 
 
 1 inci işletme yõlõnda yatõrõmla ilgili tükettikleri elektrik enerjisi fatura 
bedellerine %50, 
 
 2 nci işletme yõlõnda yatõrõmla ilgili tükettikleri elektrik enerjisi fatura 
bedellerine %40, 
 
 3 üncü işletme yõlõnda yatõrõmla ilgili tükettikleri elektrik enerjisi fatura 
bedellerine %25, 
oranõnda, 
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 b) Yatõrõm Teşvik Belgesi�nde yatõrõm cinsi Tevsi, Modernizasyon, 
Yenileme, Darboğaz Giderme, Tevsi/Modernizasyon, Kalite Düzeltme, 
Tamamlama, Entegrasyon olarak (sadece işletme kredisi içeren KOBİ Yatõrõm 
Teşvik Belgeleri dahil) kayõtlõ olanlarõn ise; 
 

1) Bu yatõrõmlarõ ile ilgili olarak ayrõ veya süzme sayaç bulundurmalarõ 
halinde bu sayaçlarla tükettikleri elektrik enerjisi fatura bedellerine yukarõda 
kayõtlõ oranlarda, 

2) Ayrõ veya süzme sayaç bulundurmamalarõ halinde ise yatõrõm yerinde 
mevcut sayaçla tükettikleri elektrik enerjisi fatura bedellerine yukarõdaki 
oranlarõn yarõsõ oranõnda, 
 
 Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) (TEAŞ�tan enerji 
satõn alan imtiyazlõ şirketler dahil) ve Türkiye Elektrik Dağõtõm Anonim Şirketi 
(TEDAŞ) tarafõndan indirim uygulanõr.                      
 
 İmtiyazlõ Şirketlerin 26/2/1999 tarihli ve 99/12478 sayõlõ Karar 
kapsamõnda abonelerine verdikleri enerjiye ilişkin indirim miktarõ kadar tutar, 
bu şirketlerin TEAŞ'tan aynõ dönemde aldõklarõ enerjiye ilişkin borçlarõndan 
düşülür. Bu konuda gerekli düzenlemeler TEAŞ ve imtiyazlõ Şirketler arasõnda 
yapõlõr. İmtiyazlõ Şirketler indirim uyguladõklarõ abonelerin bir listesi ile birlikte, 
abonelerin başvuru sõrasõnda ibraz ettikleri belgelerin bir örneğini ve fatura 
fotokopilerini TEAŞ'a aylõk olarak gönderir. 
 
 Madde 7- 26/2/1999 tarihli ve 99/12478 sayõlõ Karar kapsamõnda 
uygulama yapõlan işletmelerin müracaatlarõnõ takip eden aydan itibaren 
tüketilen enerji için düzenlenen fatura tutarõndan Katma Değer Vergisi (KDV) 
ve Belediye Tüketim Vergisi (BTV) gibi vergi, resim ve harçlar tenzil edildikten 
sonra, faturada belirtilen aktif, reaktif ve güç bedellerinin toplamõndan 6 ncõ 
maddede belirtilen oranlarda indirim yapõlarak aboneye fatura edilir. 
 
 Müracaatõn 4 üncü maddede belirtilen işletme yõlõnõn başlangõcõndan 
sonraki aylarda yapõlmõş olmasõ durumunda, müracaat edilen tarihi takip eden 
ay ile işletme yõlõnõn sonuna kadar 6 ncõ maddede belirtilen oranlar üzerinden 
indirim yapõlõr. 
 
 Görev Zararõnõn Karşõlanmasõ  
 
 Madde 8- TEAŞ ve TEDAŞ'õn enerji bedellerine uygulayacaklarõ 
indirimden doğan zararlarõ ve mahrum kalõnan karlarõ 233 sayõlõ Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi uyarõnca Hazine tarafõndan 
karşõlanõr. 
                               
 Madde 9- İndirimli enerji uygulamasõnõn amacõna uygun olarak kullanõlõp 
kullanõlmadõğõndan TEAŞ ve TEDAŞ sorumludur. 
 
 Yanlõş ve yanõltõcõ bilgi verilmesi veya sonradan yapõlacak incelemeler 
sonucunda yararlanõlmamasõ gereken enerji desteğinden yararlanõldõğõnõn 
tespiti halinde haksõz olarak yararlanõlan devlet desteği, bu destekten 
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yararlanan firmadan 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn Tahsil Usulü Hakkõnda 
Kanun hükümleri uyarõnca TEAŞ ve TEDAŞ tarafõndan tahsil edilir. Bu şekilde 
tahsil edilen tutar, görev zararõnõn tespitinden önceki döneme ait ise TEAŞ 
veya TEDAŞ hesaplarõna aktarõlarak görev zararõ kapsamõndan çõkartõlõr. 
Görev zararõnõn belirlenmesinden sonraki döneme ait ise tahsil edildikten 
itibaren 10 gün içerisinde Hazineye iade edilir. 
 
 Diğer Hükümler    
 
 Madde 10- 28/12/1998 tarihli ve 98/12226 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ 
kapsamõnda enerji teşviğinden yararlananlar 26/2/1999 tarihli ve 99/12478 
sayõlõ Karar kapsamõ dõşõndadõr. 
 
 Madde 11- 26/2/1999 tarihli ve 99/12478 sayõlõ Karar ile bu Tebliğ'in 
uygulanmasõ ile ilgili olarak ortaya çõkabilecek tereddüt ve ihtilaflarda Hazine 
Müsteşarlõğõ'nõn görüşü doğrultusunda işlem yapõlõr. 
 
 Kaldõrõlan Hükümler      
        
 Madde 12- 7/4/1999 tarihli ve 23659 sayõlõ Resmi Gazetede, yayõmlanan 
26/2/1999 tarihli ve 99/12478 Sayõlõ Kararnamenin Uygulama Esaslarõ Tebliği 
yürürlükten kaldõrõlmõştõr. 
 
 Madde 13- Bu Tebliğ 5/3/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayõmõ 
tarihinde yürürlüğe girer.       
 
 Madde 14- Bu Tebliğ hükümlerini, Hazine Müsteşarlõğõnõn bağlõ 
bulunduğu Bakan yürütür. 

 
 
 
 

13. 2000/467 SAYlLI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR  

 
(Sözkonusu Karar 10 Mayõs 2000 tarih ve 24045 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanmõştõr.) 
 
 Madde 1-Bu Karar, 2000-2004 yõllarõ arasõnda 5 yõl süre ile uygulanacak 
olup hayvancõlõğõn desteklenmesi ile ilgili hususlarõ kapsar.  
 
 Bu Karar kapsamõnda her yõl için ihtiyaç duyulacak kaynak miktarõ ilgili 
yõl bütçe kanunlarõ ile belirlenir. 
 
 Madde 2-Destekleme konularõ şunlardõr: 
 
 a) Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ'nca onaylanan yem bitkileri üretim 
projelerinin, nakliye ve gübre bedelleri hariç, çok yõllõk yem bitkilerinde birinci 
yõl yatõrõm giderleri ve uygun görülen işletme giderlerinin ekiliş alanlarõ ile 
uyumlu alet ve ekipman dahil %30'u, tek yõllõk yem bitkilerinde ise işletme 
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giderlerinin ekiliş alanlarõ ile uyumlu alet ve ekipman dahil %20'si doğrudan 
üreticilere ödenir.  
 
 b) Yurt içinde çiftçi veya Tarõm İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce 
yetiştirilen ve Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca damõzlõk belgesi veya sertifikasõ 
verilmiş kültür õrkõ damõzlõk gebe düveleri satõn alanlara; damõzlõk belgesine 
(pedigriy sahip süt sõğõrlarõ için Bakanlõğõn her yõl Ocak ayõ içerisinde 
belirleyeceği hayvan fiyatõnõn % 30'u, saf õrk sertifikasõna sahip kültür õrkõ süt 
sõğõrlarõ için ise bu fiyatõn % 15'i ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak 
hayvan sayõsõ 5 yõlda toplam 100 bin başõ geçmeyecektir.        
 
 c) Suni tohumlama yaptõran yetiştiricilere; kalkõnmada öncelikli iller ve 
soy kütüğüne kayõtlõ işletmelerde daha fazla olmak üzere, kriterleri ve 
miktarlarõ Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ'nca çõkarõlacak tebliğ ile belirlenecek 
teşvik primi ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak hayvan sayõsõ 5 yõlda 
toplam 10 milyon başõ geçmeyecektir. 
 
 d) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarca yeni kurulacak suni tohumlama 
ekiplerinin teknisyen termosu, sõvõ azot kabõ, suni tohumlama sandõğõ, 
dekonjelatör, pistole, payet pensi, makas gibi demirbaş malzeme bedellerinin 
her yõl Ocak ayõ içerisinde Tarõm ve Köy işleri Bakanlõğõ'nca belirlenecek   
değer   üzerinden,   kalkõnmada   öncelikli   illerde % 50'si, diğer illerde % 25'i 
teşvik primi olarak ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak ekip sayõsõ 5 yõlda 
toplam 2000'i geçmeyecektir.           
 
 Madde 3-Desteklemeler için gerekli kaynak, ilgili yõl bütçesinde 
hayvancõlõk için ayrõlan ödenekten karşõlanõr ve T.C. Ziraat Bankasõ aracõlõğõ 
ile ödenir. 
 
 Madde 4-Haksõz ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili 
alacaklar ödemenin yapõldõğõ tarih itibarõyla, 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn 
Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek 
üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir. 
 
 Madde 5-Bu Karar'õn uygulanmasõ ile ilgili olarak T.C.Ziraat Bankasõ'na 
destekleme primi tutarõnõn %1�i oranõnda hizmet komisyonu ödenir. 
 
 Madde 6-Bu Karar'õn uygulanmasõ ile ilgili tebliğ, Hazine Müsteşarlõğõ ve 
T.C.Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğü'nun uygun görüşleri alõnmak suretiyle 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ'nca hazõrlanarak bu Karar'õn yayõmlandõğõ 
tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde yayõmlanõr. 
 
 Madde 7-Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak 
tedbirleri Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ alõr. 
 
 Madde 8- 26/11/1998 tarihli ve 98/12173 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ 
yürürlükten kaldõrõlmõştõr.  
 
 Madde 9- Bu Karar yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer.  
 
 Madde 10- Bu Karar'õ Hazine Müsteşarlõğõ'nõn bağlõ olduğu Bakan ile 
Tarõm ve Köyişleri Bakanõ birlikte yürütür. 
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14. 2000/467 SAYlLI BAKANLAR KURULU KARARI EKİ 

HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARARIN UYGULAMA 
ESASLARI TEBLİĞİ  

 
(Tebliğ No: 2000/22) 

 
(Sözkonusu tebliğ 2 Haziran 2000 tarih ve 24067 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanmõştõr.) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Genel Hükümler 
 
 Amaç ve kapsam 
 
 Madde 1- Ülkemiz hayvancõlõğõnõn geliştirilmesi ve hayvansal üretimin 
artõrõlmasõ amacõyla, nitelikli kaba yem açõğõnõn kapatõlmasõ için yem bitkileri 
üretiminin teşvik edilmesi, genetik õslahõ daha etkili ve yaygõn hale getirmek 
için suni tohumlama ile soy kütüğü kayõtlarõ tutulmasõ ve belgeli damõzlõk 
kullanõmõnõn teşvik edilmesi gibi hususlardan oluşan "Hayvancõlõğõn 
Desteklenmesi Hakkõnda Karar" ile ilgili usul ve esaslarõ kapsar. 
 
 Tanõmlar 
 
 Madde 2�Bu Tebliğde geçen ifadelerden;                 
 
 Bakanlõk               : Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ'nõ, 
 Hazine                  : Hazine Müsteşarlõğõ'nõ, 
 Banka                 : T.C. Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğü'nü, 
 İI Müdürlüğü           : Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ İl Müdürlükleri'ni, 
 Banka Şubesi          : T.C. Ziraat Bankasõ Mahalli Şube Müdürlükleri'ni, 
 İlçe Müdürlüğü        : Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ilçe Müdürlükleri'ni, 
 Karar      : 2000/467 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ eki 
       Hayvancõlõğõn Desteklenmesi Hakkõnda Karar'õ, 
tanõmlar. 
 
 Madde 3 � Desteklemeler için gerekli kaynak yõlõ bütçesine hayvancõlõk 
için ayrõlan ödenekten karşõlanõr ve T.C.Ziraat Bankasõ aracõlõğõyla ödenir. 
 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Destekleme Konulan ve Esaslarõ 
 
 Madde 4 � Yem bitkileri üretiminin teşviki aşağõdaki esaslara göre 
belirlenir. 
 
 a) Bakanlõkça onaylanan yem bitkileri üretim projelerinin, nakliye, ilaç ve 
gübre bedelleri hariç, çok yõllõk yem bitkilerinde birinci yõl yatõrõm giderleri ve 
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uygun görülen işletme giderlerinin, ekiliş alanlarõ ile uyumlu alet ve ekipman 
dahil %30'u, tek yõllõk yem bitkilerinde ise işletme giderlerinin, ekiliş alanlarõ ile 
uyumlu alet ekipman dahil % 20'si doğrudan üreticilere ödenir. 
 
 b) Hazõrlanacak projeler çok yõllõk yem bitkilerinde en az 10 en çok 500 
dekar, tek yõllõk yem bitkilerinde ise en az 25 en çok 1000 dekar olacaktõr. 
 
 c) Tek ve çok yõllõk yem bitkilerinde ekiliş alanlarõ ve türleri ile uyumlu 
silaj makinesi, ot biçme makinesi, mibzer, balya makinesi, ot çevirme tõrmõğõ, 
françis merdane, rötovatör, taşõma römorku, yükleme aparatõ, pulluk, 
yağmurlama sulama sistemleri ve motopomp giderleri aşağõdaki şartlarda 
desteklenecektir. 
 
 Proje alanõ en az 50 dekar ve üzerinde olan çok yõllõk yem bitkileri üretim 
projelerine çayõr biçme makinesi, silaj makinesi, rötovatör, pulluk ve ot tõrmõğõ, 
en az 200 dekar ve üzerinde olan çok yõllõk yem bitkileri üretim projelerine 
sayõlanlara ilaveten mibzer, françis merdane ve taşõma römorku, en az 300 
dekar ve üzerinde çok yõllõk yem bitkileri üretim projelerine sayõlanlara ilaveten 
balya makinesi alõmõ için destekleme yapõlacaktõr. 
 
 Proje alanõ en az 100 dekar ve üzerinde olan tek yõllõk yem bitkileri 
üretim projelerine çayõr biçme makinesi, silaj makinesi, rötovatör, pulluk ve ot 
tõrmõğõ, en az 400 dekar ve üzerinde olan çok yõllõk yem bitkileri üretim 
projelerine sayõlanlara ilaveten mibzer, françis merdane ve taşõma römorku, 
en az 600 dekar ve üzerinde tek yõllõk yem bitkileri üretim projelerine 
sayõlanlara ilaveten balya makinesi alõmõ için destekleme yapõlacaktõr. 
 
 Sulama sistemleri ile ilgili alet ekipman İl Müdürlüklerin uygun görüşü 
doğrultusunda yapõlacaktõr. 
 
 Satõn alõnacak alet-makineler fabrika çõkõşlõ yeni, seri numaralarõ 
kazõnmayacak şekilde belirgin, TSE standartlarõna uygun ve ayrõca bu alet-
makinelerin deney raporlarõ da olacaktõr. İbraz edilecek alet ilgili şahõstan talep 
edilecek ve taahhütname şartlarõna uyulup uyulmadõğõ proje süresince 
Bakanlõkça takip edilecektir. Fatura bedelleri, Bakanlõkça her yõl belirlenecek 
birim fiyatlardan yüksek olmasõ halinde, desteklemeye, Bakanlõkça belirlenen 
birim fiyatlarõ esas alõnacaktõr. 
 
 Yem bitkileri üretimi yapmak amacõyla küçük miktarlarda ekiliş yapan 
çiftçilerin, alet makine desteğinden faydalanmak için kendi aralarõnda 
birleşerek muhtarlõk tüzel kişiliği önderliğinde, kooperatif ve birlikler ise kendi 
tüzel kişilikleri ile ortak proje sunarak belirtilen alet ekipman desteklerinden 
yararlanabilir. Hazõrlanacak projede, kooperatif ve birlikler de tüzel kişilik, 
diğerlerinde ise tüzel kişilikle birlikte projede yer alan şahõslar müteselsilen 
sorumlu olacaklardõr. 
 
 d) Proje uygulama alanlarõnda şahsa ait tapu, mirasçõ ise mirasçõlarõn tek 
yõllõk üretim projelerinde tek yõllõk, çok yõllõk üretim projelerinde en az 5 yõllõk 
noter tasdikli muvafakatname, kiracõ ise tek yõllõk üretim projelerinde tek yõllõk, 
çok yõllõk üretim projelerinde en az 5 yõllõk noter tasdikli kira sözleşmesi, 
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iştirakçi ise ortaklarõnõn tek yõllõk üretim projelerinde tek yõllõk, çok yõllõk üretim 
projelerinde en az 5 yõllõk noter tasdikli muvafakatnamesinin ibraz edilmesi 
gerekir. 
 
 e) Ekilecek yem bitkileri tohumlarõnõn sertifikalõ olmasõna dikkat 
edilecektir. Hangi tür, sõnõf ve kademedeki tohumluklarõn işletme giderleri 
içerisinde sayõlacağõ ve bunlara uygulanacak destekleme ödemesi oranlarõ 
Bakanlõkça belirlenecektir. 
 
 f) Desteklemeye tabi 25-500 dekar büyüklükteki tek yõllõk ve 10-250 
dekar büyüklükteki çok yõllõk yem bitkileri üretim projeleri İl Müdürlükleri 
tarafõndan onaylanacaktõr. Tek yõllõk yem bitkileri üretim projelerinde 500 dekar 
ve üzeri, çok yõllõk yem bitkileri üretim projelerinde ise 250 dekar ve üzerindeki 
projelerin onaylarõ Bakanlõkça yapõlacaktõr. 
 
 g) Tütün ve şeker pancarõ alanlarõnda alternatif ürün olarak yem bitkisi 
yetiştirmeyi hedefleyen projelere öncelik verilecektir.      
 
 h) Kendi tapulu arazisinde, yapay mera tesis etmek isteyenler, çok yõllõk 
yem bitkileri üretimine ödenen %30 oranõndaki desteklemelerden 
yararlandõrõlõr. 
 
 õ) Satõn almõş olduklarõ alet ve ekipmanlarõ teslim tarihinden itibaren 5 yõl 
içerisinde Bakanlõkça kabul edilebilecek mücbir sebepler (Savaş, alet-ekipman 
sahibinin ölümü, hastalõk, yangõn, sel, deprem gibi tabi afetler ile Resmi 
görevlilerce verilecek teknik raporlardaki nedenler) dõşõnda elinden çõkaran 
üreticilere ödenen destekleme miktarlarõ 11 inci maddeye göre tahsil edilir. 
 
 i) Destekleme ödemeleri projeye uygun olarak ekimi müteakip, İl 
Müdürlüklerinin çõkõşõ yerinde tespitinden sonra yem bitkileri teşvik primi hak 
ediş belgesine (Ek-1), istinaden T.C. Ziraat Bankasõnca üreticilere doğrudan 
ödenecektir.  
 
 Madde 5�Belgeli damõzlõk sõğõrlarõn teşviki aşağõdaki esaslara göre 
yapõlõr. 
 
 a) Yurt içinde, çiftçi veya TİGEM'ce yetiştirilen ve Bakanlõkça veya 
Bakanlõkça yetki verilmiş kurumlarca damõzlõk belgesi veya sertifika verilmiş 
damõzlõk gebe düveleri gerek kredili ve gerekse peşin satõn alanlara; damõzlõk 
belgesine veya pedigriye sahip süt sõğõrlarõ için her yõl Ocak ayõ içerisinde 
Bakanlõkça belirlenecek şartlar doğrultusunda õrk bazõnda belirlenecek hayvan 
fiyatõnõn %30'u, saf õrk sertifikasõna sahip kültür õrkõ süt sõğõrlarõ için ise bu 
fiyatõn % 15'i ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak hayvan sayõsõ 5 yõlda 
toplam 100 bin başõ geçmeyecektir.            
 
 Destekleme miktarõ, Bakanlõğõn 6/1/2000 tarihli "Damõzlõk Süt 
Sõğõrlarõnda Soy Kütüğü Talimatõ" doğrultusunda belge türüne göre farklõ 
uygulanõr. 
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 b) Desteklemeden yararlanacak düve, damõzlõk belgesi ya da saf õrk 
sertifikasõna sahip olacaktõr. Düve, asgari 15 ay yaşta ve aynõ õrk boğa ile 
tohumlanmõş ve saf õrk sertifikasõ veya damõzlõk belgesinde tohumlama 
kaydõnõn belirtilmiş olmasõ gerekmektedir. 
 
 Yukarõda belirtilen şekilde damõzlõk belgeli/sertifikalõ olmak koşulu ile ilk 
yavrusuna en az 3 ay gebe düvelerden satõn alanlar yararlandõrõlõr. 
 
 c) Tarõmsal kalkõnma kooperatiflerinin ortaklar mülkiyetinde yürüttüğü 
damõzlõk süt ve süt sõğõrcõlõğõ projeleri hariç, kişi veya kuruluşlar en fazla 50 
baş damõzlõk için desteklemeden yararlandõrõlõr. 
 
 d) Destekleme primi mahalli tarõm teşkilatlarõnca uygunluğu onaylanmõş 
satõş belgelerine (fatura, müstahsil makbuzu ve benzeri) istinaden T.C. Ziraat 
Bankasõnca nakden veya mahsuben ödenir. 
 
 e) Belgeli damõzlõk hayvana ömrü boyunca bir defa destekleme ödemesi 
yapõlõr ve bu durum belgesine işlenir. 
 
 f) Gerek kredili ve gerekse peşin olarak almõş olduklarõ damõzlõklarõn 
teslim tarihinden itibaren 3 yõl içerisinde Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca kabul 
edilebilecek mücbir sebepler (savaş, hayvan veya sahibinin ölümü, hastalõk, 
yangõn, sel, deprem gibi tabii afetler ile Resmi Veteriner Hekimce verilecek 
mecburi kesim raporlarõndaki nedenler) dõşõnda elinden çõkaran üreticilere 
ödenen destekleme miktarlarõ 11 inci maddeye göre tahsil edilir. 
 
 Madde 6- Suni tohumlama teşvik primi aşağõdaki esaslara göre ödenir. 
 
 a) Suni tohumlama yaptõran yetiştiricilere; kalkõnmada öncelikli iller ve 
soy kütüğüne kayõtlõ işletmelerde daha fazla olmak üzere, kriterleri ve 
miktarlarõ Bakanlõkça çõkarõlacak tebliğ ile belirlenecek teşvik primi ödenir. Bu 
desteklemeden 5 (beş) yõl süre ile primden yararlanacak suni tohumlanan inek 
sayõsõ en fazla 10.000.000 (on milyon) baş olacaktõr. 
 
 b) Her yõl Ocak ayõnda Bakanlõğõn tespit edeceği suni tohumlama 
bedelinin; kalkõnmada öncelikli illerde ve soy kütüğüne kayõtlõ işletmelerde % 
50'si, diğer illerde ve işletmelerde ise %25'i suni tohumlama primi olarak 
ödenir. 
 
 c) Suni tohumlama teşvik primi alacak yetiştirici, suni tohumlama 
uygulamasõnõ yapan gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafõndan düzenlenen 
fatura, suni tohumlama belgesi ve payet ile İI Müdürlüğüne müracaat eder ve 
İI Müdürlüğünün hazõrlayacağõ suni tohumlama teşvik primi hak ediş belgesine 
(Ek-2) istinaden T.C. Ziraat Bankasõnca suni tohumlama teşvik primi ödenir. 
 
 d) Suni tohumlama primi, İl Müdürlükleri ekipleri veya Bakanlõktan suni 
tohumlama izni almõş gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar tarafõndan suni 
tohumlanmõş her inek için yõlda bir kez ödenir. 
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 Madde 7 � Yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teşviki aşağõdaki 
esaslara göre yapõlõr. 
 
 a) Gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarca yeni kurulacak suni tohumlama 
ekiplerinin teknisyen termosu, sõvõ azot kabõ, suni tohumlama sandõğõ, 
dekonjelatör, pistole, payet pensi, makas gibi demirbaş malzeme bedellerinin 
her yõl Ocak ayõ içerisinde Bakanlõkça belirlenecek değer üzerinden, 
kalkõnmada öncelikli illerde %50'si, diğer illerde %25'i teşvik primi olarak 
ödenir. Bu desteklemeden yararlanacak ekip sayõsõ 5 yõlda toplam 2000 adet 
olacaktõr. 
 
 b) Gerçek ve tüzel kişilere, yeni kuracaklarõ suni tohumlama ekiplerinin 
yukarõda sayõlan demirbaş malzeme bedellerinin Bakanlõğõn her yõl Ocak 
ayõnda tespit edeceği fiyatõn kalkõnmada öncelikli illerde %50'si, diğer illerde 
ise %25'i teşvik primi olarak ödenir. 
 
 Alõmõ yapõlan alet ekipmanlar yeni olacak ve ibraz edilecek alet 
makinelere ait faturalar proje onay tarihinden sonraki bir tarihte alõnmõş 
olacaktõr. Bu alet ve ekipmanlarõn 5 (beş) yõl süre ile başka bir şahõs veya 
kuruluşa satõşõ mümkün olmayacaktõr. 
 
 c) Primden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; 30/1/1985 tarihli 
ve 18651 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan "Sõğõr Suni Tohumlamasõ 
Yapacak Gerçek ve Tüzel Kişilerin Uyacaklarõ Esaslar Hakkõnda Yönetmelik� 
hükümleri kapsamõnda Bakanlõktan aldõğõ suni tohumlama izin belgesi, asgari 
5 yõl suni tohumlama faaliyeti yapacağõna dair taahhütname, proje, fizibilite 
raporu ve teşvik kapsamõndaki ekipmanlara ait fatura ile İI Müdürlüğüne 
müracaat eder. 
 
 d) Yeni kuracaklarõ suni tohumlama ekipleri için teşvik priminden 
yararlanacak gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarõn ibraz ettiği fatura bedeli 
Bakanlõğõn belirlediği fiyatõn üzerinde ise Bakanlõğõn belirlediği bedel esas 
alõnarak, eğer fatura bedeli Bakanlõğõn belirlediği fiyatõn altõnda ise fatura 
bedeli esas alõnarak destek miktarõ belirlenir ve İI Müdürlüğünün dü-
zenleyeceği yeni kurulacak suni tohumlama ekiplerinin teşvik primi hak ediş 
belgesine (Ek-3) istinaden T.C. Ziraat Bankasõnca ödenir. 
 
 e) Satõn almõş olduklarõ alet ve ekipmanlarõ teslim tarihinden itibaren 5 yõl 
içerisinde Bakanlõkça kabul edilebilecek mücbir sebepler (Savaş, alet-
ekipman, sahibinin ölümü, hastalõk, yangõn, sel, deprem gibi tabii afetler ile 
resmi görevlilerce verilecek teknik raporlardaki nedenler) dõşõnda elinden 
çõkaran üreticilere ödenen destekleme miktarlarõ 11 inci maddeye göre tahsil 
edilir. 
 
 f) Desteklemeye tabi olacak ekip sayõsõ 5 ve 5'in altõnda ise projeleri İl 
Müdürlükleri tarafõndan onaylanacaktõr. 5'in üzerinde ekip sayõsõ olan 
projelerin onaylarõ Bakanlõkça yapõlacaktõr. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Çeşitli Hükümler 
 
 Komisyon                
 
 Madde 8 � Bu Tebliğ'in uygulanmasõ ile ilgili olarak T.C. Ziraat 
Bankasõ'na destekleme prim tutarõnõn % 1�i oranõnda hizmet komisyonu 
ödenir. 
 
 Madde 9 � Bu Tebliğ'de yer almayan teknik konularla ilgili hususlarda 
Bakanlõk genelgeleri uygulanõr.  
 
 Madde 10�Bu desteklemelerden Kamu kuruluşlarõ yararlanamazlar. 
 
 Madde 11 � Haksõz ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili 
alacaklar ödemenin yapõldõğõ tarih itibari ile 6183 sayõlõ Amme Alacaklarõnõn 
Tahsil Usulü Hakkõnda Kanun Hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek 
üzere ilgili vergi dairelerine intikal ettirilir. 
 
 Yürürlük 
 
 Madde 12 � Bu Tebliğ yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme           
 
 Madde 13 � Bu Tebliğ hükümlerini, Tanm ve Köyişleri Bakanõ yürütür. 
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EK-1 
 

YEM BİTKİLERİ PROJELERİ TEŞVİK PRİMİ 
HAKEDİŞ BELGESİ 

 
Tarih 

 
 
Teşvik Primi Alacak Kişi/ Kuruluşun 
Adõ Soyadõ/ Unvanõ 
Adresi 
Proje Onay Tarihi 
Teşviğe Esas Arazi Miktarõ 
Alet Ekipman ve Diğer Girdilerin 
Fatura Tarihi ve Bedelleri* 
Teşvik Primi Bedeli 
 
 
 
 
 
 
 

T. C. Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğüne 
 
 
 ....................... adresinde bulunan ......................'a 10.05.2000 tarih ve 
24045 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan "Hayvancõlõğõn Desteklenmesi 
Hakkõnda Karar" kapsamõnda ................. TL teşvik primi ödenmesini arz 
ederim. 
 
 
 

İl Müdürü 
İmza 

Mühür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fatura bedeli, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn belirlediği bedelin üzerinde ise 
Bakanlõğõn belirlediği fiyat esas alõnõr. 
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EK-2 

 
SUNİ TOHUMLAMA TEŞVİK PRİMİ 

HAKEDİŞ BELGESİ 
 

Tarih 
 
 
Hayvan Sahibinin Adõ Soyadõ 
Hayvan Sahibinin Adresi 
Tohumlanan Hayvanõn Küpe No* 
Tohumlanan Hayvanõn Adõ* 
Tohumlama Tarihi 
Boğanõn Küpe No 
Boğanõn Adõ 
Prim Bedeli 
 
 
 

T.C. Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğüne 
 
 .................. adresinde bulunan ..............' a 10.05.2000 tarih ve 24045 
sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan "Hayvancõlõğõn Desteklenmesi Hakkõnda 
Karar" kapsamõnda .................. TL teşvik primi ödenmesini arz ederim.                  
 
 
 
 

İl Müdürü 
İmza 

Mühür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Mevcut ise yazõlacaktõr. 
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EK-3 

 
YENI KURULACAK SUNİ TOHUMLAMA EKİPLERİNİN 

TEŞVİK PRİMİ HAKEDİŞ BELGESİ 
 

Tarih 
 
Teşvik Primi Alacak Kişi/ Kuruluşun 
Adõ Soyadõ/Unvanõ : 
Adresi             : 
Fatura Tarihi                       : 
Fatura Bedeli*                     : 
Teşvik Primi Bedeli               : 
 
 

T. C. Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğüne 
 
 
 ................ adresinde bulunan .........................'a 10.05.2000 tarih ve 
24045 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan "Hayvancõlõğõn Desteklenmesi 
Hakkõnda Karar" kapsamõnda ..................... TL teşvik primi ödenmesini arz 
ederim. 
 
 

İl Müdürü 
İmza 

Mühür 
 
 
 
 
* Fatura bedeli, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn belirlediği bedelin üzerinde ise 
Bakanlõğõn belirlediği fiyat esas alõnõr.  
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III. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER 
 
 Çeşitli kamu kuruluşlarõnõn mevzuatõ gereği Kalkõnmada Öncelikli Yöreler 
lehine diğer yörelere göre daha avantajlõ imkanlar sağlanmaktadõr. 
 
 1. KALKINMADA  ÖNCELİKLİ  YÖRELERE  İLİŞKİN  PROGRAM VE 

PROJELERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DEVLET PLANLAMA 
TEŞKİLATI BÜTÇESİNDE YERALAN ÖDENEKTEN YAPILACAK 
YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

 
(Yönetmelik, 9 Eylül 1992 tarih ve 21340 sayõlõ Resmi Gazete'de 

yayõmlanmõştõr.) 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
 

Genel Hükümler 
 
 Amaç 
 
 Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacõ Kalkõnmada Öncelikli İllerdeki İl Özel 
İdareleri ve Belediyelerin bu Yönetmelikte gösterilen sektörlerdeki projelerini 
desteklemek; hizmet ve yatõrõmlarõnda verimlilik, sürat ve etkinliği sağlamak 
için Devlet Planlama Teşkilatõ bütçesine konulan Mahalli İdarelere Yapõlacak 
Yardõmlar Ödeneğinin dağõtõm ve kullanõmõna ait esas ve usulleri 
düzenlemektir. 
 
 Kapsam 
 
 Madde 2- Bu Yönetmelik Devlet Planlama Teşkilatõ Bütçesinde yer alan 
ödenekten, Kalkõnmada Öncelikli Yörelerdeki İl Özel İdareleri ve Belediyelerin 
Tarõm, İmalat Sanayii, Turizm ve Diğer Kamu Hizmetleri (Belediye Hizmetleri - 
Sosyal Alt yapõ) sektörlerindeki projelerin desteklenmesi için yapõlacak 
yardõmlarõn tahsisi, harcanmasõ ve denetimine dair hükümleri kapsar. 
 
 Hukuki Dayanak 
 
 Madde 3- Bu Yönetmelik, 437 sayõlõ Devlet Planlama Teşkilatõ Kuruluş 
ve Görevleri Hakkõndaki Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesinin (f) 
bendi ile 12 nci maddelerine istinaden hazõrlanmõştõr. 
 
 Tanõmlar 
 
 Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen: 
 
Teşkilat  : Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõnõ, 
Mahalli İdareler  : Kalkõnmada  Öncelikli  Yörelerdeki  İl Özel İdareleri ve 

Belediyelerini, 
Belediyeler  : Kalkõnmada Öncelikli Yörelerdeki Belediyeleri, 
İl Özel İdareleri  : Kalkõnmada Öncelikli Yörelerdeki İl Özel İdarelerini, 
l. Derecede İller  : Kalkõnmada Birinci Derecede Öncelikli İlleri, 
2. Derecede İller  : Kalkõnmada İkinci Derecede Öncelikli İlleri, 
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Ortaklõk     : İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Anonim Şirketlerle 
Tesis Ettikleri Ortaklõklarõ, 

Ödenek   :Kalkõnmada Öncelikli Yörelerdeki Projeleri Desteklemek 
Amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõ Bütçesinde 
Yeralan Mahalli İdarelere Yapõlacak Yardõmlar 
Ödeneği'ni, 

Müstakil Yatõrõm  : İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kendi Kaynaklarõ ile 
Yapacaklarõ Yatõrõmlarõ, 

Toplam Yatõrõm  : Sabit Sermaye Yatõrõmlarõ + Azami Bir Yõllõk İşletme 
Sermayesi İhtiyacõ toplamõnõ, 

 

ifade eder. 
 

İKİNCİ BÖLÜM 
 

Genel Esaslar 
 
 Ödenekten Yapõlacak Yardõmlar 
 
 Madde 5- Devlet Planlama Teşkilatõ Bütçesine konulan Ödenekten 
Kalkõnmada Öncelikli İllerdeki İl Özel İdareleri ve Belediyelerin aşağõda 
belirtilen yatõrõmlarõ için yardõm yapõlõr. 
 
 a) Tarõm ve hayvancõlõk ürünlerinin işlenmesine yönelik yatõrõmlar, 
 
 b) Kültür ve Turizmin gelişmesine yönelik yatõrõmlar, 
 
 c) Yatõrõm amacõyla kurulan yeni Anonim şirketlere iştirakler, 
 
 d) İmalat sanayiinin gelişmesine katkõ sağlayacak yatõrõm projeleri, 
 
 e) Belediye hizmetlerinin etkinliğini arttõracak sosyal ve ekonomik alt yapõ 
yatõrõmlarõ, 
 
 Yardõmlarda Öncelik Sõrasõ 
 
 Madde 6- Yardõmlar aşağõdaki öncelik sõrasõna göre yapõlõr. 
 
 a) Yarõm kalmõş projeler, 
 
 b) Yatõrõm süresi kõsa olan ve süratle üretime geçebilecek projeler, 
 
 c) İstihdama katkõsõ yüksek olan projeler, 
 
 d) Acil ihtiyaç duyulan diğer projeler. 
 
 Yardõmlarõn Tahsisi ve Ödenmesi 
 
 Madde 7- Ödenekten yardõm taleplerinde bulunan İI Özel İdaresi ve 
Belediyeler, 
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 a) İl Özel İdarelerinde il Daimi Encümeni Kararõ, Belediyelerde Belediye 
Encümeni Kararõ, 
 
 b) Yardõm konusu yatõrõmõn, Bayõndõrlõk ve İskan Müdürlüğünce tastikli 
proje ve keşif özeti (Tip projelerde tasdik aranmaz), 
 
 c) İmalat Sanayii ve turizm projelerinde fizibilite raporu, 
 
 d) Turizm sektörü projeleri için Turizm Bakanlõğõndan "Turizm Yatõrõm 
Belgesi", 
 
 e) Fizibilite raporu olmayan bütün projelerde yatõrõm maliyetini gösteren 
Ek-1'deki tablo, 
 
 f) Devam eden projeler için başlangõçtan bugüne kadar yapõlmõş olan ve 
bugünden sonra yapõlacak olan harcamalarõ gösterir Ek-2'deki tablo, 
 
 g) Ortaklõklarda şirket ana sözleşmesi ve tadillerinin yayõmlandõğõ 
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 
 
 h) Şirketin son tarihli bilançosu, 
 
 õ) Sermaye arttõrõmlarõnda sermayenin son durumunu ve ortaklara 
dağõlõmõnõ gösterir genel kurul kararõ, veya kararõn yayõnlandõğõ Türkiye Ticaret 
Sicili Gazetesi, 
 
 Gerekçeli bir yazõya bağlanarak merkez ilçe ve merkeze bağlõ 
belediyelerde doğrudan valiliğe, ilçelerde ise kaymakamlõk aracõlõğõ ile valiliğe 
gönderilir. 
 
 Valiler kendilerine gelen müracaattaki belgeleri inceleyerek ve varsa 
eksikliklerini tamamlattõrarak uygun bulduklarõ taktirde valilik görüşü ile birlikte 
Devlet Planlama Teşkilatõna intikal ettirirler. 
 
 Aynõ mahalli idarenin yõl içerisindeki yardõm taleplerine ilişkin proje veya 
ortaklõklarõndan sadece birisine yardõm yapõlõr. 
 
 Yardõm yapõlan proje tamamiyle bitirilmeden veya ortak olunan şirket 
faaliyete geçirilmeden diğer yardõm talepleri değerlendirmeye alõnmaz. 
 
 Anonim Şirketlere Ortak Olan İl Özel İdareleri ve Belediyelere 
Yapõlacak Yardõmlar 
 
 Madde 8- Mahalli İdarelerin Şirketlerle tesis ettikleri ortaklõklardan doğan 
mükellefiyetlerini kendi kaynaklarõ ile yerine getirmeleri esastõr. Söz konusu 
yardõm bu mükellefiyetlerini yerine getirmede güçlük çeken İl Özel İdarelerine 
ve belediyelere ödenek imkanlarõ doğrultusunda yapõlõr. Yapõlan yardõm valilik 
emrine gönderilir. 
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 Yapõlan yardõm ortaklõk payõnõ aşamaz ve şirket sermayesinin Birinci 
Derecedeki İllerde %40'õnõ, İkinci Derecedeki İllerde %30'unu geçemez. 
 
 Özel İdare ve Belediyelerin Şirketlerde Temsili 
 
 Madde 9- Paydan yardõm yapõlmak suretiyle ortak olunan şirketlerde, 
Özel İdareler Vali veya görevlendireceği memurlar tarafõndan, Belediyeler ise 
Belediye Başkanõ veya görevlendireceği memurlar tarafõndan temsil edilir. 
 
 Belediyelerin Müstakil Projelerine Ödenekten Yapõlacak Yardõmlar 
 
 Madde 10- Kalkõnmada Öncelikli Yörelerdeki tesis ve yatõrõmlarõn 
desteklenmesi amacõyla Devlet Planlama Teşkilatõ Bütçesine konulan Ödenek 
son nüfus sayõmõna göre nüfusu 50000'in altõnda olan Kalkõnmada Öncelikli 
Yöre belediyelerinin müstakilen yapacaklarõ projelerinin desteklenmesi için 
kullanõlõr. 
 
 Yapõlan yardõm tutarõ Birinci Derecedeki illerde proje keşif tutarõnõn 
%80'ini, Ikinci Derecedeki illerde ise %60'õnõ geçemez. 
 
 Yatõrõm tutarõnõn yardõm dõşõnda kalan kõsmõnõ belediyeler kendi 
kaynaklarõ ile bitirmek zorundadõr. 
 
 Yardõm konusu proje için lüzümlu olan arsayõ belediyeler kendi imkanlarõ 
ile sağlamak zorundadõrlar. 
 
 İl Özel İdarelerinin Müstakil Projelerine Yapõlacak Yardõmlar 
 
 Madde 11- Kalkõnmada Öncelikli Yörelerdeki İl Özel İdarelerinin 
müstakilen yapacaklarõ projelerine ödenekten yardõm yapõlõr. 
 
 Söz konusu yardõm tutan Birinci Derecedeki İllerde Proje keşif tutarõnõn 
%60'õnõ, İkinci Derecedeki İllerde ise %40'õnõ aşamaz. 
 
 Valiliğe Gönderilen Yardõmõn Harcama Usulü 
 
 Madde 12- Devlet Planlama Teşkilatõnca uygun görülen şirket 
ortaklõklarõna ve projelere ödenekten yardõm yapõlmasõ hakkõnda Müsteşarlõk 
onayõ alõnõr ve yardõmõn ilgili valilik emrine gönderilmesi için Maliye 
Bakanlõğõna bildirilir. 
 
 Ödenekten yapõlan yardõmlar en kõsa sürede ilgili valilik emrine gönderilir 
ve Devlet Planlama Teşkilatõnca ilgili valiliğe bilgi verilir. 
 
 İl Özel idareleri için gönderilen ödenekler (yardõmlar), İl Daimi Encümen 
kararõ ile İl Özel İdare bütçesinin ilgili bölüm ve maddelerine, 
 
 Belediyeler için gönderilen ödenekler (yardõmlar) Belediye Encümeni 
kararõ ile Belediye bütçesinin ilgili bölüm ve maddelerine, 
 
 gelir ve gider kaydedilir. 
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 Madde 13- Valilik ve belediyelere gönderilen yardõm paralarõ T.C. Ziraat 
Bankasõnda açõlacak ayrõ bir hesaba yatõrõlõr. 
 
 Madde 14- Bankadan paranõn çekilişi, ortaklõklara iştiraklerde genel 
kurul ve yönetim kurulu kararlarõ doğrultusunda Türk Ticaret Kanunu 
esaslarõna göre il daimi encümeni veya belediye encümeni kararlarõna 
istinaden; il özel idareleri veya belediyelerin yaptõğõ projelerde ise usulüne 
göre düzenlenmiş hakediş raporlarõna dayalõ olarak il daimi encümeni veya 
belediye encümeni kararlarõna istinaden, illerde vali ilçelerde ise kaymakamõn 
yazõlõ onayõ ile olur. 
 
 Madde 15- Yapõlan yardõmlar geçici de olsa projesi ve tahsis amacõ 
dõşõnda kullanõlamaz. 
 
 Yardõm ile gerçekleştirilecek işin herhangi bir sebeple 
gerçekleştirilmesinden vazgeçilmesi veya mecburi sebeplerle uygulanmasõnõn 
mümkün olmamasõ, alõnan yardõmlarõn zorunlu sebepler dõşõnda, alõndõğõ 
tarihten itibaren 1 yõl içerisinde harcanmasõna başlanmamasõ halinde durum 
Devlet Planlama Teşkilatõna bildirilir ve verilecek talimata göre hareket edilir. 
 
 Denetleme sonucunda veya herhangi bir suretle, yardõmõn veya mahalli 
idarelerin anonim şirketlerdeki katõlõm paylarõnõn amacõ dõşõnda kullanõldõğõnõn 
anlaşõlmasõ halinde, yapõlan yardõmõn derhal faizi ile birlikte geri alõnmasõ için 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanõr ve ayrõca sorumlular hakkõnda tahkikat 
yapõlõr ve yanlõş işlemin düzeltilmesíne kadar başka yardõm yapõlmaz. 
 
 Yardõmlarõn Takibi, Denetimi ve Sonuçlarõ Hakkõnda Bilgi Verilmesi 
 
 Madde 16- Yapõlan yardõmlarõn yönetmelik hükümlerine göre amacõna 
uygun olarak harcanõp harcanmadõğõ ve yapõlmasõ öngörülen yatõrõmõn mali ve 
fiziki gerçekleşme durumlarõnõn denetimi Mülkiye Müfettişleri ile Mahalli 
İdareler Kontrolörleri tarafõndan yapõlõr. 
 
 Valilikler, yatõrõm ve hizmetin devam ettiği süre içinde altõ ayda bir ve işin 
bitiminde, işin fiziki durumu ve harcamasõ hakkõnda Devlet Planlama 
Teşkilatõna bilgi verirler. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Çeşitli Hükümler 
 
 Yürürlükten Kaldõrma 
 
 Madde 17- 15 Aralõk 1990 tarih ve 20726 sayõlõ Resmi Gazete'de 
yayõmlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Devlet Planlama Teşkilatõ Bütçesinde 
Yeralan Ödenekten Kalkõnmada Öncelikli İllerdeki İl Özel İdareleri, 
Belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlõ Ortaklõklarõna Yapõlacak 
Yardõm ve Ödemelerin Usul ve Esaslarõ Hakkõndaki Yönetmelik" yürürlükten 
kaldõrõlmõştõr. 
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 Yürürlük 
 
 Madde 18- 832 sayõlõ Sayõştay Kanununun 105 inci maddesi gereğince 
incelenmiş olan bu Yönetmelik yayõmõ tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 Yürütme 
 
 Madde 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatõnõn 
bağlõ olduğu Devlet Bakanõ yürütür. 
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EK-1 
 

ÖDENEK FORMU 
 
 Bu form iktisadi ve mali transferler ödeneğinden yararlanabilecek yatõrõm 
konularõ için tanzim edilecek ve değerlendirmeye esas teşkil edecektir. 
 
I. YATIRIMCI HAKKINDA BİLGİ 
 
a) Şirketin İsmi   :                                                                                         
 
b) Şirketin Adresi    : 
 
- Telefon    : 
 
- Teleks    : 
 
- Faks     : 
 
c) Şirketin Sermayesi  :                                                                                                
 
II. YATIRIM HAKKINDA BİLGİ 
 
a) Yatõrõmõn Konusu   :  
 
b) Yatõrõm Yeri    : 
 
c) Yatõrõm Kapasitesi   : 
 
d) Yatõrõm Süresi    : 
 
e) İstihdam     : 
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III. YATIRIM TUTARI (Milyon TL.)  
 
1. Sabit Yatõrõm    : 
 
a) Arazi-Arsa    : 
 
b) Bina İnşaat    : 
 
c) Makina ve Teçhizat   : 
 
 - İthal     : 
 
 - Yerli     : 
 
2. Diğer Harcamalar   : 
 
3. Gümrük Vergi ve Res.   : 
 
4. İşletme Sermayesi İhtiyacõ  :  
 
TOPLAM YATIRIM    : 
 
 
 

EK-2 
 
 

HARCAMA TABLOSU 
 

(Milyon TL.) 
YILLAR 

    
 
 
1. Sabit Yatõrõm 
    a) Arsa 
    b) Bina İnşaat 
    c) Makina Teçhizat 
2. İşletme Sermayesi İhtiyacõ  
 
TOPLAM YATIRIM İHTİYACI 
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 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNE VERİLEN KREDİLERİN 
KREDİ ORANI, GERİ ÖDEME VE FAİZ ORANI ŞARTLARI 

 
 Bu uygulama Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ tarafõndan yürütülmektedir. 
 

AĞUSTOS - 2000 
A) 1.1.1987 Tarihine kadar: 
 

Kalkõnmada Öncelikli Yöreler  
1.D.K.Ö.Y. 2.D.K.Ö.Y. 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller 

Kredi Oranõ 
 
Geri Ödeme 
 
 
 
Faiz Oranõ 

% 99 
 
5 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 15 yõl 
 
% 12 

% 99 
 
5 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 15 yõl 
 
% 12 

% 99 
 
5 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 15 yõl 
 
% 15 

% 99 
 
5 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 15 yõl 
 
% 15 

 
B) 1.1.1987-1.1.1997 Tarihleri arasõ: 
 

Kalkõnmada Öncelikli Yöreler  
1.D.K.Ö.Y. 2.D.K.Ö.Y. 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller 

Kredi Oranõ 
 
Geri Ödeme 
 
 
 
Faiz Oranõ 

% 99 
 
5 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 15 yõl 
 
% 15 

% 98 
 
4 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 13 yõl 
 
% 18 

% 95 
 
3 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 11 yõl 
 
% 20 

% 90 
 
2 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 9 yõl 
 
% 22 

 
C) 1.1.1997 � 1.1.2000 tarihleri arasõ: 
 
 
 

1. Derecede Kalkõnmada 
Öncelikli Yöreler 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller 

Kredi Oranõ 
 
Geri Ödeme 
 
 
 
Faiz Oranõ 

% 99 
 
5 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 15 yõl 
 
% 25 

% 95 
 
3 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 11 yõl 
 
% 40 

% 90 
 
2 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 9 yõl 
 
% 50 

 
D) 1.1.2000 tarihinden itibaren: 
 
 
 

1. Derecede Kalkõnmada 
Öncelikli Yöreler 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller 

Kredi Oranõ 
 
Geri Ödeme 
 
 
 
Faiz Oranõ 

% 99 
 
5 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 15 yõl 
 
% 10 

% 95 
 
3 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 11 yõl 
 
% 15 

% 90 
 
2 Yõl Ödemesiz 
 
Toplam: 9 yõl 
 
% 20 

(*) İstanbul  ve  Kocaeli  İlleri  ile  Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir 
Büyükşehir    Belediye sõnõrlarõ içi Gelişmiş Yöredir. 
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3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ALTYAPI İNŞAATLARI İÇİN VERİLECEK KREDİ VE FAİZ ORANLARI İLE GERİ ÖDEME 
DURUMLARINI VE ARSA TAHSİSİ İLE SATIŞ ŞARTLARINI GÖSTEREN TABLO 

 
 Bu uygulama Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ tarafõndan yürütülmektedir. 

AĞUSTOS 2000 
GELİŞMİŞ İLLER (*) NORMAL İLLER 1. DERECEDE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER 

İL ADI İl Adõ 
1. Adana(*) 
2. Afyon 
3. Ankara(*) 
4. Antalya(*) 
5. Aydõn 
6. Balõkesir 
7. Bilecik 
8. Bolu 
9. Burdur 
10. Bursa(*) 
11. Çanakkale(**) 
12. Denizli 
13. Edirne 
14. Eskişehir 
15. Gaziantep 
 

İl Adõ  
16. Hatay 
17. Isparta 
18. İçel 
19. İzmir(*) 
20. Kayseri 
21. Kõrklareli 
22. Konya 
23. Kütahya 
24. Manisa 
25. Muğla 
26. Sakarya 
27. Tekirdağ 
28. Uşak 
29. Yalova 
30. Düzce 

Bakanlõk Katõlõmõ 
%90 
Faiz Oranõ 
%20 
Geri Ödeme 
(2 yõl ödemesiz+7 
yõl) 
Toplam: 9 yõl 
 
(*) İstanbul ve 
Kocaeli illeri ile 
Adana, Ankara, 
Antalya, Bursa ve 
İzmir Büyükşehir 
Belediye sõnõrlarõ 
içi Gelişmiş 
yöredir. 

İl Adõ 
1. Adana 
2. Ankara 
3.Antalya 
4.Bursa 
5.İstanbul 
6.İzmir 
7.Kocaeli 

Bakanlõk 
Katõlõmõ 
%95 
Faiz Oranõ 
%15 
Geri Ödeme 
(3 yõl 
ödemesiz+8 yõl) 
Toplam: 11 yõl 
 

(*)Büyükşehir Belediye sõnõrlarõ dõşõ 
Normal Yöredir. 
(**) Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri 
hariç 

Bakanlõk Katõlõmõ 
%99 
Faiz Oranõ 
%10 
Geri Ödeme 
(5 yõl 
ödemesiz+10 yõl) 
Toplam: 15 yõl 
 

1. Adõyaman 
2. Ağrõ 
3. Amasya 
4. Ardahan 
5. Artvin 
6. Bartõn 
7. Batman 
8. Bayburt 
9. Bingöl 
10. Bitlis 
11. Çanakkale 

(Bozcaada ve 
Gökçeada İlçeleri) 

12. Çankõrõ 
13. Çorum 
14. Diyarbakõr 
15. Elazõğ 
16. Erzincan 
17. Erzurum 
18. Gümüşhane 
19. Hakkari 
20. Iğdõr 
21. Kahramanmaraş 
22. Karabük 
23. Kars 
24. Kastamonu 

25. Kilis 
26. Malatya 
27. Mardin 
28. Muş 
29. Siirt 
30. Sinop 
31. Sivas 
32. Şanlõurfa 
33. Şõrnak 
34. Tokat 
35. Tunceli 
36. Van 
37. Yozgat 
38. Zonguldak 
39. Osmaniye 
40. Aksaray 
41. Giresun 
42. Karaman 
43. Kõrõkkale 
44. Kõrşehir 
45. Niğde 
46. Ordu 
47. Rize 
48. Nevşehir 
49. Trabzon 
50. Samsun 

ARSA TAHSİSLERİNDE ARSA TAHSİSLERİNDE ARSA TAHSİSLERİNDE 
Arsanõn geçici maliyeti üzerinden 
%25 peşinat alõnõr. 

Arsanõn geçici maliyeti üzerinden %20 peşinat alõnõr. Arsanõn geçici maliyeti üzerinden %10 peşinat alõnõr. 

ARSA SATIŞLARINDA ARSA SATIŞLARINDA ARSA SATIŞLARINDA 
Arsanõn kesin maliyeti 
(Yapõlmamõşsa geçici maliyeti) 
üzerinden bakiye borç en çok 4 
yõlda 8 eşit taksitle ödenir. Ancak 
bu süre hiç bir zaman kredinin geri 
ödeme süresinden sonraya 
bõrakõlamaz. 

Arsanõn kesin maliyeti (Yapõlmamõşsa geçici maliyeti) 
üzerinden bakiye borç en çok 6 yõlda 12 eşit taksitle ödenir. 
Ancak bu süre hiç bir zaman kredinin geri ödeme süresinden 
sonraya bõrakõlamaz. 

Arsanõn kesin maliyeti (Yapõlmamõşsa geçici maliyeti) üzerinden bakiye borç en 
çok 10 yõlda 20 eşit taksitle ödenir. Ancak bu süre hiç bir zaman kredinin geri 
ödeme süresinden sonraya bõrakõlamaz. 
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 4. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNE VERİLEN KREDİLERİN KREDİ 
ORANI, GERİ ÖDEME VE FAİZ ORANI ŞARTLARI 

  

 Bu uygulama Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ tarafõndan yürütülmektedir. 
AĞUSTOS - 2000 

A) 1.1.1987 Tarihine kadar: 
Kalkõnmada Öncelikli Yöreler  
1.D.K.Ö.Y. 2.D.K.Ö.Y. 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller 

% 100 ila %40 arasõnda değişmektedir. Kredi Oranõ 
Geri Ödeme 
 
Faiz Oranõ 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 12 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 12 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 15 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 15 

 

B) 1.1.1987-1.1.1992 Tarihleri arasõ: 
 

Kalkõnmada Öncelikli Yöreler  
1.D.K.Ö.Y. 2.D.K.Ö.Y. 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller 

% 100 ila %40 arasõnda değişmektedir. Kredi Oranõ 
Geri Ödeme 
 
Faiz Oranõ 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 15 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 18 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 20 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 20-22 

 

C) 1.1.1992-1.1.1997 Tarihleri arasõ: 
 

Kalkõnmada Öncelikli Yöreler  
1.D.K.Ö.Y. 2.D.K.Ö.Y. 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller 

% 70 % 65-70 % 55-65 % 50-60 Kredi Oranõ 
Geri Ödeme 
 
Faiz Oranõ 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 15 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 18 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 20 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 20-22 

 

D) 1.1.1997-1.1.1998 Tarihleri arasõ: 
 

 1.Derecede Kalkõnmada Öncelikli 
Yöreler 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller (*) 

% 65-70 % 55-65 % 50-65 Kredi Oranõ 
Geri Ödeme 
 
Faiz Oranõ 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 25 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 40 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 50  

 

E) 1.1.1998-1.1.2000 Tarihleri arasõ: 
 

 1.Derecede Kalkõnmada Öncelikli 
Yöreler 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller (*) 

% 70 % 55-65 % 50-65 Kredi Oranõ 
Geri Ödeme 
 
Faiz Oranõ 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 25 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 40 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 50  

 

F) 1.1.2000 Tarihinden itibaren: 
 

 1.Derecede Kalkõnmada Öncelikli 
Yöreler 

Normal 
İller 

Gelişmiş 
İller (*) 

% 70 % 55-65 % 50-65 Kredi Oranõ 
Geri Ödeme 
 
Faiz Oranõ 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 10 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 15 

1 Yõl Ödemesiz 
Toplam: 11 yõl 
% 25  

 
(*) İstanbul ve Kocaeli İlleri ile Adana, Ankara (**), Bursa ve İzmir Büyükşehir 

Belediye sõnõrlarõ içi Gelişmiş Yöredir. 
(**) 23.2.1998 tarih ve 98/10755 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ. 
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5. KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN ÜSTYAPI İNŞAATLARI İÇİN VERİLECEK KREDİ VE FAİZ ORANLARI İLE GERİ ÖDEME 
DURUMLARINI GÖSTEREN TABLO 

 
 Bu uygulama Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ tarafõndan yürütülmektedir. 
 

AĞUSTOS 2000 
 

GELİŞMİŞ İLLER (*) 1. DERECEDE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER NORMAL İLLER  İL ADI Bakanlõk 
Katõlõmõ 
%50-65 
Faiz Oranõ 
%20 
Geri Ödeme 
(1 yõl 
ödemesiz+10 
yõl) 
Toplam: 11 yõl 

İl Adõ 
1.Adana 
2.Ankara 
3.Antalya 
4.Bursa 
5.İstanbul 
6.İzmir 
7.Kocaeli 
 

İl Adõ 
1. Adana(*) 
2. Afyon 
3. Ankara(*) 
4. Antalya(*) 
5. Aydõn 
6. Balõkesir 
7. Bilecik 
8. Bolu 
9. Burdur 
10. Bursa(*) 
11. Çanakkale(**) 
12. Denizli 
13. Edirne 
14. Eskişehir 
15. Gaziantep 
 

İl Adõ  
16. Hatay 
17. Isparta 
18. İçel 
19. İzmir(*) 
20. Kayseri 
21. Kõrklareli 
22. Konya 
23. Kütahya 
24. Manisa 
25. Muğla 
26. Sakarya 
27. Tekirdağ 
28. Uşak 
29. Yalova 
30. Düzce 

(*) İstanbul ve Kocaeli illeri 
ile Adana, Ankara, Antalya, 
Bursa ve İzmir Büyükşehir 
Belediye sõnõrlarõ içi Gelişmiş 
yöredir. 

Bakanlõk 
Katõlõmõ 
%55-65 
Faiz Oranõ 
%15 
Geri 
Ödeme 
(1 yõl 
ödemesiz+
10 yõl) 
Toplam: 11 
yõl 

(*)Büyükşehir Belediye sõnõrlarõ dõşõ Normal 
Yöredir. 
(**) Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç 

Bakanlõk 
Katõlõmõ 
%70 
Faiz Oranõ 
%10 
Geri Ödeme 
(1 yõl 
ödemesiz+10 
yõl) 
Toplam: 11 yõl 

1. Adõyaman 
2. Ağrõ 
3. Amasya 
4. Ardahan 
5. Artvin 
6. Bartõn 
7. Batman 
8. Bayburt 
9. Bingöl 
10. Bitlis 
11. Çanakkale 

(Bozcaada ve 
Gökçeada İlçeleri) 

12. Çankõrõ 
13. Çorum 
14. Diyarbakõr 
15. Elazõğ 
16. Erzincan 
17. Erzurum 
18. Gümüşhane 
19. Hakkari 
20. Iğdõr 
21. Kahramanmaraş 
22. Karabük 
23. Kars 
24. Kastamonu 

25. Kilis 
26. Malatya 
27. Mardin 
28. Muş 
29. Siirt 
30. Sinop 
31. Sivas 
32. Şanlõurfa 
33. Şõrnak 
34. Tokat 
35. Tunceli 
36. Van 
37. Yozgat 
38. Zonguldak 
39. Osmaniye 
40. Aksaray 
41. Giresun 
42. Karaman 
43. Kõrõkkale 
44. Kõrşehir 
45. Niğde 
46. Ordu 
47. Rize 
48. Nevşehir 
49. Trabzon 
50. Samsun 
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 6. İHRACAT İLE İLGİLİ SAĞLANAN FAYDALAR 

 - İhracat Kredileri 
 

 28.01.2000 TARİHİNDEN İTİBAREN KULLANDIRILACAK 
 SEVK ÖNCESİ TÜRK LİRASİ İHRACAT KREDİSİ�NE İLİŞKİN ŞARTLAR 

 
 FİRMA LİMİTİ:  
 Bir firmanõn kullanmakta olduğu; Sevk Öncesi Türk Lirasõ İhracat Kredisi�nin 

(SÖİK-TL) anapara bakiyeleri toplamõ  1 Trilyon TL�nõ aşamaz. 
   
 KREDİLENDİRME ORANI : 
 SÖİK-TL kredisinde taahhüt edilen FOB ihracat tutarõnõn % 100�ü 

kredilendirilmektedir. 
 
 KREDİ VADESİ : 
 Kredi vadesi, SÖİK-TL kredisinde azami 120 gün�dür. 
 
 FAİZ ORANI : 
 İhracatlarõnõ Türk Eximbank Kõsa Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ kapsamõna 

aldõran firmalara SÖİK-TL kredisinde 4 puan indirim yapõlmaktadõr.  
 

SÖİK-TL KREDİSİ FAİZ ORANLARI 
     (%) 

 SÖİK-TL SÖİK-TL SÖİK-TL KÖY 
 500 Bin Dolar (Dahil)  

Karşõlõğõ TL�ye Kadar 
500 Bin Dolar Karşõlõğõ 
TL�nin Üzeri  

500 Bin Dolar (Dahil) 
Karşõlõğõ TL�ye Kadar 

Geri Ödeme 
Süresi(Gün) 

Sigortasõz Sigortalõ Sigortasõz Sigortalõ Sigortasõz Sigortalõ 

120 34 30 38 34 29 25 
(*)   Faiz oranlarõndaki değişiklikler nezdimizde riski bulunan kredilere 
yansõtõlmayacaktõr. 
 

SÖİK-TL          : Sevk Öncesi Türk Lirasõ İhracat Kredisi 
SÖİK-TL KÖY : Sevk Öncesi Türk Lirasõ Kalkõnmada Öncelikli Yöreler İhracat Kredisi 
Sigortalõ      : Kõsa Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ Yaptõrmõş Firmalar   
Sigortasõz       : Kõsa Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ Yaptõrmamõş Firmalar   
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28.01.2000 TARİHİNDEN İTİBAREN KULLANDIRILACAK 

SEVK ÖNCESİ DÖVİZ İHRACAT KREDİSİ�NE İLİŞKİN ŞARTLAR 
 
 FİRMA LİMİTİ:  
 Bir firmanõn kullanmakta olduğu Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi�nin  
                   (SÖİK-DVZ) anapara bakiyeleri toplamõ  10 Milyon USD�õ aşamaz.  
 
 KREDİLENDİRME ORANI : 
 SÖİK-DVZ kredisinde taahhüt edilen FOB ihracat tutarõnõn % 100�ü 

kredilendirilmektedir. 
 
 KREDİ VADESİ : 
 Kredi vadesi, SÖİK-DVZ kredisinde 90/ 180 gün�dür. 
 
 FAİZ ORANI : 
 Ihracatlarõnõ Türk Eximbank Kõsa Vadeli İhracat Kredi Sigortasõ kapsamõna 

aldõran firmalara SÖİK-DVZ kredisi�nde 0.5 puan indirim yapõlmaktadõr. 
  

ABD DOLARI BİRİMLİ SÖİK-DVZ KREDİSİ FAİZ ORANLARI 
         (%) 
 SÖİK-DVZ SÖİK-DVZ SÖİK-DVZ 
 500 Bin Dolar�a Kadar 

(500 Bin Dolar Dahil) 
500 Bin - 1 Milyon 

Dolar�a Kadar (1 Milyon 
Dolar Dahil) 

1 Milyon Dolar�õn Üzeri 

Geri Ödeme 
Süresi(Gün) 

Sigortasõz Sigortalõ Sigortasõz Sigortalõ Sigortasõz Sigortalõ 

90 LIBOR+1.0 LIBOR+0.5 LIBOR+1.5   LIBOR+1.0 LIBOR+2.0 LIBOR+1.5 
180 LIBOR+2.5 LIBOR+2.0 LIBOR+3.0 LIBOR+2.5 LIBOR+3.5 LIBOR+3.0 

 
(*) Faiz oranlarõndaki değişiklikler nezdimizde riski bulunan kredilere 
yansõtõlmayacaktõr. 
 
SÖİK-DVZ : Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi 
EURO cinsinden kullandõrõlan kredilerde EURIBOR; Ingiliz Sterlini cinsinden 
kullandõrõlan kredilerde GBP LIBOR; Japon Yeni cinsinden kullandõrõlan kredilerde 
TIBOR için aynõ spreadler geçerlidir. 
 
 
 
 

 7. GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 239) 
 

(Sözkonusu Tebliğ, 22.12.2000 tarih ve 24268 sayõlõ Resmi Gazete'de 
yayõmlanmõştõr.) 

 
 4605 sayõlõ Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 58 inci madde ile 
getirilen hayat standardõ esasõna ilişkin açõklamalar bu Tebliğin konusunu 
oluşturmaktadõr.  
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 1.Hayat Standardõ Esasõ  
 
 4605 sayõlõ Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 58 inci maddeye 
göre 1.1.2000 - 31.12.2001 tarihleri arasõnda, gelir vergisine tabi ticari kazanç 
sahipleri (basit usulde vergilendirilenler dahil) ile serbest meslek erbabõ hayat 
standardõ esasõna tabidir. 
 
 Ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabõnõn zarar beyanõ da dahil 
olmak üzere, bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançlarõ, temel 
gösterge tutarlarõna hayat standardõ göstergelerine göre belirlenen ilavelerin 
yapõlmasõ suretiyle bulunacak tutardan düşük olduğu takdirde, bu maddeye göre 
belirlenen tutar vergi tarhõna esas gelirin hesaplanmasõnda ilgili kazanç tutarõ olarak 
dikkate alõnõr. Ticari kazancõ basit usulde tespit olunanlar için hayat standardõ 
göstergelerine göre belirlenen ilave tutarlar dikkate alõnmaz.  

 
2. Hayat Standardõ Temel ve İlave Gösterge Tutarlarõ 
 

        Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabõnõn 2000 
takvim yõlõna ilişkin olarak beyan edecekleri gelir vergisi matrahlarõnõn tespitinde 
dikkate alõnacak hayat standardõ temel ve ilave göstergeler tutarlarõ Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 58 inci maddesinde yer almaktadõr.  

 
Maddede yer alan hayat standardõ temel gösterge tutarlarõ; 

 
- Büyükşehir belediyesi olan illerin büyükşehir belediye sõnõrlarõ içinde 
faaliyette bulunan mükellefler için %25 oranõnda artõrõlarak,  

 
- Kalkõnmada öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 50 
oranõnda indirilerek, 

 
- 11 ve daha yukarõ yaşta olan bir taşõtla münhasõran nakliyecilik faaliyetinde 
bulunanlar için, faaliyetin ifa edildiği yöreler itibariyle % 50 oranõnda indirilerek, 
 
- Altõn imalatõ ve/veya altõn ticareti ile uğraşanlar için, faaliyetin ifa edildiği 
yöreler itibariyle % 50 oranõnda artõrõlarak,  

dikkate alõnõr. 
 
 Maddede yer alan hayat standardõ ilave gösterge tutarlarõ ise kalkõnmada 
öncelikli yörelerde faaliyette bulunan mükellefler için % 50 oranõnda indirim 
yapõlmak suretiyle uygulanõr.  
 
 Gerçek Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlar ile Serbest Meslek 
Kazançlarõnõn Beyanõnda Esas Alõnacak Tutarlar 

 
2000 yõlõna ilişkin olarak 2001 yõlõ Mart ayõnda beyan edilecek gerçek usulde 

tespit edilen ticari kazançlar ile serbest meslek kazançlarõna uygulanacak olan 
temel ve ilave gösterge tutarlarõ faaliyet türleri ve yöreler itibariyle aşağõda 
gösterilmiştir. 
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Hayat Standardõ Temel Gösterge Tutarlarõ  
 

Mükellef 
Gruplarõ  

Kalkõnmada 
Öncelikli 

Yörelerde (TL.) 
Diğer Yörelerde 

(TL.) 

Diyarbakõr, 
Erzurum ve 

Samsun 
Büyükşehir 
Belediyesi 

Sõnõrlarõ İçinde 
(TL.) 

Diğer 
Büyükşehir 

Belediye 
Sõnõrlarõ İçinde 

(TL.) 

Birinci Sõnõf  
Tacirler İçin 2.625.000.000 5.250.000.000 3.281.250.000 6.562.500.000 Altõn İmalatõ 

ve/veya Altõn 
Ticareti İle 
Uğraşan 

İkinci Sõnõf  
Tacirler İçin 1.500.000.000 3.000.000.000 1.875.000.000 3.750.000.000 

Birinci Sõnõf  
Tacirler İçin 875.000.000 1.750.000.000 1.093.750.000 2.187.500.000 11 ve Daha 

Yukarõ Yaşta 
Olan Bir Taşõtla 

Münhasõran 
Nakliyecilik 

Yapan  

İkinci Sõnõf 
Tacirler İçin 500.000.000 1.000.000.000 625.000.000 1.250.000.000 

Birinci Sõnõf  
Tacirler İçin  1.750.000.000 3.500.000.000 2.187.500.000 4.375.000.000 

Serbest Meslek 
Erbabõ İçin 1.600.000.000 3.200.000.000 2.000.000.000 4.000.000.000 Yukarõdakiler 

Dõşõnda Kalan 
İkinci Sõnõf  

Tacirler İçin 1.000.000.000 2.000.000.000 1.250.000.000 2.500.000.000 

 
Hayat Standardõ İlave Gösterge Tutarlarõ 

 
Hayat Standardõ İlave Göstergeleri Kalkõnmada Öncelikli 

Yörelerde (TL.) 
Büyükşehir Dahil Diğer 

Yörelerde (TL.) 
1600 (dahil) cc�ye kadar 
olanlarda 225.000.000 450.000.000 

1601 (dahil) cc�den 2000 
(dahil) cc�ye kadar 
olanlarda 

350.000.000 700.000.000 

Mükellefin kendisine, 
eşine, çocuklarõna ve 
bakmakla yükümlü 
olduğu diğer kişilere ait 
özel binek 
otomobillerinin her biri 
için (işletmelerinde 
kayõtlõ olanlar dahil) 
silindir hacmi; 

2001 (dahil) cc�den fazla 
olanlarda 600.000.000 1.200.000.000 

Mülkiyeti mükellefin kendisi, eşi, çocuklarõ ve 
bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait ve 
bunlar tarafõndan bizzat kullanõlan birden fazla 
binalardan (Bağõmsõz bölümler, katlar, sayfiye ve 
dinlenme evleri dahil) her biri için; 

Yõllõk Emsal Kira Bedelinin % 25�i 

Hava taşõtõ, yat, kotra, 
sürat teknesi için 2.300.000.000 4.600.000.000 Mükellefin kendisine, 

eşine, çocuklarõna ve 
bakmakla yükümlü 

olduğu diğer kişilere ait 
(işletmeye kayõtlõ olanlar 

dahil) her bir  

On beygir gücü üstünde 
motorlu diğer özel 
tekneler için 

450.000.000 900.000.000 

Şoför, mürebbiye, aşçõ, 
hizmetçi, bahçõvan ve 
benzerlerinden her biri 
için 

450.000.000 900.000.000 Özel hizmetlerde 
devamlõ ve ücret 

karşõlõğõ çalõştõrõlan Kaptan, pilot ve 
benzerlerinin her biri için 2.300.000.000 4.600.000.000 
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Mükellefin kendisine, eşine, çocuklarõna ve 
bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilere ait her 
bir yarõş atõ için (taylar dahil)  

600.000.000 1.200.000.000 

Turistik amaçlõ yurtdõşõ seyahatlerde seyahate 
katõlan mükellefin kendisi, eşi çocuklarõ ve 
bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerden her 
birinin her seyahati için (Hac ve tedavi amacõyla 
yapõlan yurtdõşõ seyahatler hariç) 

450.000.000 900.000.000 

 
 

2.2. Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlarõn Beyanõnda Esas 
Alõnacak Temel Gösterge Tutarlarõ 

 
2000 yõlõna ilişkin olarak 2001 yõlõnda beyan edilecek basit usulde tespit edilen 

ticari kazançlar için uygulanacak olan temel gösterge tutarlarõ aşağõda gösterilmiştir. 
 

Mükellef Gruplarõ 
 
 
 

Kalkõnmada 
Öncelikli 
Yörelerde 

(TL.) 

Diğer 
Yörelerde 

(TL.) 

Diyarbakõr, 
Erzurum ve  

Samsun 
Büyükşehir 

Belediye 
Sõnõrlarõ İçinde 

(TL.) 

Diğer 
Büyükşehir 

Belediye 
Sõnõrlarõ İçinde 

(TL.) 

1. DERECE 250.000.000 500.000.000 312.500.000 625.000.000 
2. DERECE 162.500.000 325.000.000 203.125.000 406.250.000 

11 ve Daha 
Yukarõ Yaşta 

Olan Bir Taşõtla 
Münhasõran 
Nakliyecilik 

Yapan 
Mükellefler 

3. DERECE 75.000.000 150.000.000 93.750.000 187.500.000 

1. DERECE 500.000.000 1.000.000.000 625.000.000 1.250.000.000 
2. DERECE 325.000.000 650.000.000 406.250.000 812.500.000 Yukarõdakilerin 

Dõşõnda Kalanlar 3. DERECE 150.000.000 300.000.000 187.500.000 375.000.000 
 
 3. Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2000 Yõlõna İlişkin 
Kazançlarõnõn Beyanõ 
 
 Kazancõ basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri zarar beyanõ da dahil 
olmak üzere, bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançlarõ, hayat 
standardõ temel gösterge tutarõndan düşük olduğu takdirde, temel gösterge tutarõ 
vergi tarhõna esas kazanç tutarõ olarak dikkate alõnõr.  
 
 Gelir Vergisi Kanununun geçici 44 üncü maddesi hükmü uyarõnca basit usulde 
vergilendirilen mükellefler 1999, 2000 ve 2001 yõllarõnda alõş, satõş ve hasõlat 
tutarlarõ ile elde ettikleri safi kazanç tutarlarõ ne olursa olsun en fazla intibak 
ettirildikleri derecelere göre belirlenen safi kazançlarõ üzerinden vergilendirilirler.  
 
 Bu durumda, beyan edilen safi kazanç tutarõ; 
 

- Hayat standardõ temel gösterge tutarõnõn altõnda ise hayat standardõ temel 
gösterge tutarõnõn,  

- Hayat standardõ temel gösterge tutarõnõn üzerinde, ancak götürü safi kazanç 
tutarõnõn altõnda ise beyanõnõn,  
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- Götürü safi kazanç tutarõnõn üzerinde ise götürü safi kazanç tutarõnõn,  
vergi tarhõna esas alõnmasõ gerekmektedir. 

 
 Örnek: Balõkesir ilinde faaliyette bulunan ve basit usulde vergilendirilen bay 
(A), 2000 takvim yõlõ beyannamesinde 750.000.000 lira safi kazanç bildiriminde 
bulunmuştur.  
 
 Mükellef ikinci dereceye intibak ettirilmiş olup, bu dereceye tekabül eden 
götürü safi kazanç tutarõ 1.008.800.000 lira ve faaliyette bulunduğu il ve intibak 
ettirildiği derece itibariyle hayat standardõ temel gösterge tutarõ ise 650.000.000 
liradõr. 
 
 Bu durumda mükellefin beyan ettiği ticari kazancõ, hayat standardõ tutarõnõn 
üzerinde, götürü safi kazanç tutarõnõn altõnda kaldõğõndan, beyanõ olan 750.000.000 
lira üzerinden vergi tarh edilecektir.  
 
 Bay (A)�nõn beyanõ 1.500.000.000 lira olsaydõ, bu takdirde götürü safi kazanç 
tutarõnõn üzerinde bir beyan söz konusu olacağõndan, vergi tarhõ sõrasõnda 
mükellefin beyanõ olan 1.500.000.000 lira yerine, götürü safi kazanç tutarõ olan 
1.008.800.000 lira esas alõnacaktõ. 
 
 4. Hayat Standardõ Esasõ Uygulamasõnda Özellik Gösteren Durumlar 
 
 4.1. Birden Fazla İşyerinde Faaliyette Bulunulmasõ 
 
 Birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunan mükelleflerde temel gösterge 
tutarõ; birinci işyeri için tam olarak dikkate alõnõr ve bu tutara, birden sonraki her bir 
işyeri için % 50 oranõnda ilave yapõlõr. 
 
 Örnek � Aydõn ilinde 1998 model taşõtla ticari taksi işletmeciliği yapan ve basit 
usulde vergilendirilen bay (B)�nin aynõ zamanda manavlõk faaliyetinde bulunduğu 
ikinci bir işyeri bulunmaktadõr. Mükellef birinci dereceye intibak ettirilmiştir.  
 
Birinci işyerine ait hayat standardõ temel 
gösterge tutarõ 1.000.000.000 TL. 

İkinci işyerine ait hayat standardõ temel 
gösterge tutarõ (1.000.000.000x % 50) 500.000.000 TL. 

Hayat Standardõ Temel Gösterge Tutarõ 
(1.000.000.000+500.000.000) 1.500.000.000 TL.  

 
 Buna göre, bay (B)�nin hayat standardõ gösterge tutarõ, 1.500.000.000 lira 
olarak dikkate alõnõr. 
 
 4.2. Kõst Dönem Faaliyette Bulunulmasõ 
 
 Yõl içinde işe başlayan veya yõl içinde işi bõrakan mükelleflerde faaliyette 
bulunulan süreler dikkate alõnõr ve hayat standardõ esasõ kõst dönem olarak 
uygulanõr. 
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 Birden fazla iş yerinde faaliyette bulunan mükelleflerin işyerlerinin, yõl içinde 
açõlmasõ veya kapatõlmasõ halinde; bu işyerine ait hayat standardõ temel gösterge 
tutarõ, faaliyette bulunulan aylar için hesaplanõr. 
 
 Kõst dönem uygulamasõnda ay kesirleri dikkate alõnmaz. 
 
 4.3. Ortaklõk Halinde Faaliyette Bulunulmasõ  
 
 Ticari faaliyette bulunan adi ortaklõk ve kollektif şirketlerde ortaklarõn, komandit 
şirketlerde ise komandite ortaklarõn bu ortaklõk veya şirkete ilişkin temel gösterge 
tutarõ; ortaklarõn birisi için temel gösterge tutarõ, diğer ortaklarõn her biri için temel 
gösterge tutarõnõn % 50�si dikkate alõnmak suretiyle tespit edilen toplam tutarõn, 
ortaklõk ve şirket mukavelelerinde yazõlõ hisse oranlarõnda, hisse oranlarõ belli 
edilmemiş ise her bir ortağa eşit olarak ortak sayõsõna bölünmek suretiyle uygulanõr. 
 
 Bir araçla ortaklõk halinde nakliyecilik faaliyetinde bulunan mükelleflere aracõn 
yaşõna bakõlmaksõzõn hayat standardõ temel gösterge tutarõ artõrma yapõlmaksõzõn bir 
defa dikkate alõnõr. 
 
 Örnek - Basit usulde vergilendirilen bayan (C)�nin Çorum ilinde hediyelik eşya 
satõşõ yapan adi ortaklõktaki hissesi % 50 olup, adi ortaklõğõn ortak sayõsõ 3 tür. 
Mükellef ikinci dereceye intibak ettirilmiştir.  
 
Ortaklardan birisi için temel gösterge tutarõ 325.000.000 TL. 
İkinci ortak için temel gösterge tutarõ 
(325.000.000 x % 50) 162.500.000 TL. 

Üçüncü Ortak İçin Temel Gösterge Tutarõ 
(325.000.000 x % 50) 162.500.000 TL. 

Ortaklarõn Tümüne Ait Temel Gösterge Tutarõ 
(325.000.000 + 162.500.000 + 162.500.000) 650.000.000 TL. 

Bayan (C)�nin Hisse Nispeti % 50 
Bayan (C)�nin Hissesine Düşen Temel Gösterge 
Tutarõ 325.000.000 TL. 

 
 Bayan (C)�nin hayat standardõ gösterge tutarõ 325.000.000 lira olarak dikkate 
alõnacaktõr. 
 
 4.4. Hayat Standardõ Esasõnda İstisnalar, İndirimler ve Zarar Mahsubu 
 
 Gelirlerin toplanmasõ ve beyanõ uygulamasõnda, gelir kaynaklarõnõn bir 
kõsmõndan doğan zararlarõn diğer unsurlarõn kazanç ve iratlarõna mahsup 
edilebilmesi mümkündür. Hayat standardõ esasõ bu uygulamayõ ortadan 
kaldõrmamaktadõr. Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 88 inci maddesine göre 
yapõlacak zarar mahsubu ve 89 uncu maddesine göre yapõlacak indirimler, sadece 
hayat standardõ esasõna göre tespit edilecek geliri aşan gelir kõsmõ için mümkündür. 
 
 Aynõ şekilde yatõrõm indirimi ve diğer istisnalarõn uygulamasõ, hayat standardõ 
esasõna göre tespit edilen gelir tutarõnõ aşan bir kazanç beyanõ halinde söz 
konusudur. 
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 4.5. Aile Fertlerinin Ayrõ Ayrõ Hayat Standardõ Esasõna Tabi Faaliyetlerinin 
Bulunmasõ  
 
 Mükellefin eşinin veya çocuklarõnõn hayat standardõ esasõna tabi ayrõ ayrõ 
faaliyetlerinin bulunmasõ halinde hayat standardõ ilave göstergeleri ait olduğu kişiye 
ilişkin gelirin tespitinde dikkate alõnõr. 
 
 Mükellefin eş ve çocuklarõnõn hayat standardõ esasõna tabi gelirinin 
bulunmamasõ halinde ilave göstergeler hayat standardõ esasõna tabi geliri olan eş 
tarafõndan verilecek beyannamede dikkate alõnõr. 
 
 Örnek - Serbest meslek faaliyeti ile uğraşan bay (D)�nin eşi ücretli olarak 
çalõşmaktadõr. Bay (D)�nin eşi adõna kayõtlõ bir binek otomobil bulunmaktadõr. Bu 
durumda hayat standardõ esasõna tabi bir faaliyeti bulunmayan eşe ait otomobil bay 
(D)�nin hayat standardõ esasõna göre belirlenecek gelirinin tespitinde ilave gösterge 
tutarõ olarak dikkate alõnacaktõr. Eğer eşin hayat standardõ esasõna tabi bir faaliyeti 
bulunsaydõ, sözkonusu otomobil sadece eşin hayat standardõna tabi gelirinin 
tespitinde dikkate alõnacaktõ.  
 
 4.6. Hayat Standardõ Uygulamasõnda İzah Nedeni Olarak Kabul Edilecek 
Gelirler 
 
 Beyan edilen kazançlarõn hayat standardõ esasõna göre tespit edilen tutardan 
düşük olmasõ halinde mükelleflerin; kendilerine, eşlerine ve çocuklarõna ait ve 
üzerinden gelir vergisi ödenen gelirleri (hamiline yazõlõ menkul kõymetlerden elde 
edilen gelirler hariç) ile kendilerine ve eşlerine ait emekli, maluliyet, dul ve yetim 
aylõğõ hayat standardõ esasõna göre kazancõn tespitinde izah nedeni gelir olarak 
kabul edilir.  
 
 Ancak, izah nedeni olarak kabul edilecek bu gelirlerin belgelendirilmesi şarttõr. 
İzah nedeni gelirler öncelikle mükelleflerin kendilerine ait beyanlarõ için esas alõnõr. 
Arta kalan bir tutarõn olmasõ halinde eşler ve çocuklar, sadece arta kalan tutarõ kendi 
beyanlarõnda izah nedeni gelir olarak dikkate alabilirler. 
 
 Örnek - Ticari faaliyet ile uğraşan bayan (E)�nin eşi ücretli olarak 
çalõşmaktadõr. Bu durumda hayat standardõ esasõna tabi bir faaliyeti bulunmayan 
eşin tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri, bayan (E)�nin hayat standardõ 
esasõna göre belirlenecek gelirinin tespitinde izah nedeni gelir olarak dikkate 
alõnacaktõr. Eğer eşin ücret geliri dõşõnda hayat standardõ esasõna tabi bir faaliyeti 
bulunsaydõ, ücret geliri öncelikle eşin hayat standardõ esasõna göre belirlenecek 
gelirinin tespitinde izah nedeni gelir olarak dikkate alõnacak olup arta kalan bir 
tutarõn bulunmasõ halinde bu tutar bayan (E)�nin hayat standardõna tabi gelirinin 
tespitinde dikkate alõnabilecekti.  
 
 5. Hayat Standardõ Esasõnõn Uygulanmayacağõ Durumlar  
 
 Gelir Vergisi Kanununun geçici 58 inci maddesi ve 4605 sayõlõ Kanunun geçici 
1 inci maddesi hükümleri uyarõnca; 
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- İlk defa işe başlayan mükellefler için, işe başlanõlan ve izleyen yõlda, 
- Noter vekilleri, geçici yetkili noter yardõmcõlarõ, ruhsatlõ dava vekilleri, ebeler, 

sünnetçiler, sağlõk memurlarõ ve arzuhalciler hakkõnda, 
- Belediye teşkilatõ bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alanlarõ hariç) 

işyeri bulunan basit usule tabi mükellefler hakkõnda, 
- 26/11/1999 tarihli ve 4481 sayõlõ Kanunun 3 üncü maddesi ile ek gelir 

vergisinden muaf tutulan, 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihleri itibariyle Kocaeli, 
Sakarya, Yalova ve Bolu (Düzce dahil) illerinin merkez ve ilçelerinde gelir 
vergisi mükellefiyeti bulunanlar ile sözkonusu tarihlerde meydana gelen 
depremlerde varlõklarõnõn en az % 10�unu (tevsik edilmek kaydõyla), eşini 
veya birinci derece kan hõsõmlarõndan birini kaybedenler hakkõnda hayat 
standardõ esasõ uygulanmayacaktõr. 

 
 �İlk defa işe başlayan mükellefler için, işe başlanõlan ve izleyen yõlda hayat 
standardõ esasõ uygulanmaz� hükmünün uygulamasõnda, bir işin bõrakõlmasõndan 
sonra, aynõ işin mükellefin eş ve çocuklarõ ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler 
tarafõndan yapõlmasõ hali ilk defa işe başlama sayõlmaz. 
 
 Bu açõklamalara göre, 1999 yõlõnda ilk defa işe başlayanlar 2000 yõlõnda, 2000 
yõlõnda ilk defa işe başlayanlar 2000 ve 2001 yõllarõnda, 2001 yõlõnda ilk defa işe 
başlayanlar 2001 yõlõnda hayat standardõ esasõna tabi değildir.  
 
 Tebliğ olunur.  
  
 
 
 
 8. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 31 NCİ MADDESİNDE 
YERALAN ÖZEL İNDİRİM TUTARLARI İLE İLGİLİ KARAR (2000/1689)        

 Madde 1 - 193 sayõlõ Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan 
özel indirim tutarlarõ; 1.1.2001 tarihinden elde edilen ücretlere uygulanmak üzere, 
günde (730.000), ayda (21.900.000) ve yõlda (262.800.000) lira olarak yeniden 
tespit edilmiştir. Özel İndirim Tutarlarõ; Adõyaman, Batman, Bingöl. Bitlis, Diyarbakõr, 
Elazõğ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şõrnak, Tunceli ve Van illerinde günde 
(1.020.000), ayda (30.600.000), yõlda (367.200.000) lira olarak uygulanõr.  

 Madde 2 - Bu Karar 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayõmõ tarihinde 
yürürlüğe girer. 

 Madde 3 - Bu Kararõ hükümlerini Maliye Bakanõ yürütür. 
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