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Ö N S Ö Z

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile yıllık programların hazırlanması, 223
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı'nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
îkinci, üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızm 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, halen 
uygulanmakta olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara 
ilave olarak, piyasa ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili 
rol oynamıştır.

1990-1994 dönemini kapsayacak olan Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı'nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik 
için başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa 
mekanizmasının daha fazla etkinlik kazandığı ve KÎT’leri 
özelleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu 
Plan için yapılan özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da 
önemli bir hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "özel İhtisas Komisyonları" kurulmuştur.

özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
İhtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teşkilatına, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır.



Özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır.

Özel ihtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür.

özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır.

Özel ihtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye tçin önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel ihtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz.
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1.GÎRÎŞ

10. Genel Açıklama

20. Yüzyılda, ülkelerin izledikleri ekonomi 
politikalarında, teşvik politikalarının önemli bir yeri 
olmuştur. Bu politikalar, yatırımların, üretimin ve 
dışsatımın özendirilmeleri doğrultusunda gelişme 
göstermişlerdir. özellikle Dünya Harpleri sonrasında bir 
yandan ülkelerinin giriştikleri kalkınma çabaları, öte 
yandan uluslararası ilişkilerin ve teknolojinin gelişmesi, 
ülkeleri, başta sanayi olmak üzere bir çok konuda teşvik 
politikaları uygulamaya yöneltmiştir.

Asrın sonlarına yaklaşıldığı yıllarda da teşvik 
politikalarının genişleyerek ve yaygınlaşarak uygulandığı 
gözlenmektedir.

Teşvik politikalarının giderek yaygınlaşmasının bir çok 
etkeni vardır. Bu etkenlerin başında, ülkelerin içinde 
bulundukları koşullar gelmektedir. Örneğin, üretimi iç 
pazardan dış pazara dönük ülkelerde ve dış pazara açılma 
çabası içinde bulunan ülkelerde dış satımın ve dışsatıma 
dönük yatırımların özendirilmesine çalışılmaktadır.

Ülkelerin komşuları ile olan ilişkileri, hem önlemlerin 
kapsamına etkide bulunmakta ve hem de ülke içinde 
teşviklerin belirli bölgelere kaydırılmasına etken 
olabilmektedir.

Yurt dışında çalışan vatandaşları olan ülkeler, bu 
vatandaşlarının ülkelerinde yatırım yapmalarına olanak 
verecek yada çalıştıkları ülkede yatırım yapmalarını temin 
edecek yönde onları özendirmektedirler.

ülke içi bölgeler arası gelişmişlik farklılığını 
ortadan kaldıracak önlemlere yönelindiği hemen hemen her 
ülkede görülmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde teşvik politikalarının 
gündeme gelmesine ve bu politikaların gelişmesine neden olan



ülkelerde vardır. Bu etkenlerin başında, iç ve dış para, 
nitelikli işgücü, enerji, ara ve yatırım malları gibi 
araçların yetersizliği, ulusal gelirin ve dış satımın 
düşüklüğü gelmektedir. Başka bir deyişle yatırım ve üretim 
olanakları kıttır. Özendirmelerle bu kıt olanaklar en 
elverişli alanlara yöneltilmek istenilmektedir.

Sermaye piyasası ve bankacılık sisteminin yeterince 
gelişememiş olması, kıt kaynak niteliğindeki finansman 
kaynaklarının en iyi biçimde kullanılması için önlemleri 
ortaya çıkartmaktadır.

Hızlı artan nüfus ve bunun sonucunda büyüyen işsizlik zaman 
zaman emek yoğun yatırımların da özendirilmesini zorunlu 
kılabilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynaklardan yeterince 
yararlanılamaması, bu kaynaklardan yararlanmağa öncelik 
verecek yatırımların özendirilmesi gerekli duruma 
getirilebilmektedir.

Bu etkenler yanında, bu ülkelerde enflasyon ve talep 
azalması gibi göstergelerle, ortaya çıkan iktisadi bunalımla 
sis sık karşılaşılması da özendirmelerin etkili olarak 
gündeme gelmesine neden olabilmektedir.

Bu açıklamalprın da ortaya koyduğu üzere, iktisadi 
yönden, gelişmiş ülkelerle, gelişmekte olan ülkelerin 
sorunları farklıdır. Dolayısıyla özendirme önlemlerinin de 
farklı olmaları gerekir.

Türkiye bir yandan, İktisadi yönden gelişmekte olan bir 
ülke olarak, İçinde bulunduğu koşullara göre özendirme 
politikalarını geliştirmek durumundadır; bir yandan da 
Avrupa Topluluğu’na katılma süresi boyunca bu üyelik için 
hazırlık yapacak biçimde yatırımlarını, üretimini ve 
dışsatımını özendirmek zorundadır.

Avrupa Topluluğu’na girerken, rekabet koşullarının 
elverişli duruma getirilmesi açısından VI. Beş Yıllık Plan 
döneminin ayrı bir özelliği vardır. Çünkü bu plan dönemi,



Avrupa Topluluğu’na giriş çabalarının yaşanacağı yıllar 
olacaktır. Dolayısıyla, bu yıllar, rekabet koşullarının 
elverişli duruma getirilmesi açısından tarım, sanayi, 
hizmetler sektörleri gibi ana sektörlerin ayrı ayrı ele 
alınarak özelliklerine göre rekabet koşullarının 
iyileştirilmesi için uygulanacak özendirme önlemlerinin 
tespiti ve uygulanması çalışmalarının yoğunlaştığı yıllar 
olacaktır.

Öte yandan, kıt kaynakların özendirme politikaları ile 
işletmelere kullandırılması sonucunda, devletin kazancının 
ne olacağı konusu her zaman yanıtlanması gereken soru 
olmuştur. Kuşkusuz bu kıt kaynakların en iyi biçimde, 
kullanılmasının sağlanarak, iktisadi kalkınmanın
hızlandırılmasının temini özendirme önlemleriyle 
gerçekleşebilecektir. Bu hedef, her zaman özendirme 
politikalarının başta gelen amacı olmuştur. İstihdam 
sorunlarının çözümü, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, 
dışsatımın arttırılması gibi hususlar bu temel amaca 
yöneliktirler.

Teşvikler, özendirme araçlarının kaynakları bakımından 
üçe ayrılırlar.

- Vergi, Resim ve Harçlarla ilgili özendirme araçları,
- Finansman Kolaylıkları ile ilgili özendirme araçları,
- Yönetsel ve teknolojik özendirme araçları.

Bunlardan, vergi resim ve harçlarla ilgili özendirme 
araçları zamanımızda çok gelişmiştir. Finansal
kolaylıklarının, kurumlaşma sorunları dolayısıyla çok fazla 
geliştiğini söylemek güçtür. Yönetsel ve teknolojik 
özendirme araçları ise Türkiye için henüz yenidir.

Halen oldukça gelişmiş bulunan vergi, resim ve 
harçlarla ilgili özendirme önlemleri, ilk bakışta devletin 
vergi gelirllerini azaltıcı bir etken olarak görülmektedir. 
Ancak bir işletmenin çalışmaya başladıktan sonra kurumun, 
kurumlar vergisi, gelir vergisi ve katma değer vergisi 
şeklinde ve çalışanların gelir vergileri olarak devlete 
sürekli gelir sağlayan bir yatırım olduğu bilinmektedir. Tüm



özendirme araçları zamanla sınırlı olarak uygulanmasına 
karşın, devlete bir kurumun sağladığı vergi geliri 
süreklilik gösterecek niteliktedir.

Vergi, resim ve harçlarla ilgili özendirme araçları bu 
açıdan değerlendirilirse, bu özendirmelerin devlet açısından 
önemli ve verimli bir yatırım olduğu ortaya çıkabilir. Küçük 
bir örnek vermek gerekirse, 100 Tl.lık satışın $50 ham madde 
alımma göre, $ 7 sinin net K.D.V., $ 15 karlılığa göre $ 7 
sinin kurum vergisi, $ 20 işçiliğe göre $ 6 sınıın da
personel gelir vergisi olmak üzere, satışın yaklaşık $ 20
sini devlete gelir olarak sağlandığı ortaya çıkmaktadır. 
Bunlar devlet açısından sürekli bir gelirdir.

Özel İhtisas Komisyon Raporu’nda özendirme 
önlemlerindeki tarihi gelişme incelendikten sonra mevcut 
yasal düzenlemeler ve ulaşılan seviyenin değerlendirilmesi 
üzerinde durulacak, yatırım özendirmelerinde kurumlaşma ayrı 
bir bölüm halinde ele alınarak incelenecek ve yeni yönetim 
politikaları üzerinde de geniş bir biçimde durulacaktır.

Mevcut yasal düzenlemeler ve ulaşılan seviyenin 
değerlendirilmesi yapılırken, yasal düzenlemelerin ortaya 
konulması yanında kimi sorunlara da değinilecektir. Bu 
bölümde, DPT., Teşvik ve Uygulama Başkanlığınca verilen 
Teşvik Belgelerindeki gelişmeler ortaya konularak, bölgelere 
göre özendirme uygulamaları özellikle kalkınmada öncelikli 
yöreler açısından incelenmeye çalışılacaktır. Bu arada, 
sanayileşmede hem alt yapı yatırımları, hem çevre sorunları 
ve hem de kentleşme açısından incelenmeye çalışılacaktır. Bu 
arada, sanayileşmede hem alt yapı yatırımları, hem çevre 
sorunları ve hem de kentleşme açısından önemli olan organize 
sanayi bölgelerinin durumuna da değinilecektir. Özendirme 
uygulamaları, bölgelere göre farklı olduğu gibi, sektörlere 
göre de farklı olabilmektedir. Bu farklılıkların sektörler 
itibariyle ortaya konulması, yeni dönem politikalarına ışık 
tutmak açısından önem taşımaktadır.

Yatırım teşviklerinde, sorunları Türkiye’ye benzeyen 
gelişmekte olan ülkelerin incelenmesine özel bir önem 
verilmeye çalışılmıştır. Kuşkusuz Avrupa Topluluğuna katılma

A



sürecinde gelişmiş ülkelerdeki özendirme önlemlerinin ortaya 
konulması da önemlidir. Bu açıdan, yatırımların 
özendirilmesini, gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler 
olarak ikiye ayrılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Yeni dönem politikaları, Komisyon Raporu’nun 2. ve 3. 
bölümlerinde işlenen konuların ışığında, VI.Beş Yıllık Plan 
döneminin özelliklerine göre inceleme konusu yapılmıştır.

Yeni dönem politikaları açısından, önce Avrupa 
Topluluğuna girme sürecinde rekabet olanakları ve alınması 
uygun olabilecek önlemler saptanmaya çalışılmış, daha sonra, 
özendirme önlemleri türlerinde artış ve mevcut önlemlerin 
etkin duruma getirilme görüşlerine yer verilmiştir.

Daha sonra da sektörler itibariyle, sektörlerin 
özendirme önlemlerinden beklentileri ortaya konulmaya 
çalışılmıştır.

Burada son olarak belirtilmesi gereken husus, özellikle 
1980 sonrasında gelişme gösteren yatırımların 
özendirilmesinin giderek geliştirilmesi zorunluluğudur. Bunu 
yaparken, gerek Kurumlaşmada ve gerekse önlem türü ve 
oransal uygulamalar da sürekliliğin istikrarlı bir biçimde 
sağlanmasıdır. Yıllık Kararname ve tebliğler de sürekliliğin 
ve istikrarın korunması önem taşımaktadır.

I 11JTUrkiye’de Sanayii Teşvik Önlemlerinin Tarihi
^ Gelişimi

110. Planlı Dönem Öncesi Gelişmeleri 

a. 1913-1929 Dönemi

Bu dönemin başlangıcı Birinci Dünya Harbi öncesine 
kadar uzanır. Konu ile ilgili ilk yasa 1^.12.1915 tarihinde 
çıkartılan "Teşvik’i Sanayi Kanunu Muvakkati" dır. Yasa ile 
toplam değeri 1.000 TL. smı geçen en az 5 HB motor gücü 
kuTlânan sanayi kuruluşlarına, makine ve donatım ile ham ve 
yardımcı möcTcîelerih diş aTîmînda gümrük vergisi bağışıklığı 
sa'ğTanmTşt ı r.



17 Şubat - A Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de 
toplanmış bulunan Birinci İktisat Kongresinde Atatürk’ün 
açış konuşmasında üzerinde durduğu, "Hakimiyeti Milliye, 
Hakimiyeti İktisadiye ile tarsin edilmelidir." sözüne uygun 
kararlar alınırken, bu kararlar arasında:

"Teşvik-i Sanayi Kanununun günün ihtiyaçlarını karşılar 
hale getirilmesi ve beş sene sonra 25 yıl süre ile 
uzatılması" kararının da yer aldığı görülmektedir."

Bu karar doğrultusunda, 1913 yılında yürürlüğe giren ve 
başarılı sonuçlar alınan Teşvik-i Sanayi Kanunu 1923 yılında 
tadil edilmiş ve birkaç yıl sonra da 15.6.1927 tarihinde 
günün gereksemelerine uygun olarak hazırlanan "Teşvik-i 
Sanayi Kanunu yürürlüğe girmiştir.

1913-1929 dönemi bir bakıma karma ekonomi politikasının 
uygulandığı bir dönem olmuştur. 1927 yılında çıkartılan 1055 
sayılı "Teşvik-i Sanayi Kanunu" da bu politikanın bir ürünü 
niteliğindedir. Nitekim yasa ile zamanın özel kesimine o 
zamanın koşullarına göre geniş ve önemli sayılabilecek, 
aşağıda başlıcaları belirtilen, önlemler tanınıyordu;

- Devlet arazisinden 10 hektara kadar bedelsiz arazi 
verilmesi

- Özel şahıstan kamulaştırma yoluyla devletin aldığı 
arazi ve binanın kredi ile sanayici girişimciye verilmesi,

- Alt yapı yatırımlarında devletin aldığı arazi ve 
binanın kredi ile sanayici girişimciye verilmesi,

- Alt yapı yatırımlarında devletin öncelikle hizmet 
vermesi

- Sınai işletmenin kuruluş döneminde alınması gereken 
vergi, resim ve harçlardan indirim yapılması ve bağışıklık 
sağlanması,

- Makina, tesis, hammadde ve yardımcı madde atımlarında 
gümrük bağışıklıklığı,



- Ulaştırma (Demiryolu) ücret ve tarifelerinde indirim 
yapılması,

- Devletçe sağlanan ham ve yardımcı maddelerin 
fiyatlarında indirim yapılması,

Kamu alımlarında bu sınai ürünlerinin alınmasına 
öncelik sağlanması ve prim verilmesi.

Bu önlemler zamanına göre ileri düzeyde önlemlerdir. 
Ancak genç Cumhuriyetin kalkınma isteğinin bu yasa ile 
yerine getirildiğini söylemek güçtür. Bunun çok çeşitli 
nedenleri olmuştur. Önce o tarihlerde TUrkiyenin gümrük 
bağımsızlığının sağlandığı 1929 yılında da bilinen Dünya 
iktisadi bunalımı ile karşılaşıldı. Bu bunalım, 1929 
yılından itibaren değişik bir iktisadi politikanın 
izlenmesini ' gerekli kılıyordu. Ayrıca bunalım, özel 
girişimci için geleceğe dönük belirsiz ve ürkütücü bir 
ortam yarartmakta idi.

öte yandan, o zamanın Türkiye’sinde özendirme 
önlemlerinden yararlanacak sosyal yapının olduğunu söylemek 
güçtür. Kaldı ki, sanayide sermaye birikimi de yeterli 
düzeyde değildi.

Bu arada, 1925 yılında yapılan vergi reformu ile aşarın 
kaldırılması sonucunda vergi yükünün tarımdan sanayi 
kesimine kaydırılmış olmasının da sanayileşmeyi kısmen de 
olsa olumsuz olarak etkilemiş bulunmasını belirtmek uygun 
olacaktır.

Bütün bunlara rağmen, 15 yıl süre ile kabul edildiği 
için 19A2’de yürürlükten kalkan sözü edilen yasanın, günün 
koşullarının elverdiği ölçüde başarıl olduğunu ve çağdaş 
önlemlerin Türkiye’de uygulanmasında öncülük ettiğini 
belirtmek gerekmektedir. Bu önlemlerden bir bölüm, 
sanayişmenin o zamanki aşamasına uygun nitelik taşıdığı 
için bugün yürürlükte değildir. Alt yapı yatırımlarına, 
gümrük vergilerine ilişkin olanların ise bugün de 
geçerliliklerini sürdürdüğü dikkati çekmektedir.
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b. 1929-1950 Dönemi

Teşvik-i Sanayi Yasasanının yürürlüğe girdiği yıllarda 
varlığını hissetiren, devletçi iktisat politikası görüşünün 
iktisadi bunalım döneminde etkisini artırdığı görülmekte ve 
İkinci Dünya Harbi’nin de etkisiyle bu politikanın 1950’lere 
kadar uzandığı bilinmektedir. Sümerbank, Etibank, Makine ve 
Kimya Endüstrisi, Maden Tetkik Arama Kurumu gibi bugün de 
Türkiye Sanayiinde ağırlığı bulunan ve bir çoğu Türk 
Sanayisine ara ve ana malı üretmekte olan kuruluşlar böyle 
bir devletçilik politikasının ürünleri olmuşlardır.

Bu devletçilik politikası, özel kesim için kuşkusuz 
özendirici bir ortamın yaratılmasını engelleyici etkide 
bulunmuştur.

Bu ortam içinde 19A2 yılında yürürlüğü son bulan 
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yerine yeni bir yasa almayınca, 
mevzuat ve uygulayıcı kuruluşlar dağınıklığa
terkedilmişlerdir.

c. 1950-1960 Dönemi

1950'de Siyasal iktidar, liberal bir iktisat politikası 
izleyen iktidara geçmiştir. Bu iktidarın özel kesimin 
yatırım yapmasına uygun bir ortam oluşturduğu görülmektedir. 
Kredi olanaklarının artırılması, dış yardımların Hazine 
olanakları ile birleştirilerek ekonomiye aktarılması, 
devletleştirilen dış ticarette girişimciyi yatırım yapmaya 
özendici bir politika izlenmesi, alt yapı yapımına büyük hız 
verilmesi, tarımsal üretimi özendirici destekleme fiyat 
politikasının uygulanması bu ortamın doğuşuna etkide 
bulunmuştur.

Bu dönemde özendirme önlemleri mevzuatı fazla 
geliştirme göstermemiş olmasına rağmen, sözü edilen 
elverişli ortam, özel kesimin sanayi yatırımları için 
özendirme önlemleri niteliğinde olmuş ve özel kesimin sınai 
yatırımlara yönelmesi sağlanmıştır.



Bu arada kimi yasal düzenlemelerin yapıldığını da 
belirtmek gerekmektedir. Nitekim 1951 de "Yabancı sermaye"yi 
Teşvik Kanunu" yürürlüğe girmiştir. Bu yasa yabancı 
sermayenin Türkiye’de sınai yatırım yapmasını beklediği 
kadar olumlu etkilememiştir. Yasa ile beklenen gelişmenin 
sağlanmamasına, yıllık kar transferinin % 10 oranında
tutulmuş olması ve yatırım alanlarının sınıflandırılmış 
bulunması gösterilmektedir. Bu sınırlandırmalara daha 
elverişli boyutlar kazandırılması ve yabancı sermaye
paylarının yurt içinde ve yurt dışında satılmasını
kolaylaştırıcı önlemlerin alınması 18.1.1954 tarihinde kabul 
edilen 6224 sayılı "Yabancı Sermayeyi Teşvikler Kanunu" ile 
sağlanmışsada, ülke içinde yabancı sermaye için uygun 
ortamın yaratılmaması beklenen ölçüde dış sermaye akımına 
olanak vermemiştir.

Bu arada, yine 1954 yılında kabul olunan 6726 sayılı 
Petrol Kanununun da yasal düzenlemelerden birisi olduğunu 
belirtmek gerekmektedir. Ne var ki, libaral bir anlayışla
düzenlenmesine rağmen bu yasadan da yabancı sermaye
açısından fazla bir yarar sağlanamamıştır. 1973 yılında 
yasanın çoğu hükümlerinin kaldırıldığını ve daraltıldığını 
da eklemek gerekmektedir.

1950-60 Döneminin, bugünkü karma ekonomik düzenin ve 
dolayısıyla bugünkü özendirme politikalarının hazırlayıcısı 
olduğu ileri sürülebilir.

1 1 1 .  Planlı Dönemdeki Gelişmeler

a. Özendirme Önlemleri Açısından Planlı Dönemin
Özellikleri

Türkiye’de özendirme ve yönlendirme önlemleri gerçek 
anlamı ile planlı dönemde uygulanmaya başlanmış ve sanayi 
ürünü dışsatımı da özendirme önlemlerinden ilk kez bu 
dönemde yararlanmak olanağını bulmuştur. Kalkınma 
planlarının özel kesim için yol gösterici olması ve uygulama 
zorunluluğu getirmemesi, bu önlemlerin ayrı yasal düzenleme 
ile ortaya konulmasını zorunlu kılmıştır.



27 Mayıs 1960 Devrimi, aynı zamanda Planlı döneme
geçişi sağlayan bir olaydır. Nitekim 1961 de Devlet Planlama
Teşkilatı kurulmuş, 1962 de ilk Yıllık Program 
hazırlanmıştır. Beşer yıllık düzenlenen kalkınma planları 
şimdiye kadar aşağıdaki dönemler için hazırlanmışlardır.

1963-67 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
1968-72 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
1973-77 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
1978-83 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
1985-89 Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı

Planı dönem sonrasında sanayinin özendirilme ve 
yönlendirilmesi yukarda belirtilen plan dönemleri ayrı ayrı 
ele alınarak kısaca gözden geçirilecektir.

b. Birinci Plan Dönemi (1963-67)

aa. Plandaki Öngörüler
Birinci beş yıllık planda aşağıda belirtilen özendirme 

önlemlerinin gerçekleştirilmesi üzerinde durulmuştur.

- Sanayileşmenin bölgeler arası dengeli kalkınmayı 
sağlayacak biçimde yaygınlaşmasını temin edecek özendirme ve 
yönlendirme önlemleri getirilmesi,

- Üretimi özendirecek sanayi kollarına kredi 
kolaylıkları sağlanması,

- Sanayileşmeyi hızlandırıcı bir etken olarak hızlı 
amortisman uygulamasına geçilmesi,

- Montaj sanayinin imalat haline dönüşmesini sağlayacak 
istihsal vergisi uygulamasına başlanılması.

Sanayi yatırımlarına ve üretimine dönük bu önlemler 
yanında, dış satım ile ilgili olarak da şu özendirme ve 
yönlendirme önlemleri üzerinde durulduğu da görülmektedir.



- Sanayi ürünlerinin dış satımında, bu ürünlerin yapımı 
için dışardan alınan hammaddelerin gümrük vergilerinin geri 
verilmesi,

- Sanayi ürünlerinin dış satımında uluslararası
fiyatlar ile rekabeti kolaylaştırmak üzere, ham madde 
fiyatlarının, uluslararası fiyatlara uygunluğunun
sağlanması.

bb. Plan Dönemindeki Uyşgulamalar

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen
önlemlerin çoğunun plan döneminde gerçekleştirildiği
görülmektedir.

- 1963’de, 193 sayılı Gelirler Vergisi kanununda 
değişiklik yapan 202 sayılı yasa ile sanayi yatırımlarını 
özendirmeye yönelik olarak " yatırım indirim" önlemi 
getirilmiştir. Yatırım indirimi, uzun süre uygulaması 
süriürülebilen genelde sanayileşmenin hızlandırılmasına 
kat<ıda bulunmuş olan ve sanayileşmeyi planın ana 
ilkelerinde öngörülen geri kalmış yörelere kaydırmada etkin 
olmjş bir önlemdir. Önlem ana ilke olarak, bilindiği gibi, 
yatırımda kullanılan özsermayenin belirli bir oranı tutarına 
eşit tutardaki karın vergi dışı bırakılmasına dayanmaktadır. 
Dahi sonra yatırım indirimi kaynak ayırımı yapılmadan duran 
varlıkların tamamına uygulanmaya başlanmıştır.

196A’de 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı gümrük giriş 
tarife cevtvelinin değiştirilmesine ait 47A sayılı yasa 
yürürlüğe konulmuştur. Bu yasa ile yatırım mallarının dış 
alıcındaki gümrük vergi ve resimlerine bağışıklık ve 
taksitlendirme getirilmiştir. Sanayileşmeyi hızlandırıcı 
nitelik taşıyan bu önlemin zamanımıza kadar başarı ile 
uygulandığı görülmektedir.

- Ayrıca 1963’de kurulan Sınai Yatırım ve Kredi 
Bankası’nın orta süreli işletme ve yatırım kredileriyle, 
daha önce kurulan T.Sınai Kalkınma Bankası ile birlikte, 
sanayileşmenin hızlanmasına katkıda bulunmaya bu dönemde 
başladığını belirtmek gerekmektedir. Devletçe sağlanan



çeşitli olanakların da katkısıyla daha sonra döviz 
kredileriyle çalışmalarını sürdüren bu bankaların sanayiye 
verdikleri hizmet, günümüzde de etkisini sürdürmektedir. Bu 
bankaların özel kesimin finansmanına yöneldiğini, aynı işi 
yapmak üzere kamu kesimi için de Birinci Beş Yıllık kalkınma 
Planı döneminde, 196A’de Devlet yatırım Bankasının 
kurulduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu banka 1988 yılında 
İhracat Kredi Bankası haline dönüştürülmüştür.

- Daha sonra, Üçüncü Plan döneminde, yurt dışındaki 
işçilerin tasarruflarıyla oluşan sanayi kuruluşlarının 
finansmanına dönük çalışmalar yapan Devlet Sanayi ve İşçi 
Yatırım Bankası kurulmuştur.

Ancak 1970’de kurulan banka, politik bir ortamda ve 
koalisyon hükümetlerinin çekişmeleri içinde etkin bir 
gelişme gösterememiştir. Bunda yurt dışındaki işçi 
tasarruflarının yöneldiği sınai kuruluşların yönetim 
zayıflığı ve sahipsizliği de kuşkusuz rol oynamıştır. Bu 
Bankada 1988’de Türkiye Kalkınma Bankası adını almıştır.

Bu plan döneminde bunlardan başka, dış alımda kota 
sisteminin getirildiği, hızlandırılmış amortisman
uygulamasına geçildiği de görülmektedir.

Birinci plan döneminde, yukarıdaki açıklamaların da 
ortaya koyduğu üzere, daha çok kapasite yaratıcı, 
sanayileşmeyi yaygınlaştırıcı ve hızlandırıcı önlemler 
üzerinde durulmuş ve bunların gerçekleştirilmesine 
çalışılmıştır. Denilebilir ki, planda yer alan sanayileşme 
ile ilgili tüm öngörülen çekici ve atılımlar yapılmıştır. 
Türkiye’de öngörülen önlemlerin bu denli başarılı olarak 
gerçekleştirildiği bir başka plan dönemi olmamıştır.

c. ikinci Plan Dönemi (1968-72)

aa. Plandaki Öngörüler

Bu planda, sanayinin küçük ve dağınık kuruluşlar 
halinde oluşmaya başladığından yakınılmış ve büyük 
kuruluşlara yönelinmesi gereği üzerinde durulmuştur. Bunun



için sermeye piyasasının geliştirilmesi gereğinin ilk kez 
ileri sürüldüğü görülmektedir.

Ayrıca, özendirme ve yönlendirme önlemlerinin çeşitli 
organlar tarafından ortak bir politika etrafında 
birleştirilmesi gereği de belirtilmiştir, Bu görüşün, 
sonraki plan dönemlerinde tüm özendirme ve yönlendirme 
çalışmalarının tek elden yönetilmesi isteği halinde yeniden 
ortaya çıktığı görülmektedir.

Başlangıçta Sanayi Bakanlığı (1971'de Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 198A de Ticaret Bakanlığı ile 
birleştirilerek "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı" adını 
almıştır.) ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen 
çalışmalara, yukardaki istekler doğrultusunda 1967 de 
Başbakanlığa bağlı olarak kurulan "Yatırımları ve İhracatı 
Geliştirme ve Teşvik Bürosu" da katılmıştır. Bu büro, 1970 
yılında yayınlanan 1318 sayılı Finansman Kanunu ile "Devlet 
Planlama Teşkilatı, Teşvik ve Uygulama Dairesi" haline 
getirilmiştir.

1971 Yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
devredilmiş olan daire 11.1.1980 tarihinde Başbakanlığa 
bağlı "Teşvik ve Uygulama Dairesi" ve daha sonra Dördüncü 
Dönemde Devlet Planlama Teşkilatı’na bağlı "Teşvik ve 
Uygulama Başkanlığı" haline dönüştürülmüştür.

İlgili tezkere de "Özendirme önlemlerinin bir merkezden 
yürütülmesi, gerekli koordinasyon ve çabukluğun sağlanması" 
amacıyla yapıldığı belirtilen bu girişim ile aynı zamanda, 
Ticaret Bakanlığı nezdinde bulunan "Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüğü de bütün görev ve yetkileri ile birlikte bu 
Daireye bağlanmıştır.

Görüleceği üzere, özendirme ve yönlendirme önlemleri 
çalışmaları ve uygulamaları kurumsal olarak önemli 
değişmeler göstermiş, çeşitli Bakanlıklar arasında 
dolaşmıştır. Daha sonra bir merkezden yürütülmeye başlanması 
ile koordinasyonda çabukluk sağlanmış ve bu uygulama 
teşviklerin süratle gelişmesinde etkin olmuştur.



Birinci Beş Yıllık Plan döneminin başarılı uygulaması 
deneyiminden yararlanılarak İkinci Beş Yıllık Plan’da 
sanayi yatırımları ve dış satım konusunda aşağıdaki önlemler 
üzerinde durulduğu görülmektedir.

Sınai kuruluşların kuruluş ve işletilmeleri ile ilgili 
dağınık yasal düzenlemelerin derlenmesi ve bir araya 
getirilmesi,

Özendirme önlemleri için hazırlanan yapılabilirlik 
raporlarının tek bir yerde değerlendirilmesinin ve 
sonuçlandırılmasının sağlanması,

Eskime payı oranlarının sanayi kollarının özelliklerine 
göre yeniden belirlenmesi,

Yeni kuruluşların iktisadi kapasitelerde kurulmasının 
sağlanması,

Şehir dışında alt yapısı olan sanayi bölgelerinin
kurulması,

Küçük kuruluşların dışsatım olanaklarının dış satım
birlikleri çerçevesinde birleştirilmesi,

Dış satım yapan sanayi kuruluşlarına döviz ayırımında 
öndelik verilmesi.

bb. Plan Dönemindeki Uygulamalar

Plan döneminde yasal düzenlemeler ve uygulamalar
açısından gerçekleştirilen gelişmelerden başlıcaları aşağıda 
gösterilmiştir.

Bu plan döneminde mevzuat yönünden en önemli gelişme, 
Birinci Plan Döneminin sonunda 1967 yılında kabul olunan, 
uygulanmasına ikinci plan döneminde başlanılan 933 sayılı 
"Kalkınma Planlarının Uygulanması Esaslarına Dair" Kanun 
olmuştur. 0 zamana kadar yürürlüğe konulmuş ve geçerli olan 
tüm özendirme önlemleri bu yasa ile bir araya getirilmiştir. 
Yasada, yatırım indiriminin % 80’ e kadar çıkartılması,



gümrük vergilerinde bağışıklık, dış satımda vergi iadesi, 
Sanay'i Bölgesi kurulması için arazi istimlaki gibi önlemler 
yer almıştır.

Türkiye'de sanayinin özendirilmesinde önemli bir 
aşamayı oluşturan bu yasa bütünüyle 25.10.1969’a kadar
geçerli olmuş ve önlemlerin uygulanmasındaki dağınıklık 
giderilmiş, dışsatımda vergi iadesi sistemi getirilmiş, 
yürütme tek elde toplanabilmiş, uygulama belgeleri kısmen 
basitleştirilmiş ve en önemlisi "Teşvik Belgesi"
uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca bu plan döneminde sanayi 
bölgelerinin kurulmaya başlamasının da önemli bir gelişme 
olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

933 sayılı Yasa, 1927 yılında yürürlüğe giren Teşvik-i 
Sanayi Kanunundan sonra geniş kapsamlı ikinci yasa olmuştur. 
Her iki yasının da zamanlarının ekonomik koşullarına ve 
sanayinin gelişmesi aşamasına göre çağdaş ve ileri düzeyde 
hükümler içerdiği görülmektedir.

ilk yasanın başarısını engelleyen 1929 iktisadi
bunalımı ve ikinci Dünya Harbi olmuş, ikinci yasa da birçok 
maddenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi
dolayısıyla gerektiği kadar etkili olamamıştır.

10.8.1970 tarihinde yapılan Türk Parasının kur 
değişikliği sırasında, kısa süreli krediler ve mevduat 
faizleri yeniden düzenlenmiş, sanayiye düşük faizli ($10) 
orta süreli kredi olanağı yaratılmaya çalışılmış, döviz 
verilmesinde sanayiye öncelik verilmesi ve selektif kredi 
uygulaması ile ilgili önlemler yeniden ele alınmıştır. Daha 
sonra 31.8. 1970 de Faiz Farkı ödenmesinin ilk kez önlemler
arasına katıldığı görülmektedir.

Ancak bu önlemlerin plan öngörülmesi ile ilişkisi 
kurulmayarak yürürlüğe konulması ve Plan'dan kopukluk, fazla 
olumlu sonuçlar alınmasını kuşkusuz önlemiştir.

12 Mart 1971 Siyasal olaylarından sonra, sanayiyi 
özendirme ve yönlendirme önlemlerinden gümrük bağışıklığı, 
döviz ayırımı, selekif kredi uygulaması, faiz farkı ödemesi



gibi bir çok önlemin zaman zaman yürürlükten kaldırıldığı, 
yeniden konulduğu yada dondurulduğu görülmüştür. Giderek 
17.1.1972 de, siyasal iktidarların koalisyon koşulları 
doğrultusunda, özendirme önlemlerinin uygulamasının tek 
elde toplanmasından dahi vaz geçilmiş ve uygulamalar çeşitli 
kuruluşlar arasında paylaşılmıştır.

1972 yılı başlarında yayınlanan, "Yatırımların teşviki 
hakkındaki" 7/4079 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 1971 
yılı Program Kararnamesinin kimi maddelerinin 1972 yılında 
da uygulaması sağlanarak sanayinin özendirilmesi çalışmaları 
bütünlük içinde sürdürülmeye çalışılmış ise de, siyasal 
iktikrarsızlık nedeniyle ikinci plan döneminde, planda 
öngörülen önlemlerin kısmen gerçekleştirilme olanağı
bulunabildiği belirtmek gerekmektedir.

d. Üçüncü Plan Dönemi (1973-77)

aa. Plandaki Öngörüler

Bu planda da, konuya önceki plandardakine benzer 
anlayış çerçevesinde yaklaşım olmakla beraber, yatırımların 
özendirilmesiyle ilgili fazla açıklama ve öngörülere yer 
verilmediği görülmektedir. Nitekim, Plan’da üzerinde durulun 
konular aşağıda belirtilenden ibaret olmuştur.

- İleri teknoloji gerektiren ana ve yatırım malı 
sanayilerinin dış alıma karşı korunmasına devam olunması,

- Tesislerin ekonomik kapasitede kurulmalarının 
sağlanmaya çalışılması,

- Sanayinin temel mal ve hizmetlerinin uluslararası
fiyatlara uygun seviyede sağlanmasına çaba gösterilmesi.

bb. Plan Dönemindeki Uygulamalar

Plandaki bu öngörüler, önceki iki planda da yer 
almıştır.

Sadece ara ve yatarım malı üreten sanayilerin değil, 
sanayinin bir bütün halinde dış alıma karşı sürekli olarak



koruna geldiği dikkati çekmektedir. Çağdaş teknolojinin 
sürekli gelişme içinde bulunması bunun nedeni olarak 
gösterilmekte ise de, bu durumun, Türk Ekonomisinde 
değiştirilmesi güç geleneksel bir tut-m niteliğinde olduğu 
görülmektedir.

Tesislerin ekonomik kapasitede kurulması da, Türk 
Sanayi için süreklilik gösteren bir sorun olmuştur. 
Özendirme önlemlerinin uygulanmasında bu sorunun çözümünde 
etkili olunduğunu söylemek güçtür. Çünkü sanayi
kuruluşlarının çoğunluğunun küçük kuruluşlar halinde 
bulunduğu bir yapısal ortamda büyük kuruluşlara daha etkili 
özendirme önlemleri uygulaması kolay değildir. Ayrıca,
sorunun çözümünün mevcut özendirme önlemlerinden daha 
değişik önlemleri gerektirdiği de bir gerçektir. Büyük 
sınai kuruluşu, yüksek seviyede iç talep ve dış satım 
olanakları yanında yüksek seviyede finansman olanaklarına da 
gerekseme göstermektedir. Dışsatımın istikrarsızlığı 
yanında, özel girişimin yeterli sayıda büyük sınai kuruluşun 
gerçekleştirecek sermaye birikimini sağlayamadığı da bir 
gerçektir. Sermaye piyasasının gerek hukuki yapı ve gerekse 
kurumsal olarak geliştirilememiş olması da bunu 
engellemiştir. Kısıtlı sayıda mevcut sınai girişimler de ya 
devletin ortaklaşa olarak ya da sanayinin bankacılık
sistemiyle bütünleşmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir.

Sanayinini temel mal ve hizmetlerinin uluslararası 
fiyatlarla temini ise bilindiği gibi, sanayi ürünlerinin dış 
satımı açısından son derece önemlidir. Bu mal ve hizmetlerin 
kısmen dışalım malı olması, kısmen de mal oluşu yüksek 
olduğu bililen KIT’ler (Kamu İktisadi Teşebbüsü) tarafından 
sağlanması bu önlemin sürekli olarak gündemde kalmasına yol 
açmıştır.

Yasal düzenleme açısından, bu Plan döneminde, 
yatırımların özendirilmesiyle ilgili önceliklerden değişik 
nitelikte ve geniş kapsamlı yasal düzenleme yürürlüğe 
konulamamıştır. Buna ilk iki plan döneminde yatırımların 
özendirilmesi konusundaki ana ilkelerin belirlenmiş olması 
ve uygulamanın bu ilkeler doğrultusunda oldukça yerleşmiş 
bir düzene kavuşmuş bulunması neden olmuştur. Bunun yanında,

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



plan döneminde sürekli değişen siyasal kadroların 
istikrarsız tutumlarının da yeni ve geniş kapsamlı
çalışmalara yönelmeyi engellediğini belirtmek gerekmektedir. 
Bu durumun 12.9.1980’e kadar devam ettiğini ileri sürmek 
yanıltıcı olmayacaktır.

Bununla beraber, mevzuat açısından yapılan kimi
çalışmaları aşağıdaki biçimde sıralamak olanağı vardır.

Orta süreli kredilerle ilgili iki önemli önlemden ilki, 
1973 de dışsatım garantili yatırım kredilerine tanınan 
vergi, resim, harç bağışıklığı, İkincisi ise, 1978 de faiz 
farkı ödemesinin etkin bir biçimde yeniden düzenlenmesi 
olmuştur.

Maliye Bakanlığı1nca 1973 de yatırım indirimi 
uygulaması ile ilgili esaslar yeniden belirlenmiştir.

Görüleceği üzere, bu plan döneminde, yatırımların 
özendirilmesine yeni önlem türü getirememiş, ancak mevcut
önlemlerde zamanın koşullarına uygun değişiklikler
yapılabilmiştir.

Öte yandan, ikinci plan döneminde ortaya çıkan ve üçücü 
plan döneminde devam eden yasal düzenlemelerin 
dağınıklığının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 13.8.1978 
tarihinde yayınlanan 78/2-32 sayılı tebliğ ile giderilmeye 
çalışıldığını belirtmek gerekmektedir. Nitekim sanayi 
yatırımları ile ilgili tüm önlemler bu tebliğ ile derlenerek 
uygulayıcıların yararına sunulmuştur. Aynı tebliğ ile gümrük 
vergileri taksitlendirilmesi ve bağışıklığının, aynı ve 
nakdi özel dış kredilerden yararlanma koşullarının yeniden 
düzenlenmiş olduğu da görülmektedir.

e. Dördüncü Plan Dönemi (1978-83)

aa. Plandaki Öngörüler

Bu planda yatırımların özendirilmesine, önceki 
Plan’lara göre değişik bir anlayışla yaklaşım yapılmıştır. 
Bu değişikliğin nedeni, değişen konjoktürdür.



Nitekim Plon’da, mevcut özendirme önlemlerinden ve bu 
önlemlerin derecelerinden yararlanma "tasarrufların 
yatırımlara yönelmesini sağlamak üzere, örgütlü, düzenli ve 
yaygın halk girişimlerine ve k, aperatiflere öncelik 
verileceği” belirtilmiştir. Özendirme önlemlerinin, yöreye, 
iş koluna ve en önemlisi kuruluşun ortak yapısına göre 
farklı derecelerde uygulanması esasen planlı dönemin 
başlangıcından beri vardı. Ancak bir özendirme önleminin bir 
bütün halinde, ortak yapısı farklılılğı dolayısıyla bir özel 
girişime uygulanması ötekine uygulanmaması; başka bir 
deyişle özendirme önlemlerinin uygulanmasında girişimci 
açısından farklılık yarartılması ilk kez bu planda yer 
almıştır.

Bu planda öncekilere göre, bir başka farklılık, "kamu 
kesimi, özel kesim, halk girişimleri, üretici kooperatif ve 
birlikleri" kavramlarinin bir arada, yan yana kullanılmış 
olmasıdır. Plan da özellikle sanayi ürünlerinin dışsatımını 
özendirme önlemleri açısından bu farklılık üzerinde 
durulmuştur.

Bunların yanında, önceki palanlarda olduğu gibi, 
özendirme mevczutanının bir yasa içinde toplanarak, bir 
özendirme sistemi oluşturulmasına çalışılacağının
belirtilmiş olduğunu da açıklamak uygun olacaktır. Ancak, bu 
gerekseme beşinci beş yıllık plan dönemine kadar 
gerçekleştirilememiştir.

bb. Plan Dönemindeki Uygulamalar

Planı hazırlayan siyasal iktidarın ve bunun yanında 
uygulayıcı kadroların Plan uygulamaya girdikten sonra 
değişmiş olması planda öngörülen özendirme politikalarının 
uygulanmasına olanak vermemiştir. Uygulama olanağı bulunsa 
idi, özendirme önlemlerinin tarihi gelişiminde yeni bir 
aşama ile karşılaşılmış olunacaktır.

Özel kesimin bir bölümünü oluşturan çok ortaklı 
kuruluşların ve kooperatiflerin yönetim güçlüklerinin ve 
içinde bulundukları öteki koşulların düzeltilmesi gereği 
esasen öteden beri bilinmektedir. Planda hangi özendirme
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ör tellilerinin ayrıcalıklı olar ak uygulanması ile bu 
gücüklerin üstesinden gelineceği belirtilmediği için, olası 
uygulamaların başarısı ile ilgili bir görüşün ileri sürülme 
olanağı yoktur. Ancak, bu kuruluşların sorunlarına planda 
isabetli teşhislerin konulduğunu söylemek de güçtür.

Öte yandan, dördüncü beş yıllık kalkınma planının 
yaşanılan bir iktisadi bunalımın gereklerine uygun olarak 
düzenlendiği de söylenemez. Nitekim plan dönemi boyunca 
iktisadi gelişmeler plana uygun olarak gelişmemiştir. Başka 
bir deyişle plan iktisadi gelişmelerin dışına düşmüştür. Bu 
durum Yıllık Programlarla düzeltilmeye çalışılmışsada, 
yatırımlar, Liretim, istihdam ve özellikle enflasyon 
konusunda, fazla başarılı olunamadığı görülmektedir.

Bu plan döneminin değerlendirilmesinde birkaç dönüm 
noktası vardır. Plan döneminin başlarındaki farklı görüşlü 
demokratik siyasal iktidar değişiklikleri dışında ilk önemli 
olay 24.1.1980 tarihli iktisadi önlemlerdir. îkinciside 
12.9.1980 tarihindeki siyasal iktidar değişikliğidir.

24 Ocak 1980 tarihli iktisadi önlemler dönemine 
gelinceye kadar, mevzuat ve kurumlaşma açısından fazla bir 
gelişme olmamıştır.

24 Ocak 1980 tarihinde, süre gelen iktisadi bunalımdan 
çıkışı kolaylaştıracak bir seri iktisadi önlemler alındığı 
bilinmektedir. Bu önlemler arasında, başlıcaları aşağıda 
belirtilen sanayi üretiminin özendirilmesine dönük önlemler 
de yer almıştır.

- Faiz oranları ve faiz farkı ödeme oranları. Merkez 
Bankası Banka Meclisi kararı ile (8/174 sayılı karar) 
yeniden düzenlenmiş ve kredi faizleri enflasyon oranlarına 
göre elverişli düzeye indirilmiştir.

- 88/181 sayılı karar ile ithalden alınacak damga resmi 
oranları GATT ülkelerinden yapılacak dışalımda İ> 25’den % 
1’e indirilmiştir.



Bu kararlar, iktisadi bunalım döneminde düşen üretim 
seviyesinin yeniden canlandırılmasına dönük olumlu özendirme 
önlemleridir. Bu tutum, boş kapasite varken üretimin 
özendirilmesinin yatırımlardan önce ele alınması gereğine 
uygun düşmektedir. Ne varki, 1980 yılının ikinci yarısından 
sonra enflasyonu önlemek amacıyla bu tutumun değişikliği 
görülmektedir.

Nitekim banka ödünç verme işlerinde faiz oranları, 
1.7.1980 de 8/909 sayılı kararla mevduat birikimini sağlamak 
amacıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca temel mal ve 
hizmetlerin fiyatları KÎT’lerin zararlarını önlemek amacıyla 
sürekli olarak çıkartılan tebliğlerle arttırılmıştır. Bu iki 
temel tutum plan dönemince sürdürülmüştür.

Dördüncü Plan döneminde, yatırımların özendirilmesine 
dönük önlemlerin de geliştirildiği ve dağınıklıktan 
kurtarılarak bir araya getirildiği görülmektedir.

80/5 sayılı yatırımların teşviki ve yönlendirilmesi: 
Tebliği ile yatırımları özendirme önlemlerinden
yararlanılmaya açıklık getirilmiş, Teşvik Belgesi’ne dayalı 
uygulama kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Orta süreli kredi 
sisteminin teşvik belgesi’ne bağlanması, dolayısıyla 
uygulamanın genişletilmesi ve yaygınlaştırılması,
yatırımlarda "Teşvik Belgesi" etkenini ön plana çıkarmıştır. 
Yatırımların ve dışsatımın özendirilmesi açısından plan 
döneminin en büyük özelliği kuşkusuz Teşvik beglesi'ne 
dayalı uygulama olmuştur. Faiz hadlerinin serbest 
bırakılarak yüksek seviyeye çıkması ve yatırımlar için düşük 
faizli orta süreli kredilerin ancak "Teşvik Belgesi"ne 
dayanılarak sağlanabilmesi bu durumu ortaya çıkarmıştır.

Plan dönemi boyunca her yıl yayınlanan yıllık program 
kararnameleri ve bu kararnamelerin "Yatırımların, İhracatın 
ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşvik ve Yönlendirilmesine 
ait Hükümleri" çerçevesinde özendirilecek yatırım konularını 
gösteren "Genel Teşvik Tabloları" sürekli olarak 
geliştirilmiş ve plan döneminin son yılı olan 1983 yılı 
program kararnamesi ile yatırımların özendirme önlemleri 
aşağıda belirtilen seviyeye ulaşmıştır.



1. Dışalım malı makina ve donanımda gümrük bağışıklığı,
2. Gümrük Vergi ve Resimlerinin beş yıla kadar 

taksiti endiriİmesi,
3. Yatırım İndirimi,
4. Yatırım finansman fonundan faydalanma,
5. Bina inşaat vergisi istisnası,
6. Vergi, Resim, Harç istisnası,
7. Faiz farkı iadesi,
8. Aynı ve nakdi dış kredi kullanma imkanı,
9. Döviz tahsisi,

10. Gümrük vergi oranlarında değişiklik yapılması,
11. Vasıtalı Vergilerde 5 yıla kadar taksitlendlrme,

Ayrıca, "Dış kredilerin kullanımı için Kur Farkı Fonu 
tesisine dair Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 27 
sayılı karar" ile döviz kredilerine kur garantisi 
getirilmesi düzenlenmesine geçilmiştir.

Sözü edilen kararname’nin 1.3. ve A. maddelerinde konu 
ile ilgili aşağıda belirtilen düzenleme üzerinde 
durulmuştur.

Madde: 1. "Dış kaynaklardan sağlanan kredilerin,
borçluları.. . açısından sabit bir maliyet unsuru haline 
getirilmesi amacıyla Dış Krediler Kur Farkı fonu 
oluşturmuştur..."

Madde: 3. "Krediler, kullanıldıkları tarihlerin cari
kuru üzerinden Türk Lirası karşılıkları krediden 
yararlananların geri ödemekle sorumlu olacakları Türk Lirası 
kredilerini oluşturur."

Madde: 4. "Para ve kredi kurulu hükümetçe uygulanmakta
olan ekonomi politikasına göre, her takvim yılı için Türk 
Lirası kredilerine uygulanacak yıllık faiz oranını tespit 
eder."

Yatırım özendirmelerinde kısaca "kur garantisi" olarak 
adlandırılan bu uygulama Dördüncü Plan döneminin çözümlene
meyen ve önemli sorunu niteliğini taşımıştır. Yukarıda kimi 
önemli maddeleri belirtilen kararnameye de Plan dönemi



sonuna kadar işlerlik kazandınlamamıştır. Bu plan 
döneminde, devalüasyonun ve serbest kur politikası 
uygulamasının sonucunda, orta süreli kur garantisiz döviz 
kredisi uygulaması, bu krediden yararlanan sanayi 
kuruluşlardım güç durumda bırakmış, plan dönemi başında 20- 
30 TL’den alınan 1 $ lık dövizin borcu, Plan dönemi
sonlarında 350 TL. sına çıkmıştır. Bu durum, kur garantisiz 
döviz kredisi alan kurumlan borçlarını ödeyemez duruma 
getirmiş ve T.Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım ve 
Kredi Bankası, Dünya Bankası ve başka kaynaklardan 
sağladıkları döviz kredilerini yıllarca
kullandıramamışlardar. Böylece sanayileşmeye katkıda 
bulunabilecek kaynaklar atıl durumda bekletilmiştir. Buna 
biraz da develüasyonun, bu kredilerin faizlerine (genellikle 
# 12-15 dolayında) yakın seviyeye inme eğiliminin beklentisi 
yol açmıştır. (1)

Dördüncü Plan döneminde 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı 
Turizm Teşvik Kanunu yürürlüğe girmiştir. Yasa’da "turizm 
yatırım ve işletmelerinin teşvik edilrtıesi ve denetlenmesine" 
çalışılacağı ve Teşvik esaslarının "bakanlığın
koordinatörlüğü ve DPT’nin katkıları ile" belirleneceği (2) 
belirtilmiş olmakla beraber plan döneminde bu konuda etkin 
önlemlerin alındığını söylemek güçtür.

(1) Burada sözü edilen 27 sayılı karar uygulanamazken, 
14.4.1984 tarihinde "Dış krediler kur farkı fonu tesisine 
dair T.P.K.nu koruma hakkında 29 sayılı karar" yayınlanmış 
ve "Dış krediler kur farkı fonu" oluşturularak, dış kredinin 
"Türk Lirası" kredisine çevrilmesi gerçekleştirilerek döviz 
kredilerine kur garantisi sağlanmıştır. Böylece sözü edilen 
kaynakları ancak 1984 yılı ortalarında işlerlik verilmesi 
olanağı doğmuş ve bu olanaklardan 1984 yılı sonuna kadar
yararlanılmıştır.
giren (100’den fazla ortağı olan) kurumların gelişmesi bu
nedenlerle çok güçleşmiş ve uygulama "özendirme"den çok
"caydırıcı" bir nitelik taşımıştır.

(2) Turizmi Teşvik Kanunu, Madde: 2-3
yapılmış ve 31.12.1982 tarih ve 2772 sayılı yasa ile de bu 
vergi 1983 den itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.



Sanayinin finansmanıda, önemli görevler üstlenen 
bankerlik kesimi, bu plan döneminde büyük gelişme göstermiş 
ancak ekonomik kriz ve enflasyon olgusu karşısında, 
bankerlik kesiminin büyük bir çöküntü içine düştüğü 
görülmüştür. Bunun sonucunda 13.1.1982 tarih ve 2578 sayılı
"Ödeme güçlüğü içinde bulunan Bankerlerin işlemlerine dair 
yetki kanunun" çıkartılmıştır. bu kanuna dayanılarak 
yayınlanan 14.1.1982 tarih ve 35 sayılı kanun hümündeki 
kararname ile "ödeme güçlüğü içindeki bankerlerin 
işlemlerinin tasfiyesine ve bunun için tasfiye kurulları 
oluşturulmasına karar verilmiştir."

Yatırımların özendirilmesi ile ilgili, dolaylı da olsa 
Plan döneminde bir başka düzenleme, 28.7.1981 tarih ve 2499 
sayılı sermaye piyasası yasası’nın yürürlüğe girmiş 
olmasıdır.

Sermaye Piyasası Yasası’nın konu ve amacını belirten 1. 
maddesi aşağıda gösterilmiştir.

"Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak, iktisadi 
kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak 
amacıyla sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık 
içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararının 
korunmasını düzenlemek ve denetlemektir."

Bu yasanın doğrultusunda, Sermaye Piyasası kurulu 
oluşturulmuş ve bu kurul plan dönemi boyunca çalışmalarını 
sürdürmüştür. Ancak, plan dönemi yüksek enflasyonun sermaye 
piyasasına olumsuz etkisinin yaşanıldığı bir dönem
olduğundan, "güvenin sağlanması", "hakların korunması" gibi
hususlara önem verilmesi zorunluluğu ve geleneksel 
bürokratik anlayış karşısında, başarılı bir uygulama
yapıldığını söylemek güçtür. Sermaye Piyasası kapsamına

Yabancı Sermaye ile ilgili Yatırımların Özendirilmesi

18.1.1954 Tarih ve 6224 sayılı "Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunu’na bu plan döneminde işlerlik kazandırılmaya 
çalışılmıştır.



14.1.1980 Tarih ve 4-44 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Tezkeresi ile başbakanlığa bağlı "Yabancı Sermaye Dairesi" 
kurulmuştur. Bu kuruluş, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesine 
alınarak, "Teşvik ve Uygulama Dairesi" paralelinde 
çalışmalarını geliştirerek, yatırım konusu olarak TUD’nin 
yasal düzenlemelerine uygun bir biçimde, yabancı sermaye 
gelişinin düzenlemesi ve Türkiye'de var olan yabancı 
sermayenin sorunları ile plan dönemi boyunca etkili bir 
biçimde uğraşmıştır.

Yabancı sermaye ile ilgili plan dönemindeki en önemli 
yasal düzenleme 24.1.1980 tarih ve 8/168 sayılı "Yabancı 
Sermaye Çerçeve Kararnamesi" olmuştur.

Yabancı sermayeye tanınan özendirme önlemlerine rağmen 
değişik faktörlerin rol oynamasından dolayı etkili bir 
yabancı sermaye giriminin olduğunu söylemek güçtür.

Vergi Yasalarındaki Değişikliklerle Yatırımların 
özendirilmesi

Dördüncü Plan dönemi, Yaşanılan yüksek enflasyonun ve 
iktisadi bunalımın gereklerine uygun olarak vergi 
yasalarında değişikliğin yapıldığı bir dönem olmuştur.

Gider Vergisi Yasası’ndaki Değişmeler

6802 Sayılı Gider Vergisi Yasası’nda 17.4.1981 tarih ve 
2447 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler özellikle sanayi 
mamullerinden alınan gider vergisi oranlarının düşürülmesini 
sağlamıştır. Daha sonra çıkartılan 4.5.1981 tarih ve 8/2823 
sayılı kararname ve 3.10.1981 tarihli kararname ile bu 
oranlarda oldukça kapsamlı, sanayi kuruluşları lehine 
değişiklikler yapıldığı gözlenmiştir. Bu yasa, 25.10.1984 
tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 
kaldırılmıştır.

Mali Denge Vergisi Kanununun Kaldırılması

1598 Sayılı Mali Denge Vergisi Kanunun değiştirilmesine 
dair 31.12 .1981 tarih ve 2572 sayılı yasa ile Mali Denge 
Vergisi oranında 1982’de % 1 uygulanmak üzere değişiklik



Kurumlar Vergisindeki Değişiklikler

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Yasası’nda değişiklik 
yapılmasına dair 31.12.1981 tarih ve 2573 sayılı yasa ile bu 
verginin oranı $ 50’den $ 4-0’a indirilmiştir. (3)

Gelir Vergisi Kanunundaki Değişiklikler

193 Sayılı Gelir Vergisi kanununda değişiklik 
yapılmasına dair 31.12.1981 tarih ve 2574 sayılı yasa ile 
gelir vergisi ödemelerinde gelir dilimleri itibariyle vergi 
oranları indirilmiştir.

Uygulanacak Oranlar 
Gelirler Vergi oranı 1982 1983(4) 1985(5)

1.000.000 TL.sına kadar
3.000.000 TL.sının son

İo 25 39 35 39

İki Milyonu için 
5.000.000 TL.nın son

% 30 44 40 35

İki Milyonu için 
10.000.000 TL.nin son

% 38 49 48 43

5 milyonu için 
15.000.000 TL.nın son

$ -P
*

00 59 58 53

5 milyonu için 
25.000.000 TL.nın son

% 58 69 68 63

10 milyonu için 
25.000.000 TL.dan

% 63 74 73 68

fazlası için t 55 65 65 60

(3) 2573 Sayılı Yasa Madde: 7.3236 Sayılı Kanunun 78. madde
siyle bu oran % 46’ya çıkartılmıştır.

(4) 1983 Yılı için yazılı olan bu oranlar, 31.12.1982 tarih 
ve 2722 sayılı yasa ile % 1 oranında düşürülmüştür.
(5) 3236 sayılı kanunun 66. maddesiyle, 3 milyon liraya
kadar <f> 25,6 milyon liranın son 3 milyon lirası için % 30,12 
milyon liranın son 6 milyon lirası için $ 35, 24 milyon
liranın son 12 milyon lirası için % 40, 48 milyon liranın
son 24 milyon lirası için % 45, 48 milyon liradan fazlası
için % 50 olarak değiştirilmiştir.



Dördüncü plan döneminde, yüksek enflasyon oranı 
nedeniyle kuruluşların, duran varlıklarını eski tarihli 
satın alma değerlerine göre ayrılmış biriken eskime payları 
ile yenileyememeleri ve özkaynakların olduğundan daha düşük 
seviyede görülmeleri karşısında, yatırımlarını
sürdürebilmeleri için duran varlıkların gerçek değerleri 
üzerinde eskime payı ayırmalarına, para değerindeki 
düşmelerin sürekliliği ve yüksekliği dolayısıyla giderek 
daha fazla gerekseme duyulmuştur. Bu gereksemeye giderek 
bilançolarda yer alan özkaynak tutarlarının gerçek durumu 
yansıtmaktan uzaklaşmakta olması da yol açmıştır.

Yıllardan beri kuruluşların karşılaştığı bu soruna 
21.1.1983 tarih ve 2791 sayılı "4.1.1961 tarih ve 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu ile 21.2.1963 tarih ve 210 sayılı değerli 
Kağıtlar Kanunun’da değişiklik yapılması hakkında kanun ile 
çözüm getirilmeye çalışılmıştır.

Bu yasanın getirdiği olanağa göre, "Bilanço esasına 
göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, 
bilançolarına dahil eskime payına tabi iktisadi kıymetleri 
ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup, bilançolarının 
pasifinden gösterilen eskime paylarını 1982 yılı hesap 
dönemi sonu itibariyle " yeniden değerleme olanağını" 
bulmuşlardan. Yasa aynı zamanda, eskime paylarının bundan
sonra da yeni değerler üzerinde ayrılacağını hükme 
bağlamıştır.

1983 yılı ve 1984 yıllarında para değerindeki düşüşün 
devam etmesi karşısında, 4.12.1984 tarih ve 3094 sayılı yasa 
ile yeniden değerlemeye süreklilik kazandırılmış ve 
varlıkların hangi oranda yeniden değerlendirileceği 
konusunda her yıl 15 Aralık’a kadar Maliye ve Gümrük
Bakanlığı’nın uygulanacak oranı saptayarak açıklayacağı
belirtilmiştir. 14 Aralık 1984 tarihinde yayınlanan 160.
sıra no.lu vergi usul kanunu genel tebliği ile 31.12.1984 
tarihli bilançonun aktifine 31.12.1983 tarihine kadar giren 
duran varlıkların ve birikmiş eskime paylarına °l> 37,5
oranında değerlerinin arttırabileceği açıklanmıştır, bu oran
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sonraki yıllarda da her yıl için açıklanmaya devam 
edilmiştir.

f- 1984 Yılındaki Gelişmeler

aa. 1984 Yılı Geçiş Programında Benimsenen Hedefler

Dördüncü Beş Yıllık Plan’ın son yılı olan 1983 yılı, 
demokratik düzene geçişteki son yıl olmuştur. Bu nedenle, 
1983 yılı hükümetince, seçimlerden sonra işbaşına gelecek 
hükümete davranış serbestliği verilebilmesi için, Beşinci 
Beş Yıllık Planı’nın başlangıcı 1985’e ertelenmiş ve 1984 
yılı için "1984 yılı Geçiş Programı" düzenlenmiştir.

Yıllık Programda öngörülen hedefler aşağıda 
gösterilmiştir.

- Teşvik araçları, üretim konusuna, kapasitesine, 
teknolojisine, istihdam ve ödemeler dengesine olan katkısına 
ve kuruluş yerine göre hissedilir ölçüde farklılaştırılmış 
olarak uygulanacaktır.

- Yerli hammaddeye dönük, dışsatım imkanları olan ve 
ödemeler dengesine müspet katkıda bulunacak yatırımlara
öncelik verilecektir.

Yatırımların teşvikine, mevcut teşvik araçlarının 
selektif uygulaması gerçekleştirilerek kıt kaynakların daha
rasyonel kullanımı sağlanacaktır. Yurt dışında çalışan
işçilerin girişimlerine ve halka açık Anonim Şirketlerin 
yapacakları yatırımlara uygulanan ilave teşviklere devam 
edilecektir.

- Bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
sanayi, tarım hayvancılık yatırımlarına öncelik
verilecektir.

- Organize sanayi bölgelerine yapılan yatırımlarla 
dışsatıma yönelik yatırımlara ait teşvik uygulamasına devam 
edilecektir.



- Kullanılmış ve/veya yenileştirilmiş tesislerin proje 
bazında ithalinin uygulanmasına devam edilecektir.

bb. 1984 Yılı Uygulamaları

1984 yılı geçiş programı’nda, yukarıda belirtildiği 
üzere, yeni bir özendirme önlemi üzerinde durulmamış ve 
genellikle mevcut özendirme önlemlerinin ve bu önlemlerin 
var olan uygulama durum ve koşullarının sürdürüleceği 
belirtilmiştir. Uygulamada bu doğrultuda olmuştur. Nitekim 
"Genel Teşvik Mevcuatı"nda her hangi önemli bir değişiklik 
olmamış, bir önceki yıla ait, yasal düzenlemeler
geçerliliğini bu yıl da aynı şekilde sürdürmüştür.

1984 Yılı Geçiş Programı döneminde, özendirme 
önlemlerinin uygulanmasına dönük değişiklik daha çok 
kalkınmada öncelikli yörelere, uygulanmakta olan özendirme 
önlemlerinin daha yüksek oranda sübvansiyon sağlanmasını 
temin edici yönde olmuştur.

Bu arada yatırım indiriminin % 100’e kadar yükseltile
ceği, özkaynak oranının İ> 30’a kadar indirilebileceği,
işletme kredisi gereksemesinin karşılanmasında kolaylık 
sağlanması gibi konular üzerinde durulmuştur. Yeni bir 
özendirme önlemi olarak ise, arsa tedariki sırasında alınan 
vergi, resim harçlarda istisna getirildiği görülmektedir.

1984 Yılı Geçiş Programı döneminde en önemli gelişme
kuşkusuz rurk Parası kıymetini koruma hakkında 28 ve 30 
sayılı kararlarla alınmıştır.

28 Sayılı Karar daha da geliştiren ve yürürlükten
kaldıran 30 sayılı karar ile Türkiye’nin dışa açılma süresi 
içinde serbestlik açısından büyük bir gelişme sağlandığı 
gözlenmektedir.

30 sayılı Karar’ın en önemli yeniliği kuşkusuz yabancı 
sermaye açısından olmuştur.

Karar’m 12. maddesinde yabancı sermaye için daha geniş 
uygulama alanı tanınmıştır.



"Madde 12 Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de 
yatırım yapmaları, ticari faaliyette bulunmaları, ortaklığa 
katılmaları, şube açmaları, hisse almaları, büro, 
temsilcilik, acenta kurmaları için gerektirdiği sermayeyi 
döviz olarak yurda getirmek ve Bakanlıktan gerekli izni 
almak ve verilen izin çerçevesinde faaliyette bulunmak 
kaydıyla serbesttir.

Patent, lisans, know-how gibi gayrimaddi hakların 
TUrkiyeye ithali aynı esaslara tabidir.

Bu konulara ait esaslar ile kar, temettü, satış ve 
tasfiye bedellerinin, gayrimaddi hakların kullanılması 
karşılığında ödenecek meblağların transferi ve Türk parası 
olarak Türkiye’de kullanılması yahut blokajı ile ilgili 
hususlar bakanlıkça belirlenir"

DPT, Yabancı Sermaye Başkanlığının 84/1 tebliği ile bu 
gelişmelere uygulama alanında işlerlik kazandırmıştır.

1984 Yılı Geçiş Programı döneminde, burada belirtilmesi 
gereken bir başka husus da, para değerindeki düşmenin devam 
etmesi, kredi mal oluşlarının yüksekliği karşısında, 
yatırımlara kaynak bulunabilmesi için "kurumların iştirak
hisselerinin veya gayrimenkullerin 1984 yılında satışından 
doğan kazançların, tamamının, 1985 yılında doğan kazançların 
ise % 80’inin, kurum sermayesine ilave edilmesi şartıyla 
sermayeye eklenen bu kazançların kurumlar vergisinden
bağışık bulunacağı" ile ilgili olmuştur.

1984 yılı Geçiş Programı döneminde, dışalımın libarel- 
leştirilmesi eğilimi, 1984 yılı ithalat rejimi ile birlikte 
yerleşmiştir. Bu atılım, yatırımlar açısından sanayi
ürünlerinin daha kaliteli yapılmasını etkileyici bir nitelik 
taşımaktadır. Dış alımı kolaylaştırıcı önlemler getirilmiş, 
bir çok malın gümrük vergisi ve dışalımda alınan istihsal 
vergisi oranları yeniden düzenlenmiş-birçok malda 
indirilmiş, dışalım fon ödenerek yapılır duruma 
getirilmiştir.



Dışalımın bu serbestliği karşısında, dışsatımın daha 
gerçekçi kurlarla yapılmasını sağlamak üzere, dışsatıma 
uygulanan vergi iadelerinin düşürülme eğilimine giriidiğide 
gözlenmiştir.

g. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1985-1989)

aa. Plandaki Öngörüler

Beş Yıllık Kalkınma Planları’nın beşincisi, 25 Temmuz 
198^ tarihinde yayınlanmıştır. Beşinci beş yıllık plan, 6 
Kasım 1983 tarihli seçimlerle beş yıl için iş başına gelen 
bir iktidar tarafından hazırlandığı ve iktidarda kalacağı 
süre boyunca uygulama olanağı bulunduğu için büyük önem 
taşımakta ve üçüncü ve özelliklede dördüncü planlara göre 
daha fazla uygulama olanağına sahip bulunmaktadır.

Plan’da konu ile ilgili önemnli makro hedefler 
aşağıdaki biçimde sıralanmıştır.

Planda 1989 için dışalım hedefi 18,2 milyar dolar, 
dışsatım hedefi 1^,5 milyar dolar olarak benimsenmiş ve 
böylece 198^ lerde 15-16 milyar dolar dolayında olan dış 
ticaret hacminin (dışalım ve dışsatım toplamı), #100 artış 
ile 32,7 milyar dolara yükseleceği,

198T de 310 milyon dolar dolayında tahmin edilen turizm 
gelirlerinin, # 75 oranında artışla 1989 da 5T0 milyon
dolara ulaşacağı,

- Bu hedeflere ve yüksek üretim hedeflerine ulaşmak 
için plan dönemi boyunca 16,2 milyor dolar dış kaynağa 
gerekseme duyulabileceği belirtilmekte, ancak bu gereksemeyi 
karşılamada yabancı sermaye girişine verilen payın çok düşük 
seviyede 1,2 milyar dolar dolayında kaldığı dikkati 
çekmektedir.

Bu hedeflere ulaşmak için öngörülen politikalar ise 
aşağıdaki biçimde sıralanabilmektedir.



- Potansiyel dışsatım gücü olan malların teşvik 
tedbirleriyle rekabet gücüne kavuşturulması,

- Dışsatımın teşvikindeki ana amacın, dışsatımın 
artırılması ve dışsatımau özellikle sınai ürünlerin payının 
arttırılması olduğu,

- Özendirme ve yönlendirme araçlarının, yatırımın 
konusuna kapasitesine, teknolojisine, istihdam ve ödemeler 
dengesine katkısı ile yer seçimine göre etkili ölçülerde 
farklılaştırılmış olarak kullanılması,

- Yurt dışında çalışan vatandaşların yapacakları 
yatırımlar ile kalkınmada öncelikli yörelerde ve organize 
sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlara ve dışsatıma dönük 
yatırımlara ek önlemler sağlanması,

- Yatırımların yurt düzeyinde dengeli dağılımını 
yönlendirmek amacı ile özendirme önlemlerinin yörelere göre 
uygulanmasında farklılaştırmaya devam edilmesi,

- Döviz kuru politikasının, dış yarışma gücünü 
sürdürecek rasyonel bir teşvik sisteminin oluşturulmasına 
katkıda bulunacak biçimde yürütülmesi,

- Teşviklerle ilgili yasal düzenlemelerin tek yasada 
toplanması ve iç ve dış piyasa koşullarındaki değişmelere 
uyum sağlayacak esneklikte bir yatırım ve ihracat teşvik 
sisteminin geliştirilmesi,

- Emek yoğun yatırım projelerine öncelik verilmesi,

- Yatırımların finansmanında öz kaynak kullanımının 
özendirilmesi,

- Bölge ülkelerinin gereksemelerini karşılamaya yönelik 
sanayi tarım, hayvancılık yatırımlarının özendirilmesi,

- Dayanıklı tüketim mallarının dış satımında, satış
sonrası bakım hizmetleri için depolama, büro, acentelik,
bayilik, temsilcilik kurulması yolunda devletçe gerekli
desteklerin sağlanması,



Bunların yanında ayrıca;

- Tüm imalat sanayiinde kapasite kullanımının 
arttırlasına öncelik verilmesi,

- Yatırım mallarının üretimini özendirmek için uygun 
koşullu imalat kredisi sistemi geliştirilmesi de yer 
almaktadır.

bb. Plan Dönemindeki Uygulamalar

1985 yılı Programının Uygulanması, koordinasyonu ve 
izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı’nm yatırımların ve 
döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki ve yönlendirilmesine 
ait hükümleri" 14.10.1984 tarihinde (Karar No: 84/8630)
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kararnamenin uygulanması ile ilgili olarak da DPT 
Müsteşarlığı tarafından. Yatırımların Teşvik ve Yönlendiril
mesi ile ilgili 85/1 sayılı Tebliğ de 22 Ekim 1984 tarihinde 
yayınlanmıştır.

Bu düzenleme ile, yatırımlara getirilen yeni özendirme 
önlemi, makina üretimini özendirmeye yönelik olarak, içalım 
mali makinalar bedelinin $ 6’sı oranında koşulsuz ve 
karşılıksız bağış niteliğinde finansman yardımı 
yapılmasıdır. Bu amaçla oluşturulan fonun kaynağı ise, 
dışalım malı makina ve donanımın gümrüklü bedeli üzerinden % 
2 oranında alınacak olan "İhracatı Teşvik Fonundur" 1988 
yılında bu oranlar, yerli makina teşviği için $ 25’e
dışalımda alman fon da $ 5’e yükseltilmiş biçimde
uygulanmaktadır. Özendirme ve yönlendirme önlemlerinin 
uygulanacağı iş konularının genişletildiği gözlenmektedir. 
Bu genişletme, daha önceki dönemlerde önlemlerin 
uygulanacağı yatırım konuları belirlenirken, bu kez 
önlemlerin uygulanmayacağı yatırım konuları belirlenmek ve 
desteklenmeyecek konular kısıtlı tutulmak suretiyle 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca önlemlerin uygulanmayacağı 
yatırım konuları yeni kuruluşlar için geçerli sayılmış ve bu



konularda çalışmalarını sürdüren kuruluşların genişletme, 
modernizasyon ve kalite düzeltme yatırımlarının
özendirilmesinin sürdürüleceği belirtilerek, esneklik 
anlayışı içinde yaygınlaşmaya çaba gösterilmiştir.

Bu düzenlemelerde göze çarpan bir başka husus, 
yapılabilirlik raporlarına verilen önemin azalmış olmasıdır. 
Nitekim, sözü edilen Kararname’de 600 milyon liranın
altındaki yatırımlar için çok kasıtlı bilglierin bulunduğu 
ve özellikle projenin değerlendirilmesine dönük pek fazla 
bir bilginin olmadığı "teşvik Formu"nun düzenlenmesiyle 
yetinilebileceği belirtilmektedir.

Türkiye’de yapılabilirlik raporlarının yaygınlaşmasına 
ve geliştirilmesine olumlu etkide bulunmuş olan bu kurumun, 
bundan böyle bu raporların karar verme aracı olarak 
geliştirilmesinin özendirilmesinin uygun olacağını belirtmek 
gerekmektedir.

Plan döneminde, üretimin özendirilmesi ilk kez 1985 
yılında yatırım mallarının özendirilmesi biçiminde ortaya
çıkmıştır. "Yatırım Malı İmalatçısı Yeterlik Belgesi" ile 
yürürlüğe konulan bu önlemler aşağıda gösterilmiştir.

-Yatırım malı üreticileri, yıllık üretim girdi 
maloluşunun $ 25’ine kadar, gümrük vergi, ve resimleri ile 
fon bedellerinden bağışık olarak döviz tahsisi talebinde 
bulunabilirler. Yani $ 25 oranında dışalım malı ham
maddelerini, gümrüksüz olarak ithal edebileceklerdir. Bu 
önlemlerden yararlanabilmek için CİF tutarının % 10'unun TC 
Merkez Bankası ihracatı Teşvik Fonuna yatırılması
gerekmektedir.

Satıcı kredisine konu olan satışlar dışsatım sayılır ve 
Kaynak Kullanım Destekleme Priminden $20 yararlandırılır.
1.11.1986 tarihinden itibaren, dışsatımdan bu önlemin 
kaldırılması üzerine yatırım malı üretimine de önlemin 
uygulanması sona ermiştir.



1986 Yılında yatırımların özendirilmesiyle ilgili "1986 
Yılı Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki 
ve Yönlendirilmesine ait Esaslar" kararnamesi 11.11.1985 
Tarih ve 18925 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Aynı 
yıla ait "Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesiyle ilgili 
Tebliğ" de 5.12.1985 tarih ve 189A9 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir, bu kararname ve Tebliğ ile 
yeni özendirme önlemleri getirilmemiş kimi önlemlerde oran 
değişiklikleri yapılmış ve projeler yapılabilirlik raporu 
düzenleme sınırı 1 milyar liraya yükseltilmiştir. Bu
uygulama ile kuşkusuz, yatırım kararlarının verilmesinde 
kanun yönlendirici etkisi biraz daha zayıflatılmış
olmaktadır.

1987 yılı ile ilgili yatırımların özendirilmesine
ilişkin kararname 15.10.1986 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanmıştır. Aynı yıla ait "Yatırımların Teşviki ve
Yönlendirilmesi ile ilgili tebliğ" ise 1.12.1986 tarih ve
19298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 1988 yılı kararname ve tebliği de 5.A.1988 tarih 
ve mükerrer 19776 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Planlı Dönem Beşinci Yıllık Plan ile 25. yılına 
girmektedir. Bu sürenin ilk yarısında daha çok yatırımların, 
ikinci yarısında ve özellikle son beş yılında dışsatımı 
özendirme önlemlerine önem verildiği ve önlemin türlerinin 
ve kapsamlarının bu yönden geliştirildiği görülmektedir.

Ayrıca, Planlı dönemde temel yasal düzenlemelerin ve
ilkelerin oluşturulduğu, ayrıca 1970’li yıllardan daha fazla 
kurumlaşmaya önem verildiği gözlenmiştir.

Planlı dönem boyunca yatırımların ve dışsatımın
özendirilmesi konusunda, sık sık yayımlanan mevzuatı 
derleyici tebliğlerle bütünlüğün korunduğu ve uygulamada 
kolaylık sağlanmaya çalışıldığı gözlenmektedir.



2. MEVCUT YASAL DÜZENLEMELER VE ULAŞILAN SEVİYENÎN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

20. Yatırımların Teşviki ile İlgili Mevcut Yasal 
Düzenlemeler

200.Uygulanmakta Olan Yatırım Teşvik Sistemi ve 
Özellikleri

Cumhuriyetin kuruluşundan beri ihtiyaç duyulan alanlara 
ve mallara yönelik yatırımları hızlandırmak için çeşitli 
teşvikler uygulanmaktadır. Ancak Planlı dönem olarak 
isimlendirilen 1960 sonrasında Beş Yıllık Kalkınma Planları 
ve Yıllık Programlarda teşvikler üzerinde sistemli bir 
şekilde durulmaya başlanılmıştır.

Beş Yıllık Kalkınma Planları ve buna paralel olarak 
hazırlanan Yıllık Programlarda yatırımların hangi alanlar ve 
bölgelere kaydırılacağı tesbit edilmekte ve bu amaç için 
kullanılacak teşvik araçları belirlenmektedir. Her yıl 
Bakanlar kurulu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulan 
yıllık Program Kararnamelerinde yürürlükteki mevzuat 
çerçevesinde hangi teşvik araçlarından hangi yatırımların ne 
oranlarda yararlanacağı belirlenir. DPT Müsteşarlığı 
tarafından hazırlanan tebliğlerle de uygulamanın nasıl 
yapılacağı açıklanır.

Uygulanmakta olan Yatırımları Teşvik sisteminin başlıca 
özellikleri aşağıda sıralanmıştır:

a) Uygulanmakta olan bütün teşvikler merkezi hükümet 
tarafından yürütülmektedir. ülkemizde teşvik uygulamcları 
DPT Müsteşarlığı tarafından yönetilmektedir. Bu MUsteşcrlık 
bünyesindeki Teşvik Uygulama Başkanlığı (TUB) yatırımların 
teşviklerden yararlanabilmesi için yapılan başvuruları 
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre inceleyerek 
değerlendirmektedir. Değerlendirme sonucunda teşvik edilmesi 
kabul edilen yatırımlar teşvik beglesine bağlanmaktc ve 
yararlanılabilecek teşvikler belge üzerine yazılmaktcdır.



Uygulama teşvik belgesi ve üzerinde yazılı olan 
karakteristik değerlerin gerçekleşme durumlarına göre 
yapılmaktadır.

b) Yatırımları teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek 
için bazı şartlar aranmaktadır. Bunların başlıcaları, teşvik 
belgesi alabilmek için yatırım tutarının belli bir 
büyüklüğün üzerinde olması, en düşük öz kaynak oranlarının 
belirlenerek Teşviklerin uygulanmasının bu oranlara uyulması 
halinde mümkün olabilmesi, bazı teşviklerden yararlanabilmek 
için dışsatım şartının bulunmasıdır.

c) Teşvik sisteminin önemli bir özelliği de teşviklerin 
bölgelere göre farklılaştınlmasıdır. Bu uygulama ile ülke 
gelişmişlik düzeyine göre k bölgeye ayrılmıştır. Bunlar:

- Gelişmiş yöreler
- Normal yöreler
- Kalkınmada İkinci Derecede Öncelikli Yöreler
- Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler

Bu bölgelerde gelişmiş bölgelerden öncelikli yörelere 
doğru gidildikçe uygulanan teşviklerin oranları ve tutarları 
arttırılmaktadır.

d) Uygulanmakta olan teşviklerin bir kısmı çeşitli 
yasal düzenlemelerde yer almaktadır. Bu teşviklerden 
yararlanabilmek için teşvik belgesi alınmasına veya üretim 
konusunun teşvik edilip edilmediğine bakılmamaktadır. Genel 
nitelikte teşvikler olarak adlandırılan ve giderek sayısı 
artan bu teşvikler üzerinde ayrıca durulacaktır.

201. Yatırım Teşviğinin Dayanağı Olan Kanunlar

Anayasa’nm kQ. maddesine göre, herkes dilediği alanda 
çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel 
teşebbüsler kurmak serbestin.

"Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin 
gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve 
kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır"
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Uygulanmakta olan yatırımları teşvik tedbirlerinin 
dayanağı olan temel kanunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

1. İhracatı Geliştirme Amacı ile Vergilerle ilgili 
olarak Hükümetçe alınacak Tedbirlere Dair Kanun

27.6.1963 Tarih 261 no.lu kanunun 28.9.1979 tarihli 34 
sayılı kanun hükmünde kararname ile değişen 1. maddesi ile, 
ürünlere dışsatım gücü kazandırmak ve müteahhitlik 
hizmetlerini özendirmek amacıyla vergi, resim ve harç 
bağışıklıkları ve ayrıcalıkları tanımak ve vergi iadesinden 
yararlandırılmasını Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Bakanlar Kurulu ve yetkisine dayanarak yıllık program 
kararnamelerine ek olarak yayınladığı "Yatımların ve Döviz 
Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine ait 
esasların yürürlüğe konulduğu kararnamelerde hangi 
projelerin bu teşvikten nasıl yararlanabileceklerini 
belirlemektedir.

2.Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına Dair Kanun

29.7.1967 tarih ve 933 sayılı "Kalkınma Planının 
Uygulanması Esaslarına Dair Kanun"la, Kalkınma Planı ve 
Yıllık Programlara uygun olarak yatırımların teşvik ve 
tanzimi maksadıyla sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler 
tesis ve tanzimine ve bu maksatla gerektiğinde arazi 
istimlaki yapmaya, Kalkınma Planı ve Yıllık Programlara 
uygun olarak ihracatın teşviki ve döviz gelirlerinin 
artırılması amacıyla ihracatın kalkınma planı ve yıllık 
programlar dairesinde geliştirilmesi ve düzenlenmesi için 
gerekli tedbirleri kararnamelerle almaya Bakanlar Kurulu 
yetkili kılınmıştır.

Ancak bu yasa’nın yürürlüğe girişinden bu yana 
teşviklerde önemli gelişmeler olmuştur. Yasa’nın bu 
gelişmelere cevap verecek biçimde yeniden ele alınarak 
düzenlenmesi ve özendirme araçlarının bir yasanın çatısı 
altında toplanması önem taşımaktadır.



3. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun

14.5.1964 Tarih ve 474 sayılı ve 5383 sayılı Gümrük 
Kanuna bağlı gümrük giriş tarife cetvelinin değiştirilmesi 
hakkında kanunun, 27.11.1982 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan 2716 sayılı kanunla değişik 2. maddesi ile 
Bakanlar Kurulu, uzun süreli kalkınma planı hedefleri göz 
önünde bulundurularak Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin mali ve 
koruyucu etkisini ülke ekonomisine uygun nitelikte tutmak 
amacıyla Maliye Bakanlığının, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve 
ilgili diğer bakanlık ve kuruluşların görüşlerini alarak 
önereceği kararnamelerle gümrük giriş tarife cetvelinde 
gösterilen gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi ve 
resim oranlarını, ithal edilecek maddelere göre değiştirmeye 
ve tarifedeki notlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya ve bu 
değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve şartlan 
tespit etmeye yetkili kılınmıştır. Ancak oranlarda 
yapılabilecek değişiklik % 50 ile sınırlı tutulmuştur.

Aynı kanunun 3. maddesi ile yatırım malı olarak ithali 
uzun vadeli olan hedeflerine uygun görülen eşyanın gümrük 
vergileri ile ithalde alınan diğer, vergiler, ithal malının 
gümrük hattını aştıkları tarihten itibaren en çok beş yıllık 
eşit taksitlerde tahsiline kararname ile müsaade etmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Kanunun verdiği bu yetkiye dayanılarak 28.10.1969 tarih 
ve 6/12585 sayılı kararla Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki 
nispet ve hadlerin değiştirilmesine ilişkin Usul ve şartlar 
belirlenmiştir. Kararnameye göre, Kalkınma Planı’nın uzun 
vadeli hedefleri gözönüne alınarak, Türk sanayi mamullerine 
dış pazarlarda rekabet gücü kazndırmak. Yeni imalat teknolo
jisinin dünyada mevcut ve kurulmakta olan tesisleri uygun 
ekonomik kapasiletelerde kurulmalarını veya mevcutların bu 
şartlarda tevsiini temin etmek için, Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelindeki Gümrük vergi nisbetleri ve hadleri (0) sıfıra 
indirilmiştir.



4.9.1971 tarih 7/3116 sayılı kararla, uzun vadeli 
Kalkınma Planının hedefleri gözönüne alınarak, yıllık 
programlarda göster len veya milletlerarası bir anlaşma 
gereğince uygulanacak bir proje için, muhtelif tarife 
pozizyonlarında yer alan ve Türkiye’de imal edilemeyn her 
türlü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde 
kullanılan makina ve teçhizatın hammadde ve malzemenin 
yalnız,

- Üniversite, akademi ve yüksek okulların eğitim, 
öğretim ve araştırma ihtiyaçları,

- Özgün ve yaygın genel, mesleki ve teknik öğretim ve 
eğitim kurumlan,

- Kamu araştırma kurumlanma araştırma faaliyetleri, 
ile ilgili ithalatına uygulanmak üzere gümrük vergisi 
nispeti sıfıra (0) indirilmiştir.

4. Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi inşa 
Tesislerinin Teşvikine Dair Kanun

14.1.1982 Tarihli 2581 sayılı kanuna göre, yurt 
dışından inşa suretiyle veya hazır olarak satın alınan 
gemilerle, yurt içinde inşa, tadil ve onarılan gemilerde 
(yüzer havuzlar dahil) ve bu gemilerin donatım ve 
seyirlerinde kullanılan makina, teçhizat ve demirbaşlar, 
ilgili mercilerin müsaadesi şartıyla gümrük vergisi ile 
ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden bağışıktır.

5-Turizm Teşvik Kanunu

12.3.1982 Tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 
amacı, turizm sektörünü düzenleyecek, geliştirecek dinamik' 
bir yapı ve işleyişe kavuşturulacak tertip ve tedbirlerin 
alınmasını sağlamaktır. Kanunda, turizm hizmeti ile bu 
hizmetin gereği turizm bölgeleri, turizm alanları ve turizm 
merkezlerinin tesbiti ile geliştirilmelerine, turizm yatırım 
ve işletmelerin teşvik edilmesine, düzenlenmesine ve 
denetlenmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.



Kanunun 5. maddesine göre, turizm sektöründe; bu kanun 
ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, 
muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm 
Bakanlığından Turizm Yatırım Belgesi veya Turizm İşletmesi 
Belgesi alınması zorunludur.

Kanunun 13. maddesine göre, turizm sektöründeki teşvik 
tedbirleri ile turizm yatırım ve işletmelerinin bu 
teşviklerden yararlanma usul ve esasları. Bakanlığın 
kooordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ve DPT 
Müsteşarlığınca müştereken tespit edilir. Yatırımlar için 
öncelik sırası; turizm alanları ve turizm merkezleri, turizm 
bölgeleri ve bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdir. 
Belgeli işletmelerden Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen 
döviz miktarını sağlayanlar, dış satımcı sayılırlar.

Belgeli Turizm Yatırımlarının yararlanabileceği
teşvikler kanunun 14-21. maddelerinde sayılmıştır.
Bunlar;

-Turizm kredilerinden yararlanma; Turizm kredileri 
öncelikle turizm alanları ve turizm merkezlerinde yapılacak 
yatırımlara tahsis edilir.

-Orman fonuna katkının taksitlendirilmesi; Ormanlarda 
yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin 6831 sayılı 
Orman kanununa göre ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis 
tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve 
beş eşit taksitte alınır.

-Elektrik, Havagazı, ve Su ücrütleri; Turizm bölgeleri 
ve turizm merkezlerindeki belgeli yatırım ve işletmeler, 
elektrik, havagazı ve su ücretlerini o bölgedeki meskenlere 
uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler.

-Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks 
taleplerine ilişkin her tJJrlü işlem ve tahsis öncelikle 
yapılır.

-Belgeli işletmelerde nitelikli yabancı uzman personel 
ve sanatkarlar Bakanlığın uygun görüşü ve İçişleri



bakanlığının izni ile 2007 sayılı Türkiyede Türk 
vatandaşlarına tahsis edilen sanat ve hizmetler hakkında 
kanun hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilir.

-Turizm Geliştirme Fonu Kredisinden faydalanma;

Turizm alanlarında ve turizm merkezlerinde yer alacak 
turizm yatırımlarını, yatırımın % 15’ine kadar, ençok 20 yıl 
vadeli kredilerle destekleme ve dış pazarlama imkanlarının 
geliştirilmesi harcamaları için bakanlığın emrinde "Turizmi 
Geliştirme Fonu” kurulmuştur. Fondan verilecek kredilerin 
vade ve faiz oranları ile dış pazarlama imkanlarının 
geliştirilmesi amacıyla harcanacak miktar, Bakanlar 
Kurulunca belirlenir.

202-Özendirme önlemleri Türlerinin Yasal Dayanakları

Yürürlükte olan 1988 yılı Program kararnamesine 
(88/12616 sayılı"1988 Yılı Program Kararnamesine 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"a ek olarak 
yayınlanan 31.3.1988 tarih ve 88/12811 sayılı "Yatırmarın ve 
döviz kazandırıcı hizmetlerin teşviki ve yönlendirilmesine 
ait esasları belirleyen kararname" ve bu kararname ile 
ilgili olarak DPT Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 88/3 
no.lu Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi ile ilgili 
tebliğe göre yatırım teşvik beglesi almış yatırım 
projelerine uygulanabilecek yatırımları özendirme araçları 
aşağıda gösterilmiştir.

1. Gümrük Bağışıklığı,
2. Yatırım İndirimi,
3. Yatırım Finansman Fonundan Faydalanma,
4. Bina İnşaat Harcı İstisnası,
5. Vergi Resim Harç istisnası,
6. Döviz Tahsisi
7. Kaynak Kullanımını Destekleme Primi,
8. Dışalımda katma değer vergisi ertelemesi, 

gerektiğinde KDV mahsubu,
9. Teşvik Primi,

10. Yatırım Malı İmalatçısı Teşvik Kredisi,
11. Ayni ve Nakdi Dış Kredi ve Merkez Bankası Reeskont



kredilerindoen faydalanma,
12. Yatırım mallarından finansal kiralama yoluyla 

yararlanma,
13. Kullanılmış makina ithali,
14. Kalkınmada öncelikli Yörelerde Çalışanların 

ücretlerinin Vergilendirilmesinde özel indirim,
15. Kullanılmış tesis ithali,

1.Gümrük Bağışıklığı

Gümrük bağışıklığı, 14.5.1964 tarihli 474 sayılı "5383 
sayılı Gümrük Kanununa bağlı gümrük giriş tarife cetvelinin 
değiştirilmesi hakkmdaki kanunun"un 23.11.1982 tarih ve 
2116 sayılı kanunla son şeklini alan 2. maddesi ve bu

maddeye istinaden çıkarılan kararnameler ve yıllık program 
kararnamelerine istinaden uygulanmaktadır.

kik Sayılı Kanunun 2. maddesi ile bakanlar kuruluna, 
gümrük vergisi ve ithalde alman diğer vergi ve resimlerin 
oranlarını kararnamelerle değiştirme, 3. maddesinde de bu 
vergi ve resimlerin beş yılda eşit taksitlerle tahsiline 
kararname ile müsaade etme yetkisi verilmiştir.

Bakanlar kurulunun 28.10.1969 tarih ve 6/12585 sayılı 
kararname ve yıllık program kararnamesi gereğince 
yatırımlara proje bazında gümrük bağışıkkığı 
uygulanmaktadır.

4.9.1971 Tarihli ve 7/3116 sayılı kararname ve yıllık 
program kararnamesine istinaden eğitim, öğretim ve araştırma 
faaliyetlerinde kullanılan yatırım malı, hammadde ve 
malzeyeme gümrük bağışıklığı uygulanmaktadır.

14.1.1982 tarihli 2581 no.lu "Deniz Ticaret Filosunun 
Geliştirilmesi ve gemi inşa tesislerinin teşviki hakkındaki 
kanun" gereğince gemi ve gemi inşa tesislerine özel gümrük 
bağışıklığı uygulanmaktadır.



2. Yatırım İndirimi

Yatırım indirimi, ekonomik kalkınmanın hızlanmasını 
sağlayan, kalkınma planlarına uygun olarak özel sektör 
yatırımlarını teşvik etmek amacını güden Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanununlarında Kabul edilmiş bir vergi istisnasıdır. 
Yatırım İndirimi, yapılan yatırımın belirli bir oranının 
yatırımcı kuruluşun elde ettiği karlardan indirilmesi ve 
böylece yatırımın belli bir oran ölçüsünde vergi matrahından 
düşülmesidir.

Yatırım indirimi uygulamasına 1963 yılında 193 sayılı 
gelir vergisi kanununda değişiklik yapan 202 sayılı kanunla 
başlanılmıştır. îlk uygulamada sadece özkaynaktan yapılan 
yatırım, yatırım indirimi istisnasından yararlandırılmakta 
iken 27.12.1980 tarihinde 2361 sayılı kanunla yapılan 
değişiklikle kredi ile finanse edilen yatırımlarında 
indirimden yararlanması kabul edilmiştir.

Yatırım indiriminden bilanço esasına göre defter tutan 
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kanunda yazılı 
şartları taşıyan yatırım harcamaları için yararlanabilmek
tedir .

Yatırım indiriminin genel oranı % 30 dur. bu oran, 
zirai yatırımlar ve bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda 
% 40, kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlarda % 
100, bilimsel araştırma ve geliştirme yatırımlarında ise $ 
100 dür.

Bakanlar kurulu, kalkınma planı ve yıllık programlar’da 
özel önem taşıdığı belirtilen sektörlerle, kalkınmada 
öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar için indirim 
oranının $ 100’e kadar artırmaya veya yukarıdaki orandan
aşağı olmamak üzere yeniden tespit etmeye yetkilidir.

Her yıl yıllık program kararnamelerinde belirtilen 
esaslar doğrultusunda uygulanacak yatırım indirimi oranları 
yatırım tuturına ve bölgelere göre DPT Müsteşarlığı 
tebliğlerinde açıklanmaktadır.



3. Yatırım Finansman Fonundan Faydalanma

Finansman fonunun bir teşvik tedbiri olarak 
uygulanmasına kurumlar vergisi kanununa 24.12.1980 tarih ve 
2362 sayılı kanunla eklenen mükerrer 8. madde ile 
başlanılmıştır.

Yatırım finansman fonu, sermaye şirketleri ile 
kooperatiflerin yatırım indiriminden faydalanması kabul 
edilmiş yatırımların finansmanında kullanılmak üzere safi 
kurum kazıncından ayırabilecekleri bir fondur. Bu niteliği 
ile yatırım finansman fonu teşvikinden faaliyet dönemini 
karlı olarak kapamış olan şirketlerin tevsi, modernizasyon, 
kalite düzeltme ve yenileme yatırımları yararlanabilecektir.

Yatırım finansman fonu, yapılacak yatırım tutarını ve
kurumlar vergisi matrahının $ 25’ini aşmayacak şekilde
ayrılır ve TC Merkez Bankasında açılacak heran paraya 
çevrilir Devlet Tahvili hesabına yatırılır. Bu hesaptan 
çekişler DPT Müsteşarlığınca düzenlenecek çekiş belgelerine 
dayanılarak yapılır: Ve yıl içinde fiilen yapılan yatırım
tuturını geçemez. Bir önceki yol safi kurum kazancından 
finansman fonu olarak ayrılan meblağ, hesap dönemi sonunda 
safi kurum kazancına eklenir.

4. Bina İnşaat Harcı istisnası

26.5.1981 tarihli 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu’nun 2. maddesine göre, her türlü fabrika, değirmen, 
sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler ile organize 
sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ile
Kültür ve Turizm Başkanlığı DPT Müsteşarlığınca teşviki
karara bağlanmış otel, motel ve benzeri tesisler bina inşaat 
harcından istisna edilmiştir.

5.Orta Süreli Kredilerde Vergi Resim ve Harç Bağışıklığı

Orta ve Uzun vadeli iç yatırım kredilerine , işletme 
kredilerine, döviz kredilerine ve dış kredilere vergi resim 
ve harç istisnası 27.6.1963 tarih ve 261 no.lu İhracatı 
geliştirmek amacı ile vergilerle ilgili olarak hükümetçe



alınacak tedbirlere dair kanunun 28.9.1979 tarihli 34 sayılı 
konun hükmünde kararname ile son şekline alan 1 . maddesine 
ve Yıllık Program Kararnamesine dayanılarak uygulanmaktadır„

1988 yılı Program Kararnamesine göre teşvik belgesine 
bağlanan yatırımlar vergi, resim ve harç istisnası DPT

Müsteşarlığınca belirlenecek asgari miktarda dışsatım 
taahhüdünde bulunmaları halinde uygulanmaktadır.

Vergi, Resim ve Harç istisnasından tam kapasite ile 
üretime geçtikten sonra 5 yıl müddetle aşağıda belirtilen 
oranlarda dışsatım yapmayı taahhüt eden şirketler 
yararlanabilmektedir.

1. Gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlarda yıllık 
üretimin asgari $ 20'si,

2. Normal bölgelerde yapılacak yatırımlarda yıllık 
üretimin asgari % 10’u,

^ 3. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak 
yatırımlarda yıllık üretimin asgari % 5’i,

Yıllık dışsatım taahhüt tutarının kalkınmada öncelikli 
yörelerde 200.000 $, Normal Bölgelerde 400.000 $ ve Gelişmiş 
Bölgelerde 800.000 $ daha fazla olması halinde, taahhüt
edilecek dışsatım tutarı DPT Müsteşarlığı’nca belirlenir.

Ancak, Gemi inşaası ve gemi inşa tesisleri ile eğitim 
ve sağlık yatırımlarında dışsatıma dönük olma şartı 
aranmadan sözkonusu istisna uygulanır.

6. Döviz Tahsisi

Yatırımlara döviz tahsisi Yıllık Program Kararnamesi1 ne 
dayanılarak yapılmaktadır. DPT Müsteşarlığı tarafından 
Teşvik Belgesine bağlanan yatırımlara belge üzerinde 
belirtilen veya global liste ile uygun görülen miktara kadar 
makina, teçhizat, hammadde ve ara malları dışalımı için



döviz tahsisi bankalarca yapılacak olup, teşvik belgesi 
tadil edilmeden döviz tutarı bankalarca 30’a kadar 
arttırılabilir.

7. Kaynak Kullanımını Destekleme Primi

Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ödemeleri. Merkez 
Bankası bünyesinde oluşturulan Kaynak Kullanımını Destekleme 
fonunda yapılmaktadır. KKDF 13.12.1984 tarih 84/8860 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile Kalkınma Planı ve Yıllık 
Programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak dışsatımı 
artırmak, yatırımları teşvik etmek, ihtisas kredilerinde 
kredi maliyetlerinin düşürülmesi ve Banka kaynaklarının 
iktisadi gelişme hedeflerine yönetiltilmesini sağlamak 
amacıyla kurulmuş olan Faiz Farkı iadesi Fonu (FFÎF) ile 
ilgili karar yürürlükten kaldırılmış ve FFtF’nun bakiyesi 
KKDF’na aktırılmıştır.

12.5.1988 Tarih ve 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile KKDF yeniden düzenlenmiş, daha önce fonun 
kuruluşunu düzenleyen 84/8860 sayılı Karar ve bu Kararın ek 
ve değişiklikleri yürürten kaldırılmıştır. 88/12944 sayılı
Kararın uygulanmasına ilişkin Merkez Bankası tebliği 
7.6.1988 tarih ve 19835 no.lu Resmi Gazete’de yayınlanmış 
olup, bu Tebliğde fondan yapılacak ödemelere ait esaslarla, 
KKDP’den yararlanamayacak olan harcamalar belirlenmiştir.

1988 Yılı Program Kararnamesi döneminden önce ve 
84/8860 sayılı kararname ile KKDP ödemeleri toplam sabit 
yatırım büyüklüğüne göre belirlenen oranlarda yapılmaktaydır. 
88/12944 sayılı kararname ile bu usul değiştirilmiş, KKDP 
ödemeleri sabit tesis yatırımında kullanılan özkaynak 
üzerinden belirlenen oranlara göre uygulanmaya 
başlanılmıştır.

KKDP’nden yararlanması kabul edilmeyen yatırım konuları 
DPT 88/3 nolu tebliğinde 11 madde halinde sayılmıştır.

Bun 1ar;

1.Malt üretimi,
2.Alkollü içki üretimi,
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3.Altyapı inşaatlarında Kullanılanlar dahil her türlü 
iş makinaları ithali,

A. Ulaşım Vasıtaları yatırım (imalat hariç),
5. Uçak ve helikopter ithalatı,
6. Büyük Ticaret Merkezi yatırımları (Bakanlar Kurulu 

Kararı ile Turizm Merkezi ilan edilen yerlerde yapılan 
yatırımlar hariç)

7. Gerni ithali yatırımları (Ro/ro gemileri, feribot, 
tren ferisi, ve yat yatırımları hariç),

8. Her türlü kamu yatırımları,
9. Elektrik Enerjisi üretimi,

10. Kullanılmış makina, teçhizat yatırımları (Kalkınmada 
öncelikli Yöre yatırımları hariç),

11. Konut yatırımları,

Ancak yukarıda sayılan üretim konularından olmakla 
birlikte gelişmiş yörelerde bulunan ve ilgili bakanlık veya 
Devlet Kuruluşlarınca mecburi olarak yeri değiştirilen 
tesisler KKDP ödemesinden yararlandırılabilir.

KKDP yatırımın yerine ve büyüklüğüne göre değişen 
oranlarda uygulanmaktadır. Genel Kural yatırımda kullanılan 
özkaynak üzerinden prim hesaplanması esas olmakla birlikte 
gemi ve yat inşa yatırımlarında toplam sabit yatırım tutarı 
üzerinden % 14, RO/RO gemisi, tren ferisi ve feribot
yatırımlarında % 15 olarak ödenir.

Yatırımlara uygulanacak kaynak kullanımını destekleme 
primi oranları aşağıda gösterilmiştir.

Yatırımın Karakteristiği
Harcanan Özkaynağa 
Uygulanacak Oran

-1.Derecede Kalkınmada öncelikli 
Yörelerde Yapılacak Yatırımlar İt 50

-1.Derecede Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde Organize Sanayi Bölgelerinde 
Yapılacak Yatırımlar



-Eğitim Yatırımları (Yatırım Yeri 
Gözetilmeksizin)

-Hastahane Yatırımları (Toplam 
sabit yatırım tutarı 2 milyar TL.nin 
üzerinde olmak kaydıyla yatırım yeri 
gözetilmeksizin)

-2.Derecede K.Ö.Yörelerde Bulunan 
organize sanayi bölgelerinde 
yapılacak yatırımlar

-2.Derecede Kalkınmada öncelikli 
Yörelerde yapılacak yatırımlar

-Turizm konaklama tesisi, yat çekek 
Yerleri, yat limanı yatırımları

-Normal Yörelerde bulunan Organize 
Sanayi Bölgelerinde yapılacak 
yatırımlar

-Gelişmiş yörelerde bulunan ve ilgili 
Bakanlık veya Devlet Kuruluşlarınca 
mecburi olarak yeri değiştirilerek; 
normal bölgelere taşınan yatırımlar

-Gelişmiş yörelerde bulunan ve ilgili 
Bakanlık veya Devlet Kuruluşunca 
mecburi olarak yeri değişitrilecek 
Bakırköy İkitelli Sanayi alanı ile 
Kartal-Orhanlı-Aydınlı Organize 
Deri Sanayi alanı, Kartal (Kurtköy, 
Merkez, Tuzla), Üsküdar (Dudullu) 
Bakırköy (Mahmutbey, Avcılar), 
Zeytinburnu (E 5 Kuzeyi), Çatalca 
(Küçükçekmece Büyükçekmece arası) 
sanayi alanlarında kurulacak 
tesisler

-Normal yörelerde yapılcak yatırımlar

°/o 50

% 50

% 50 

İ 40 

İ 40

% 40

1o 20

% 1 0  

% 15



-Gelişmiş ve normal bölgelerdeki 
hastahane dışı sağlık yatırımları 
K.ö.Y.yapılması halinde yapıldığı 
yöre şartlarına tabidir). % 15

-Diğer Turizm Yatırımları % 15

Ancak Kaynak Kullanımını Destekleme Primi ödemeleri 
toplam sabit yatırım tutarının İo 33'ünü geçemez.

8.Dışalımda katma değer vergisi ertelemesi, iç alımda 
KDV mahsubu ,

a. Dışalımda Katma Değer Vergisi Ertelemesi

Katma Değer Vergisi Kanununun A6. maddesinin 6. bendi 
hükmüne göre DPT Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik 
belgelerinde' gösterilen yatırım mallarının ithalinde 
ödenmesi gereken KDV, bu verginin fiilen indirilmesinin 
mümkün olacağı tarihe kadar teminat karşılığı 
ertelenebilmektedir.

Erteleme uygulamasından yararlanabilmek için teşvik 
belgeli yatırım malı ithal edenin gerçek usulde KDV 
mükellefi olması ve ithal edilen bu malın indirim hakkı 
tanınan işlemlerde kullanılması gerekmektedir.

Ertelemenin nasıl yapılacağı, 9 seri no.lu KDV Genel 
tebliğinde ayrıntılı şekilde belirlenmiştir.

b. îçalımda Katma Değer Vergisi mahsubu

Bakanlar Kurulu Kanunun verdiği yetkiye dayanarak 
yayınlanan A. 12. 1984- tarih ve 84/8837 no.lu karar ile DPT 
Müsteşarlığı tarafından Teşvik Belgesine bağlanan 
yatırımlarda kullanılacak amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerin KDV’si bunların aktife girdiği veya kullanılmaya 
başlandığı vergilendirme döneminden itibaren 1 yıl içinde 
indirim konusu yapılabilecektir.



Bu makina ve teçhizatın 3 yıl süre ile işletmede 
kullanılması gerekmektedir. 3 yıldan daha kısa bir süre 
içinde satılması, işletmeden çekilmesi, işletme dışı 
amaçlarda kullanılmaya başlanılması halinde indirim konusu 
yapılan vergi düzeltilecektir.

9. îç alım makina ve danınıma teşvik primi

Teşvik Primi, yatırımlarda yerli makina ve teçhizat 
kullanımını özendirmek amacıyla ilk olarak 12.10.1984 tarih 
84/8630 sayılı 1985 yılı Program Kararnamesi ile yasal 
düzenlemelere girmiş bir teşvik aracıdır.

Teşvik primi uygulaması 88/12811 sayılı 1988 yılı 
program kararnamesine dayanılarak yapılmaktadır. Teşvik 
priminden yararlanabilmek için teşvik belgesi üzerinde 
teşvik priminden yararlanılabileceğinin yazılı olması ve 
yerli global veya ek global listede hangi makina teçhizat 
için ne oranda teşvik priminden yararlanılacağının yazılı 
olması gerekmektedir.

îlk olarak 1985 yılında uygulanmaya başlanılan teşvik 
priminin ilgili oldukları kararname dönemlerine göre 
oranları aşağıda verilmiştir.

Yıllar Kararname Tarih ve No.su Teşvik Prime oranı

1985 12.10.1984/84/8630 6
1986 27.10.1985/85/10011 15
1987 14.10.1986/86/11103 20
1988 31.03.1988/88/12811 25

Bazı makina ve teçhizatın teşvik priminden yararlanması 
kabul edilmemiştir. Bu makina ve teçhizat DPT 88’3 no.lu 
tebliğde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

-DPT’ce ithaline müsaade edilmeyen makina ve teçhizatın 
teşvik belgesi kapsamında yerli olarak temin edilmesi,

-Makina ve teçhizat devirleri,
-Kullanılmış makina ve teçhizat alımı,



-îthal edilmiş makina ve teçhizatın yurtiçinden alınma
sı,

-Mülkiyeti muafaza kaydıyla yapılan satışlar,
-îthal girdisi $ 50’nin üzerinde olan yerli makina ve 

teçhizat (gemi ve yat yatırımlarında bu oran % 60’dır.)

Ancak ithaline izin verilmeyen ve yerli üretilen makina 
ve teçhizata 1.1.1987 ten itibaren, ödenen KDV kadar teşvik 
primi ödenebilir.

10.Yatırım Malı İmalatçısı Teşvik Kredisi

Yatırım malları teşviki uygulamasına 16.10.1985 tarih 
ve 85/9967 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Yatırım 
Malları imalatı Teşvik Fonu" kurulması ile başlanılmıştır. 
Kararnameye göre, Yatırım malı imalatçısı firmalar veya 
bunların teşkil ettiği konsorsiyumlar ile kredi ile dışsatım 
yapacak yatırım malı imalatçı dışsatıcılann müşterilerine 
yatırım mallar imalatı teşvik fonundan ve/veya TC Merkez 
Bankası Reeskont kaynağından orta ve/veya uzun vadeli iç 
ve/veya dış kredi verilebilir. Ayrıca, yatırım malı 
imalatçılarına veya konsorsiyuma proje bazında yatırım 
malları üretim maliyetinin % 25'i oranına kadar ithal
ihtiyaçları, gümrük vergi ve resimleri ile fon bedellerinden 
muaf olarak DPT Müsteşarlığı tarafından döviz tahsisi 
yapılabilecektir.

DPT, TUB 85/10 ve DPT 88/3 no.lu tebliğlerine göre 
yatırım malları imalatçıları ile konsorsiyumların bu 
teşviklerden yararlanabilmeleri için DPT Müsteşarlığından 
"Yatırım Malı İmalatçısı Yeterlilik Belgesi" alması 
gerekmektedir.

1988 Yılı Program Kararnamesi ve 88/3 no.lu DPT 
Müsteşarlığı tebliğine göre yatırım malı imalatçısı 
yeterlilik belgesi sahibi firmalar yukarıda belirtilen kredi 
temini ve gümrük muafiyetli ithalata ilave olarak, belge 
kapsamında ithal edilecek yarı mamul malzemelerin 
yurtiçinden temini halinde % 25 oranında teşvik priminden 
yararlanabilirler.



11. Ayni ve Nakdi Dış Kredi ve Merkez Bankası Reeskont 
kredilerinden Faydalanma

Teşvik belgesi sahibi yatırımcılar, teşvik belgeli 
yatırımların finansmanında kullanmak üzere belgelerinde 
belirtilen oranlarda Merkez Bankası kaynaklı orta ve uzun 
vadeli yatırım kredisi temin edebilirler. Ayrıca belge 
kapsamında kur garantili döviz kredisi ve dış kredi de 
kullanabilirler.

1988 yılı programı kararnamesi çerçevesinde teşvik 
belgeli yatırımlarda asgari özkaynak oranları DPT 88/3 no.lu 
Tebliği’nde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Uygulanabilecek Asgari 
Yatırımın özelliği özyankak Oranı ($)

a)Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 
yapılacak yatırımlar. (19.7.1984)
Tarih ve 84/8306 sayılı 
kararname gereğince)

b)Normal yörelerde yapılacak yatı
rımlar. (Gelişmiş Yörelerle,

Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
dışında kalan yörelerdir.)

-Normal Yörelerde, toplam sabit 
yatırım tutarı 7 milyar TL.ndan 
büyük özel önem taşıyan sektör 
yatırımları

-Normal Yörelerde bulunan organize 
sanayi bölgelerinde yapılacak 
yatırımlar

c)Gelişmiş yörelerde yapılacak yatı
rımlar (İstanbul,Kocaeli illeri ile 
Ankara, İzmir ve Bursa Büyükşehir 
Belediye sınırları içinde) 60

50

40



-Gelişmiş yörelerdeki organize 
sanayi bölgelerinde yapılacak 
yatırımlar 50

d)Tarım, hayvancılık ve bu yatırım
larla ilgili entegre yatırımlar ile 
ürünleri, eğitim ve sağlık yatırım
ları (toplam sabit yatırım tutarı
2 milyar TL:nın üzerinde olmak
kaydıyla) 55

e)Turizm yatırımları 50

f)Her türlü gemi yatırımları 30

g)înşa edilecek gemi ve yatlar 25

h)R0/R0 gemisi, tren ferisi, fefibot 
gemileri yatırımları (Toplam sabit 
yatırım tutarı 2 milyar TL.nın
üzerinde olmak kaydıyla) 20

Yatırımcılar bu özkaynak oranlarının altında kalmayacak 
şekilde kredi kullanabilirler. Kredinin tamamının dış kredi 
veya döviz kredisi olması halinde bu oranlara bağlı 
kalınmaz. Ancak dış kredi tutarı Gümrüksüz toplam yatırım 
tutarının % 85’ini aşamaz.

Teşvik begieli veya teşvik edilebilir nitelikteki 
yatırımların üretime geçmelerinden itibaren 1 yıl içerisinde 
işletme sermayesi yetersizliği sebebiyle tam kapasiteye 
ulaşamamış kuruluşların işletme kredisi ihtiyacı bankalarca 
1988yılı program kararnamesinde DPt 88/3 no.lu Tebliğinde 
belirtilen şartlan taşıması koşuluyla karşılanabilir.

Yatırımların ve Döviz kazandırıcı faaliyetlerin 
finansmanı için Bankalarca dış kaynaklardan dolaysız veya 
hükümet aracılığı ile sağlanan krediler ve bankaların 
garantileri ile sağlanan kredilerin bankaların unsuru haline 
getirilmesi amacı ile 27.3.1985 tarih ve 85/9325 sayılı "Dış

5A-



Krediler kur farkı fonu tesisine dair Türk Parası Kıymetini
Koruma hakkında 31 sayılı karar" yürürlüğe konulmuştur.

Bu karara göre Para ve Kredi kurulu tarafından fon 
kapsamına alınan krediler, teşvik belgeli yatırımların dış 
para ihtiyacında kullanılmak üzere toplam yatırım tutarının 
$ 50’sine kadar kullandırılabilir.

12.Yatırım Mallarının Finansal Kiralama Yoluyla Temini

10.6.1985 Tarih ve 3226 sayılı Finansal Kiralama
Kanununun 28. maddesi ve 88/12616 sayılı 1988 Yılı Program 
Kararnamesine dayanılarak Teşvik Belgesine bağlanmış 
yatırımların makina ve teçhizatının tamamının veya bir 
kısmının finansal kiralama yoluyla temine halinde kiracı 
(yatırımcı) ve kiralayan mevcut mevzuatın imkanları 
çerçevesinde DPT 88/3 no.lu Tebliğin A8. maddesinde
belirtilen esaslara göre teşvik araçlarından yararlanabilir.

13.Kullanılmış Tesis İthali

Teşvik Belgeli yatırımların ihtiyacı olan kullanılmış 
yenileştirilmiş ve standart dışı yatırım mallarının ithaline 
DPT Müsteşarlığı tarafından müsaade edilebilmektedir. îthal 
edilecek kullanılmış makina teçhizatın imalat yılının 1980 
yılından önce olmaması gerekmektedir. Ancak Sektörel bazda 
yapılacak değerlendirmelerde DPT Müsteşarlığı sözkonusu yılı 
daha yukarılara çekebilmektedir.

1A.Kalkınmakta Öncelikli Yörelerde Çalışanların Ücret
lerinin Vergilendirilmesinde Özel İndirim

Gelir Vergisi Kanunda 11.12.1985 tarihli 3239 sayılı 
kanunla yapılan değişiklikle 31. maddede düzenlenen gerçek 
ücretlerin vergilendirilmesinde uygulanacak indirim 
hadlerini 15 katına kadar artırma konusunda Bakanlar 
Kurulunun bu yetkisini Kalkınma Planı ve Yıllık Programlarda 
özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile Kalkınmada 
Öncelikli Bölgelerde fiilen çalışanların ücretleri için 
farklı özel indirim tutarları tespit ederek kullanabileceği 
belirtilmiştir. Bu özendirme önlemi teşvik belgesi olmadan



da uygulanabilmekte olup, 30.12.1987 tarih 87/12A67 sayılı 
kararla Gelir Vergisi Kanununun 31. maddesinde yer alan özel 
indirim tutarları yeniden belirlenmiştir. Ancak kalkınmada 
öncelikli yörelerdeki teşvik begleli yatırımlarda 
çalışanların ücretlerine uygulanacak özel indirim tutarları 
genel oranın 2,5 ve A katı oranında değişen tutarlarda daha 
fazla belirlenmiş olup, bu uygulama Teşvik Belgesine dayalı 
olarak yapılmaktadır.

203.Yasal Düzenlemelerde Yeralan Genel Özendirme 
Önlemleri

Yatırımların özendirilmesi önlemlerinin bir bölümü 
Yatırım Teşvik Belgesi’ne dayalı olarak uygulanmaktadır. 
Yukarıda üzerinde ayrı ayrı durulmuş olan bu özendirme 
araçları, özel özendirme önlemleri olarak adlanabilir. Bunun 
yanında genel özendirme önlemleri de yer almaktadır. Bu 
özendirme araçları, Teşvik Belgesine dayalı olarak değil, 
yasalarda yer alan hükümler gereğince genel bir şekilde 
uygulanma alanı bulan ve herkes tarafından uygulanabilen 
özendirmelerdir.

Sözü edilen genel özendirme önlemleri üzerinde aşağıda 
ayrı ayrı durulmuştur.

a. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Genel Özendirme 
Önlemleri

1. Yüksek Oranda ve Yüksek Tutarda Amortisman 
Uygulaması

Hızlandırılmış Amortisman ayırımına 213 sayılı vergi
usul kanununa 15.2.1963 tarih ve 205 no.lu kanunla mükerrer
315. maddenin eklenmesi ile başlanılmıştır. 1.1.1983 
tarihinden geçerli olmak üzere 2791 sayılı kanunla 
değişinceye kadar hızlandırılmış amortisman oranları % 25
den fazla olmamak üzere normal amortisman oranının iki katı
olarak uygulanmıştır. 2791 sayılı kanunla yapılan
değişiklikle 1.1.1983 tarihinden sonra işletmelerin aktifine 
giren iktisadi kıymetler için $ 50'yi geçmemek üzere normal



amortisman oranının iki katı oranında amortisman 
ayırabilmeleri mümkün kılınmıştır.

2791 Sayılı Kanunla değişiklik yapılmadan önce iktisadi 
kıymetler için ayrılacak normal amortisman oranları Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı tarafından tebliğlerle ilan edilmekte 
idi. Bu kanunla yapılan değişiklikle mükellefler iktisadi 
kıymetlerin amortisman oranlarını £ 25’i geçmemek üzere
serbestçe tayin edebileceklerdir. Ancak £ 25 oranından daha 
düşük seviyede amortisman ayrılacak arazi ve binalar ile £ 
25 den daha yüksek bir oranda amortismana tobi tutulacak 
iktisadi kıymetler, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit ve 
ilan olunmaktadır.

2. Yeniden Değerleme

Yeniden değerleme Türk Vergi Hukuku'na 1963 yılında 
girmesine rağmen 1982 yılına kadar uygulanma imkanı
doğmamıştır. 21.1.1983 tarih ve 2791 sayılı kanunla yeniden 
değerleme ile ilgili VUK’nun Geçici 11. maddesine işlerlik 
kazandırılmış ve bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve 
Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 31.12.1982 tarihli
bilançolarındaki amortismana tabi sabit kıymetleri ile 
bunlara ait birikmiş amortismanların kanunda belirlenen 
katsayılar ile yeniden değerlendirilmesi sağlanmıştır.

198A Yılında 308A sayılı Kanunla Geçici 11. maddeye
süreklilik kazandırılmış ve Yeniden değerleme oranının her 
yıl 15 Aralık’a kadar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilan 
edileceği belirtilmiştir. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 198A 
yılı için £ 37,5, 1985 yılı için £35,5, 1986 yılı için £
21,7, 1987 yılı için £ 29,1 olarak tesbit ve ilan etmiştir. 
(VUK. 160.166,174,178 no.lu Genel Tebliğleri).

25.3.1987 tarihinde 3332 sayılı kanunla yeniden 
değerleme ile ilgili Geçici 11. madde, mükerrer 298. madde 
olarak yeniden düzenlenmiştir. Yeniden değerleme oranı ile 
ilgili 10. bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Her hesap dönemi sonu itibariyle yapılacak değerlemede 
esas alınacak yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme
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yapılacak yılın Ekim ayından (Ekim ayı dahil) bir önceki 
yılın aynı dönemine göre Devlet İstatistik Enstitüsünün 
Toptan Eşya Fiyatları Genel İndeksinde meydana gelen
ortalama fiyat ahtış oranıdır.

13tı— oran”'Maliye ve Gümrük Bakanlığınca her yıl aralık 
ayfişinde Resmi Gazete ile ilan edilir".

b.Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Genel Özendirme
önlemleri

vinoo f u ni# y s
'  İ .  Sanayi ürünü İhracat Bağışıklığı

Bu bağışıklık, 3.6.19A9 tarihli 5A22 sayılı Kurumlar
Vergisi kanununun bağışıklıklarla ilgili 8. maddesinde
düzenlenmiştir. Sanayi ürünü dışsatımı yapan ve yıllık 
dışsatım tutarı 250.000 Amerikan Doları veya muadili yabancı 
pârö’'kârşıiiğii Türk lirasını aşan imalatçı kurumların ve bu 
dışsatımdan Sağladıkları hasılatın %  20’si Kurumlar
Vergisinden" bağışıktır. İmalatçı kurumların dışsatımı 
tâtfs?ki*°şâ;r&İ' ile dış satımlara yaptıkları satışlar da
yiİîlR^ı&ışsatım tutarının hesabında dışsatım sayılır.

e ? i i: '< ■>: 1.'fî-îj s n

'”vnoOi£b^ırrriVltalı imal etmeyen dışsatıcı kurumlarda bu oran 
1/A oranTİVda^'dişsatım tatarının $5'i oranında) uygulanır.

’ '2. Yaş meyVa, sebze ve su ürünleri dışsatım bağışıklığı
"Mi ftıniiiü'-üö £>•

Bu bağışfklıkla da 5A22 sayılı KVK’nun 8.maddesinin
7. bfendi'Vicfe düzenlenmiştir. Yaş meyva, sebze ve su ürünü dış 
satımcilarının; bu dışsatımdan sağladıkları hasılatın #20’si 
kurum kazancından indirilir. Dışsatımın tevsiki şartıyla 
dışsatımcılara yapılan satışlarda yaş meyve, sebze ve su
ürünleri üreticisi yönünden dışsatım yapılır.
nsbine.y oîrsuı

" S. vDrş Navlun Hasılatı Bağışıklığı
'.1 1  î  M t i '  î O j

5A22 Say'ilı KVK’nun 8.maddesinin 8.bendinde düzenlenen 
bu bağışıklığa göre, Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye ’ye 
döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla dış 
navlun hasılatının # 20’si Kurum kazancından indirilir.



4. Yurt dışı inşaat ve onarım Kazançları Bağışıklığı

5422 sayılı KVK’nun 8.maddesinin 4. bendinde
düzenlenen bu bağışıklığa göre de kambiyo mevzuatı gereğince 
Türkiye’ye getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla 
yurtdışmda yapılan inşaat, onarma ve montaj işleri ile 
teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar kurumlar vergisinden 
bağışıktır.

5. Turizm Kazançları Bağışıklığı

5422 sayılı KVK’nun 8.maddesinin 10. bendinde 
düzenlenmiştir. Turizm Endüstrisi Teşvik Kanununun hükümleri 
dairesinde "Turizm müessesesi" belgesi ve 1681 sayılı
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu 
gereğince "Seyahat Acentası işletme Belgesi almış olan 
kurumların döviz olarak elde ettikleri hasılatın $20’si bu 
dövizlerin yetkili bankalardan bozdurulduğunun tevsiki
şartıyla kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

6. Eğitim, Spor ve sağlık Tesislerinin İşletilmesinden 
Sağlanan Kazançlarla İlgili Bağışıklık

5422 sayılı KVK’nun 8. maddesinin 15. bendinde 
düzenlenmiştir. Buna göre; Okul, Kreş ve Spor tesisleri ile 
50 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 35 yatak)
kapasitesinden az olmamak üzere yurt ve sağlık tesislerinin 
(huzur evleri dahil) işletilmesinden elde edilen kazançlar 
ilgili bakanlığın görüşü alınmak suretiyle ve Maliye 
Bakanlığı’nm belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde 
kuruluşların faaliyete geçtiği tarihten itibaren 5 yıl 
süreyle (Kalkınmada öncelikli yörelerde 10 yıl süreyle) 
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ulgulama esasları 
Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 3.4.1986 Tarih ve 19067 sayılı 
Resmi Gazede’de yayınlanan 31. seri no.lu Kurumlar Vergisi 
Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

7. Kurumlar Vergisi Ertelemesi

KVK.’nun 14. maddesine göre, kurumların yıl içinde 
yaptıkları araştırma ve geliştirme tutarını geçmemek üzere



ilgili dönemde ödemeleri gereken yıllık kurumlar vergisinin 
$20’sinin kanuni süresinde tahsilinden vazgeçilerek bu orana
isabet eden vergi üç yıl süre ile faizsiz olarak
ertelenebilir. Ertelenen vergi, üç yıl içinde kurumlar 
vergisinin ödenme taksitleri ile birlikte eşit taksitler 
halinde ödenir.

c.Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan Genel Özendir
me Önlemi

2.11.198A Tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanunda yer alan genel özendirme önlemi, yatırım malları
alışlarından ödenen KDV'nin indirime tabi tutulmasıdır. KDV 
Kanununun 31.maddesinin 13297 sayılı Kanunla değişen şekline 
göre, Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin KDV’si, bunların 
aktife girdiği veya kullanılmaya başlandığı vergilendirilme 
döneminden itibaren üç yıl içinde ve üç eşit taksitle 
indirim konusu yapılabilecektir. Aynı maddenin 2. bendinde, 
Bakanlar Kuruluna, yatırımların teşviki amacıyla sektör ve 
mal grupları itibariyle süreleri azaltma yetkisi verilmiştir 
ki bu uygulama Teşvik Belgesine dayalı olarak yapılmaktadır.

d. Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Genel Özendirme 
Önlemleri

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer 
alan ücretlerin vergilendirilmesindeki indirim hadlerini 15 
katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bakanlar 
Kurulu bu yetkisini Kalkınma Planı ve Yıllık Programlarda 
özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile kalkınmada 
öncelikli bölgelerde fiilen çalışanların ücretleri içirı 
farklı özel indirim tutarları tespit edilmek suretiyle de 
kullanabilir.

30.12.1987 Tarih ve 87/12^+67 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile 1988 yılı başandan itibaren indirim tutarları 
yeniden belirlenmiştir.

e. Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 
Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve



Bağışıklıkların Tanınması Hakkında Kanunda yeralan Genel 
Özendirme Önlemleri

Konut inşaat ve kalkınmada öncelikli yörelerde 
yapılacak yatırımları teşvik etmek amacıyla kabul edilen 
24.2.1984 Tarih 2982 sayılı "Konut İnşaatında ve Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve 
Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun" 
hükümlerine istinaden uygulanmaktadır. Bu kanun hükümlerine 
göre uygulanacak istisna ve bağışıklıklar aşağıda 
gösterilmiştir.

- Veraset ve intikal vergisi,
- Damga Vergisi,
- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,
- Emlak Vergisi,
- Harçlar ve Resimler
- Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi, 

resim ve harçlar.

f. Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa 
Tesislerinin Teşvikine Dair Kanun ile Tanınan Genel Özendir
me Önlemleri

14.1.1982 tarih ve 2581 sayılı, yukarda adı yazılı olan 
kanun ile yurt dışından inşa suretiyle veya hazır olarak 
satın alınan gemilerle yurt içinde onarımı yapılan gemilerin 
donatımlarında kullanılan makina ve donanım gümrük 
vergilerinden bağışık olarak dışalımı yapılabilmektedir.

g.Rıhtım Resmi Bağışıklığı

26.1.1967 Tarihli ve 827 sayılı kanunun 1. maddesine 
dayanılarak 8.6.198b tarihli 85/9569 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararma göre uygulanmaktadır. Buna göre, Deniz yoluyla 
taşımak suretiyle dışalımı yapılan mallardan "alınan % 5
oranındaki rıhtım resmi bağışıklığı aşağıdaki biçimde 
uygulanır.



İkili anlaşmalarla açılan RO/RO ve feri hatlarında;

- RO/RO veya Feribot gemileriyle, römork, yarı römork, 
TIR araçları veya treyler için ve,

- Tren ferisi gemisiyle; tren vagonu, römork, yarı 
römork, TIR araçları veya Treyler içinde taşman mallar için 
uygulanır.

204, Yatırım Teşvik ve Yatırım îndirirni Belgesinin 
Hukuki Niteliği

Yukarda açıklanmaya çalışılan yasal düzenlemelerin 
ışığı altında, Teşvik Belgesi’nin hukuki niteliği üzerinde 
durulmasıda uygun olacaktır,

İktisadi gereksemeler ekonomik hukuki bağlantılar 
ortaya çıkartmaktadır. Bu bağlantılardan birisi de giderek 
yaygınlaşan yatırım ve ihracat teşvik belgelerinin hukuki 
nitelikleridir. Bu yaygınlaşma giderek "Teşvik Hukuku"nun 
doğmasına yol açmaktadır.

Teşvik Belgesi’nin hukuki niteliği konusunda iki görüş 
vardır.

- Teşvik Belgesi idari bir sözleşmedir.
- Teşvik belgesi, düzenleyici idari bir işlem 

belgesidir.

Teşvik belgesinin idari bir sözleşme olduğu görüşüne 
göre, bu belgeyi alanlar, yatırım ve ihracat konusundaki
yükümlülükleri önceden kabul etmişlerdir. Bu yükümlülüklere 
karşı da idare, kimi kamu fonlarını (Vergi, resim, harçlar 
gibi) tahsil etmemeli, kimi kamu fonlarını (teşvik primi, 
kaynak kullanımı destekleme pirimi gibi) yükümlüye aktarmayı 
kabul etmiş olmaktadır. Böylece sözleşmenin iki yanının 
yükümlülükleri doğmuş olmaktadır.

Yükümlülerden birisi sözleşmede yazılı olanlardan 
birini yerine getirmezse sözleşmenin iptali ya da tazminat
isteme hakkı doğmaktadır. Sözleşmede önce idare kendi



yükümlülüklerini, sonra yükümlü sözleşme koşullarını yerine 
getirmeketedir. Yükümlünün bu koşulları yerine getirmemesi 
durumunda, İdare teşvikleri faizleri ve cezası ile birlikte 
geri istenmektedir.

Yükümlü de bu isteğe karşı idare Mahkemelerinde ve 
Vergi Mahkemelerinde dava açabilmektedir.

Bu görüşe karşılık, Teşvik Belgesi’ni düzenleyici idari 
bir işlem belgesi kabul edenler, konunun kamu hizmeti 
olmadığını gerekçe olarak ileri sürmektedirler. Bu görüşe 
göre, idare, yasaların kendisine verdiği yetkiye dayanarak 
hangi konularda uygulama yapacağını Kararname ve 
tebliğ’lerle açıklamaktadır. Bu karanname ve tebliğler, 
anayasa, yasalara ve yerleşmiş hukuka aykırı olamazlar.

Yükümlü, Teşvik Belgesi almakla bireysel idari işlemin 
hazırlık işlemini yerine getirmiş olmaktadır. ilk görüşe 
nazaran daha fazla ağırlığı olan bu görüşe göre, Teşvik 
Belgesinde yazılı olan şartların yerine getirilmemesi 
durumunda, idari Düzenleyici, idari işlemi geri alabilir. 
Yükümlü de buna idare mahkemesinde ve vergi mahkemesinde 
itiraz edebilir. Böylece geri alma işlemi yargı kararı ile 
kesinlik kazanır.

Şimdiki sisteme göre, idari işlem DPT Müsteşarlığı 
tarafından tesis edilmekte; Uygulama işlemi ise, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı, Valilikler, Sanayi ve Ticaret II 
Müdürlükleri, TC. Merkez Bankası tarafından yerine 
getirilmektedir.

21. Yatırım Teşviki Uygulamaları

210. Yatırım Teşviki Uygulamalarının izlenmesi Olanak
ları

Yatırım teşvik araçlarının giderek fazlalaşmasına uygun 
olarak •yatırım teşvik belgelerinin sayısı da giderek artış 
göstermektedir.



Yatırım Teşviki Uygulamalarının izlenmesi, verilen 
Teşvik Belgeleri ve bu belgelerdeki bilgilerle ve az 
sayıdaki uygulama sonuçlan ile sınırlı kalmaktadır. Bu 
bilgiler, Teşvik ve Uygulama Başkanlığı’nca verilen 
belgelere dayanılarak yayınlanan bilgilerdir. Yatırım Teşvik 
Belgelerinin gerçekleşme durumunun saptanmasına dönük 
verilerin sayısı DPT Teşvik ve Uygulama Başkanlığının 
sınırlı olanakları dolayısıyla azdır.

Bu konuda, özendirme araçlarının etkinliğinin 
izlenebilmesi için aşağıda belirtilen bilgilerin izlenmesi 
olanağının sağlanması uygun olacaktır.

a. DPT’ca yıllar itibariyle Yatırım Takip Formlarından 
yararlanılarak, sektörler ve bölgeler itibariyle, 
gerçekleştirilen yatırım tutarı, bankalarca yapılan döviz 
tahsisi ve yatırımların özsermaye ve orta süreli krediler 
ile finanse edilme durumunun saptanması,

b. DPT’ca özendirme araçlarından yararlanma 
durumlarının verilen çeki listelerinden bağışık gümrük vergi 
ve resimleri tutarlarının belirlenmesi,

c. TC. Merkez Bankasınca, yıllar itibariyle kaynak 
kullanımı destekleme primi ve yerli makina üretimini 
özendirmeye dönük teşvik pirimi uygulama (ödeme) 
sonuçlarının ve yatırım finansman fonundan faydalanma 
durumunun saptanması,

d.Maliye ve Gümrük Bankanlığınca, yıllar itibariyle 
kaynak kullanımı destekleme primi ve yerli makina üretimini 
özendirmeye dönük teşvik primi uygulama (ödeme) sonuçlarının 
ve yatırım finansman fonundan fayladalanma durumunun saptan
ması ,

e.Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, yıllar itibariyle 
yatırım indirimi uygulaması dolayısıyla alınmayan vergi 
tutarlarının saptanması,



f.Maliye ve Gümrük Bakanlığınca, yıllar itibariyle 
uygulanan bina inşaat harcı bağışıklığı tutarının, orta 
süreli kredilerde bankalar, noterler ve tapu idarelerine 
uygulanan vergi, resim ve harç bağışıklığı tutarının, 
dışalım da uygulanan rıhtım resmi bağışıklığı tutarının ve 
olanaklar ölçüsünde gerice yörelerdeki yatırımlarda, 
çalışanların ücretlerinde vergilendirilmesinde yapılan 
indirim tutarlarının saptanması uygun olacaktır.

Bu bilgilerin açıklanması halen olanaklar ölçüsünde 
yapılmaktadır. Bununla beraber, uygulama sonuçlarının daha 
geniş bir biçimde belirlenmesi ile özendirme önlemlerinin 
hem ekonomiye getirdiği yük saptanmış olacak ve hem de her 
önlemin etkinliğinin izlenmesi olanağı doğacak ve etkin 
olmayan özendirme araçlarına ya son verilmesi ya da yeni bir 
biçim verilmesi üzerinde durulabilecektir. Ayrıca yeni 
önlemlerin hazırlanması ve uygulamaya konulmasına yönelmek 
olanağı da elde edilebilecektir.

2 1 1 .  Verilen Yatırım Teşvik Belgelerindeki Verilerin 
Değerlendirilmesi

Yukarıda belirtildiği üzere, yatırım teşviki 
uygulamalarının sadece verilen teşvik belgelerindeki 
bilgilere dayanılarak değerlendirilmesi üzerinde durmak 
olanağı vardır. Bu durum ise, gerçekleşmeler belirli 
olmadığı için sınırlı bir değerlendirme demektir. Bununla 
beraber aşağıda Yatırım Teşvik Belgelerinin bu açıdan 
değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur.

a.Yıllar İtibariyle Verilen Teşvik Belgesindeki 
Gelişmeler

Yıllar itibariyle verilen teşvik beglesi sayısı, toplam 
yatırım tutarı ve döviz tahsisi olarak aşağıda son onbeş 
yılın sıralaması yapılmıştır.



Yıllar Belge Sayısı Toplam Yatırım Tutarı(Milyon TL)

1968 62 1.158,6
1969 93 3.154,4
1970 73 2.682,0
1971 69 2.405,5
1972 259 18.131,9
1973 465 33.604,8
1974 478 44.539,9
1975 501 -

1976 655 -

1977 989 -

1978 738 148.151
1979 424 112.825
1980 573 207.026
1981 3.264 1.046.022
1982 1 .469 313.298
1983 1 .031 571.216
1984 1 . 176 1.105.224
1985 1 .821 3.531.918
1986 2.490 5.347.026
1987 2.893 6.837.372
1988/8 ay. 1 .893 3.986.643

Not: 1975,76,77 yıllarına ait Teşvik Belgeleri’nin
yatırım tutarları bulunamamıştır.

toplam

Bu tabloda, verilen Teşvik Belgelerinde özellikle 1980 
yılından sonra önemli artış olduğu ve bu artışın
uygulamaların Teşvik ve Uygulama Başkanlığında
toplanmasından sonra, yani merkeziyetçi uygulamanın
yürürlüğe konulmasından sonra sağlandığı dikkati 
çekmektedir. 1984- yılı sonlarında alınan ve hem uygulamaya 
kolaylık getirilmesi ve hem de etkin yasa önlemlerin
uygulamaya konulması sonucunda, verilen Yatırım Teşvik
Belgeleri1 rıde sayısal ve tutar olarak belirli bir istikrarın 
sağlandığı, önemli bir gelişme eğiliminin yaratıldığı
görülmektedir.



b. Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı

Yatırımların özendirilmesi, yukarda belirtildiği üzere, 
1984 yılı sonrasında hem önlem türü ve hem de bu 
yöntemlerden yararlanmanın kolaylaştırılması açısından 
gelişmeler göstermiştir. Yatırım Teşvik belgesi isteğinin, 
belirli tutardan daha düşük seviyede yatırımlar için 
basitleştirilmesi, Teşvik Belgesi talebini artırmıştır.

Aşağıdaki tablodan bu gelişmelerin sektörler itibariyle 
izlenmesi olanağı vardır.

Yıllar Tutarı İmalat Hizmetler Maden Enerj i Tarım

1983 571216 291803 224197 30738 2694 21784

(*)• • 100.00 51 .8 39.24 5.38 0.47 3.81
1984 1105224 607364 236107 214472 25209 22072
(*>■■ 100.00 54.95 21 . 36 19.4 2.28 1 . 99
1985 3531418 918520 924494 136692 1511582 40130

(*>■ ■ 100.00 26.00 26. 17 3.87 42.8 1.13
1986 5347026 2091177 2692700 316379 207776 38994
(*)•• 100.00 39. 11 50. 36 5. 92 3.88 0.83
1987 6837372 2755263 2755684 519025 642453 164947
(*)• • 100.00 40. 30 40. 30 7.59 9.40 2.41
1988 7981643 3308404 3038311 133562 1036329 65030
/8ay
(*)• • 100.00 46.46 38.07 1 .67 12.98 0.82

Bu tabodan 1983 ve 1984 yıllarında imalat sanayisinde 
olan yatırım ağırlığının 1985 de enerji kesimi
yatırımlarına, 1986 da hizmetler kesimine kaydığı
gözlenmektedir. Hizmetler kesimindeki yatırımlarda, turistik 
tesisler yanında taahhüt işleri yatırımlarının da ağırlık 
taşıdığı gözönünde tutulursa, 1985,1986,1987 yıllarında 
altyapı yatırımlarının yüksek seviyede özendirildikleri 
ortaya çıkmaktadır. 1987 yılında maden, enerji ve tarım
kesimlerindeki yatırımların tutar ve oransal olarak önemli 
ölçüde arttığı da dikkati çekmektedir. 1988 de maden
yatır:mlarının daha fazla teşvik edilmesine rağmen bu iş 
konusuna verilen teşik tutarının azaldığı dikkati
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çekmektedir. Bunun nedeni, 1988 yılı teşvik karar ve 
tebliğinin Nisan 1988 de yürürlüğe girmesidir.

Bu tablodan, tarım sektöründeki gelişmelerin daha çok 
hayvancılık konusunda olduğu görülmektedir. Yıllar 
itibariyle verilen teşvik Belgerinin çok büyük bir bölümü, 
hayvancılık konusunda olmuştur. Ancak, bunların gerçekleşme 
durumu belli değildir. İkinci sırayı bitkisel üretim, üçüncü 
sırayı da su ürünleri almaktadır. Ormancılık konusunda 
yatırım yapılmamaktadır.

Madenciliğin sürekli bir gelişme içinde olduğu 
görülmektedir. 1988 yılından itibaren ileri bölgeler
dışındaki madencilik yatırımlarına gelişmekte olan yöre 
teşviklerinin uygulanmaya başlaması ile bu konudaki Teşvik 
belgelerinde de artış beklenmektedir.

İmalat sanayii yatırımlarında belge sayısı itibariyle 
ilk sırayı dokuma ve giyim sanayii, ikinci sırayı da gıda ve 
içki sanayii almaktadır. 1987 de ikinci sırayı, pişmiş 
kilden ve çimentodan yapılmış gereçler sanayii almıştır. 
Belge sayısı itibariyle bu üç sanayi kolunun imalat sanayii 
toplamı içindeki payı, 1985 de $ 12.8 1986 da % 18,9 1987 de 
$ 19,7 1988 ilk payında da İ° 24,A dür. Bu oranları bu üç
sanayi kolunun verilen Teşvik Belgeleri içindeki payının 
giderek arttığını ortaya koymaktadır.

Enerji yatırımları tutar olarak 1985 de baraj ve 
hidroelektrik projeleri dolayısıyla yüksek seviyede gerçek
leşmiştir .

Hizmet yatırımları içinde, begle sayısı olarak 1985 ve
1986 da ulaştırma yatırımları ilk sırada yer almaktadır.
1987 de ise, teşviklerin arttırılması sonucu, turizm 
yatırımları öne geçmiştir. Ne varki, tutar olarak 1987 de de 
ulaştırma yatırımları ilk sıradadır. 1988 yılı ilk 8 ayında 
turizm Teşvik belgesi sayısınının, toplam hizmetler sektörü 
teşvikleri içinde % 46 paya sahiptir.



d.Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgeler İtibariyle 
Dağıtılımı

Yatırım Teşvik önlemleri 1984 den sonra bölgelere göre 
farklılaştırılmış ve İleri bölgelere göre normal yörelerin 
ve gerice yörelerin özendirme önlemleri hem önlem türleri ve 
hem de uygulanan önerilerin oransal yapıları olarak 
artırılmıştır.

1985 1986 1987 1988/8 ay.
Bölgeler Adı Milyar TL Ad.Milyar TL Adı Milyar TL Adı Milyar

Marmara 735 1 .258 969 2.044 1 .068 1 .955 738 3.405
îç Anadolu 280 588 369 1 .331 406 559 265 976
Ege 288 971 374 416 476 1.013 346 1 . 144
Akdeniz 182 263 236 503 304 789 215 840
Karadeniz 162 147 253 340 289 294 165 287
Doğu Anadolu 84 49 127 156 102 98 71 255
G.D.Anadolu 90 255 151 339 118 368 72 834
Çok Bölgeli - - - - 47 1 .753 21 237

1 .821 3.531 2.459 5. 129 2.810 6.830 1 .893 7.981

Not: Tablodaki yatırım tutarları toplam yatırım tutarını
göstermektedir.

Marmara bölgesine verilen belgelerin, bölge sayısına 
göre, toplam belge sayısı İçindeki payı, 1985 de % 40,3 1986 
da Ü 39, 4 1987 de % 38 dir. 1988 sekiz ayında ise bu oran İ> 
30,9 dur. Toplam yatırım tutarına göre ise, bu payı sırası 
İle % 35,6 1(39,8 j( 28,6 ve 1(42,6 dır. Bu oranlar da
yatırımların 1985 den 1987 ye doğru giderek öteki bölgelere 
kaydığını göstermektedir. 1988 de ise Marmara Bölgesinin 
yeniden ağırlığı artmıştır.

îç Anadolu bölgesine verilen Teşvik Belgesi sayısı 
sürekli artmakta, ancak 1986 da tutar olarak önemli 
yükselmenin 1987 de sUrdUrülemedlği görülmektedir. Buna 
karşılık Ege bölgesine verilen teşvik belgelerinin yatırım 
tutarı 1987 de önemli bir sıçrama göstermiştir.



1987 de ayrımına başlanılan çok bölgeli, hareketli 
yatırımların tutar olarak yüksekliği, tutar
karşılaştırılmalarının sağlıklı olmasını önlemektedir.

Bölgeler itibariyle döviz tahsisi ve istihdam sayısı da 
verilen teşvik belgelerinde aşağıdaki gibi olmuştur.

1985 1986 1987 1988/8
Döviz îstih. Döviz îstih. Döviz îstih. Döviz îstil

Bölgeler Milyon $ dam Milyon $ dam Milyonî dam M_il yon $ dam
- ■ ■ . = ■ = = = = = = = = = = = = = = :== = = = = = = =  ====== =  =  =  =  ==== = = = = = = = = = = = =- ==■=:
Marmara 1210 48664 1501 48155 900 58577 1287 60883
tç Anadolu 625 13210 832 40176 227 21660 346 13596
Ege 995 12396 224 22311 240 28033 356 29735
Akdeniz 168 11134 297 15498 240 17421 193 26491
Karadeniz 133 7152 174 15105 126 13223 63 8656
D.Anadolu 50 5617 87 7178 23 5943 64 3097
G.D.Anadolu 204 8431 190 8883 181 8343 328 5745
Çok Bölgeli - - - 577 9199 117 10572

Toplam 3385 106604 3305 157306 2514 161400 2754 158775

Verilen Teşvik' Belgelerinin fazlalağına uygun olarak, 
projelere yapılan döviz tahsisi tutarları ve projelerle 
yaratılan istihdam da Marmara Bölgesinde oldukça fazladır.

îç Anadolu Bölgesi, 1986’da yüksek seviyedeki durumunu 
1987 de koruyamamış olup, onun yerini Ege Bölgesi almış 
bulunmaktadır.

Toplam döviz tahsisi tutarı, sürekli azalma 
göstermektedir. îçalım makina ve donanıma teşvik primi 
verilmeye başlanmasının, 1986 dan itibaren dışalım makina ve 
donanımına olan talebi azaltığı anlaşılmaktadır. Bununla 
beraber, döviz tahsisinle bölgeler itibariyle yıllara göre 
önemli farklılıklar olması, her yıl yatırım konusuna göre, 
döviz tahsisinin dalgalanma gösterebileceği gerçeğinin 
vurgulanmasını da gerektirmektedir.

Projenin İstihdam yaratıcı etkileri ise giderek artma 
göstermektedir.



e.Yatırım Teşvik Belgelerinin Yatırım Türlerine 
Göre Dağılımı

OPT-Teşvik ve Uygulama Başkanlığınca düzenlenen 
verilere göre, yatırım türleri, komple yeni yatırım, 
genişletme, tamamlama, yenileme, kalite düzeltme dar boğaz 
giderme, modernizasyon ve entegrasyon yatırımlar olarak 
sekiz bölümde izlenmekte olup, bu yatırım türlerine finansal 
kiralama 1987 de eklenmiştir. Finansal kiralama, yukarda 
belirtilen yatırım türlerinden farlkı nitelik taşımaktadır. 
Finansal kiralama, yatırımın finansman biçimlerine göre 
ayrılması durumunda bir yatırım türüdür. Bu nedenle, 
kiralamanın bu çeşit yatırım ayırımında dışarda tutulması 
uygun olacaktır.

1985 1986 1987 1988/8
Yatırım Belge T.Yat. Belge T.Yat. Belge T. Yat. Belge T. Yat
T ürü Sayısı Mily.TL Sayısı Mily.TL Sayısı Mily.TL Sayısı Mily . Tl

Y.Yatırım 1151 2864 1567 3719 1865 4006 1230 5774
Genişletme 363 291 416 786 420 619 270 11 34
Tamamlama 49 28 51 96 71 43 45 114
Yenileme 59 45 61 51 51 207 31 81
K.Düzeltme 34 43 40 84 21 25 11 31
D.Boğ.Giderme 45 30 91 105 87 101 73 143
Modernizasyon 91 147 164 228 239 1404 196 594
Entegrasyon 29 83 69 59 39 56 31 105
Fin. Kiralama - - - - 17 9 6 6

Toplam 1821 3531 2459 5129 2810 6830 1893 7981

Belge sayısına göre, komple yeni yatırım, toplam teşvik 
belgesi sayısının 1985’de % 63,2'si, 1986'da % 65,7, 1987
de İ 66,3, 1988' İlk 8. ayında da $ 64,9 dır. Tutar olarak
ise oranlar sırası İle, 1985 de •£ 81,1, 1986 da % 72,5, 1987 
de % 58,6, 1988-3. ayında da Ü» 72,3 dır. * Bu oranlar Teşvik



Belgesi taleplerinin büyük ölçüde yeni yatırımlarla ilgili 
olduğunu göstermektedir.

Sayısal olarak komple yeni yatırımların yıllar 
itibariyle seviyesini korumasına karşın, tutar olarak, 1987 
de azaldığı görülmektedir. 1987 de modernizasyon yatırımları 
hem sayısal ve hem de tutar olarak önemli ölçüde artmıştır. 
Teşviklerin, çağdaş teknolojinin işletmelere getirilmesinde 
önemli bir etken olmaya başladığı anlaşılmaktadır. 
Türkiye’nin dışa açılma sürecinde bunun önemli bir olgu 
olarak görülmesi gerekmektedir.

Öteki yatırım türlerinde, önemli gelişmeler olmadığı 
dikkati çekmektedir. Yenileme yatırımlarının aynı düzeyde 
kalması, modernizasyon yatırımlarının gelişmesiyle
açıklanabilir. Ancak, genişletme yatırımlarındaki gelişmenin 
çok düşük düzeyde kalmasını açıklamak güçtür. Gelişmiş 
,örelerdeki kuruluşların teşviklerden yararlandırılmasında 
beş yıllık süre arayışının buna neden olabileceği ileri 
sürülebilir. Bu bölgelerdeki mevcut kuruluşların çokluğu da 
bunu göstermektedir. Bu nedenle, bu yörelerdeki kuruluşların 
teşviklerden yararlandırılması için eski esaslara dönülmesi, 
üzerinde durulabilecek bir husus olarak ortaya çıkmaktadır.

f.Kalkınmada Öncelikli Yörelere Verilen Yat rım Teşvik 
Belgelerindeki Gelişmeler

Bir yandan alt yapı yatırımlarına önem ver imesi, öte 
yandan bu bölgelerde uygulanan özendirme alemlerinde 
1980’li yıllardaki artışlar, bu yörelerde yapılan 
yatırımların giderek artmasını sağlamıştır. Güneydoğu 
Anadolu Projesi'nin gerçekleşmesi süresi boyunca bu 
yatırımların daha da artacağı anlaşılmaktadır.

Bu bölgelere verilen Yatırım Teşvik Belgesi sayısı, 
yatırım tutarı, döviz ayırımı ve çalışacakların sayısı 
aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle gösterilmiştir.



Toplam Döviz
Belge Yat. Tutarı Tahsisi îstihd<

Yıllar Sayısı Milyar TL. Milyon TL. Kişi

1983 76 74 180 5. 181
1984 134 83 80 6.433
1985 260 433 372 15.647
1986 405 765 436 23.741
1987 406 448 164 21.590
1988/8 258 1 .035 331 13.572

Özellikle 1985 yılında, bu yörelere verilen teşvik
belgelerinde önemli artış olmuş ve bu artış 1986 da da
sürmüştür. 1987 de ise duraklama vardır. 1988’de de bu
duraklama sürmektedir.

Bununla beraber, 1984 yılı yatırım teşvik belgelerine 
göre, bu bölgelere dönük yeni teşviklerin kalkınmada 
öncelikli bölgelerdeki yatırımları canlandırması ortaya 
çıkmaktadır.

Kalkınmada öncelikli yörelere verilen yatırım teşvik 
belgelerinin, verilen tüm teşvik belgeleri içindeki payının 
da giderek arttığını belirtmek uygun olacaktır.

Kalkınmada öncelikli yörelerde, verilen teşvik 
belgelerinin sektörler itibariyle dağılımları aşağıda 
gösterilmiştir. (7)

(7)Kalkınmada öncelikli Bölgelere verilen teşvik belgeleri 
sayısının verilen tüm teşvik belgeleri sayısına oranı, 1983 
de % 7,4, 1984 de % 14,3 dür. Daha fazla bilgi için Bkz.
Kalkınmada Öncelikli Yöreler Raporu, DPT-KÖYB,No:4 1986,Ank.



1985 1986 1987 1988
Belge Top.Yat. Belge Top.Yat. Belge Top.Yat. Belge Top.Yı

Sektör Sayısı Tutarı Sayısı Tutarı Sayısı Tutarı Sayısı Tutaı
ler (Milyar TL. ) (Milya r TL . ) (Milyar TL.) (Milyar TL

Tarım 22 4 13 7 48 33 22 12
Madencilik 31 44 36 23 22 18 22 23
imalat 94 49 185 354 234 278 166 939
EnerJ i 3 278 1 2 1 23 -
Hizmetler 110 58 161 306 97 80 48 60

Toplam 260 433 396 692 402 432 258 1034

Bu tablodaki verilerde göstermektedir ki, gerice 
yörelerde toplam belge sayısı içinde, imalat sanayisine 
verilen teşvik belgesi sayısı giderek yükselme 
göstermektedir. örneğin, Türkiye seviyesinde imalat 
sanayisine verilen teşvik belgesi sayısının, toplam belge 
sayısına oranı, 1985'de 55 52,1, 1986 da % 53,6, 1987 de %
54,5 iken, gerice bölgelerde giderek yükselme gösterdiği 
dikkati çekmektedir.

Bu yükselmenin daha olumlu bir düzeyde olması ve bu 
seviyenin korunabilmesi için, gerice yörelerdeki 
yatırımların yukarıda belirtilen esaslara göre teşvik 
edilmesi uygun olacaktır.

212.Yatırım Teşvik Belgesi Uygulama Sonuçlan

Yatırımları özendirme araçlarının sayısının çokluğuna 
uygun olarak fazla sayıda uygulama sonucu mevcut değildir. 
Eldeki veriler, yararlanılan gümrük bağışıklığı tutarı, 
içalım makina ve donanım satın alımlarında yararlanılan 
teşvik primi tutarı ve orta süreli krediler ile sınırlıdır. 
Ayrıca bu veriler uzun süreli olarak da mevcut değildir. 
Derlenebilen veriler aşağıdaki özendirme aracı türü olarak 
sıralanmıştır.



Finansman Kolaylıkları 
Milyon TL.

Yıllar Orta Süreli 
Kredi

Yerli Makina Gümrük Bağışıklığı 
Teşvik Primi Milyon TL.

1980 425.160
1981 643.049
1982 640.526
1983 860.665
1984 1.056.317
1985 1.351.678
1986 1.019.732
1987 1.647.722 
1988/7

27.005
98.265
89.058

843 554.438 
784.171 
911.227 
594.926

7.644.849 215.171 2.844.762

Not: 1988 yılı gümrük bağışıklığı tutarı 6 aylıkdır.

1980 yılı sonrasında 7 yıl içinde tahsisedilen orta 
süreli yatırım kredisi tutarı 7,6 trilyon liradır. Bu kredi 
tutarı kuşkusuz aynı yıllarda verilen yatırım teşvik 
belgelerine eşit değildir. Önceki yıllarda verilen teşvik 
belgelerine ait krediler de bu tutarların içinde vardır. 
Ancak, Teşvik Belgelerindeki verilerin değerlendirilmeleri 
sırasında değinildiği üzere, 1980 yılı öncesi verilen teşvik 
belgeleri sayıca ve yatırım tutarı olarak düşük seviyededir. 
Bu nedenle yukarıdaki tabloda yer alan orta süreli kredi 
tutarını aynı yıllardaki Teşvik Belgeleriyle karşılaştırmak 
fazla yanıltıcı olmayacaktır.

Toplam yatırım tutarı içinde gümrük bağışıklığı tutarı 
da bulunduğundan, duran varlık yatırımlarına göre bu oranın

Milyar TL.
1980-87 Yılları arasında verilen 
Teşvik Belgeleri Toplam Yatırım Tutarı 
1980-87 Yılları arasında tahsis 
edilen orta süreli kredi 
Orta Süreli kredilerin toplam 
yatırım tutarına oranı

19.000

% 40,2

7.644



daha da yüksek olduğunu söylemek yerinde olacaktır.

Yerli makina ve donanıma ödenen Teşvik Primleri 1984 
yılı sonunda yürürlüğe giren bir önlemdir. Dolayısla 
yukardaki veriler 1988 yılı 7. ay sonuna kadar, teşvik 
primlerinin tamamını yansıtmaktadır. Aynı dönem içinde 
verilen Teşvik Belgeleri toplam yatırım tutarının 19,6 
trilyon lira olduğu ve bu tutarın yaklaşık % 15’inin iç alım 
makina tutarından oluştuğu varsayılırsa, teşvik belgelerinde 
yer alan 2,9 trilyon liralık makina ve donanım için ortalama 
°/o 15 üzerinden 580 milyar liralık teşvik primine karşılık,
215 milyar liralık teşvik primi ödemeleri yapılabildiği 
görülmektedir. Bu primin etkinliğinin $ 50'nin altında 
olduğunu söylemek fazla yanıltıcı olmayacaktır.

Gümrük bağışıklığı gümrüklerde uygulanan ve etkin 
olarak yararlanılan bir özendirme aracıdır. 1985 öncesi 
verileri elde bulunmadığından tam bir değerleme 
yapılamamakla beraber, yüksek tutarda gerçekleşmiş olduğunu 
belirtmek gerekmektedir.

22.Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Teşvik Uygulamaları

220.Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Saptanması

Yatırımların özendirilmesinde, hem önlem türleri ve hem 
de önlemlerin farklı biçimde uygulanmasında üç ayrı konuda 
farklılık olduğu görülmektedir. Bunlar;

a. Bölgeler
b. Organize Sanayi Alanları
c. Sektörlerdir.

Bu üç konu üzerinde, ayrı ayrı durulması, yatırımların 
özendirilmesi konusunun ortaya konulması açısından yararlı 
olacaktır. Bunlardan sektörler üzerinde özellikle Avrupa 
Topluluğu açısından, durulması uygun olacaktır.

Bölgeler kalkınmada öncelikli yöreler, normal bölgeler 
ve ileri bölgeler olarak üçe ayrılmaktadır. Burada 
kalkınmada öncelikli yöreler üzerinde durulacaktır.



Kalkınmada öncelikli yöreler, "Ülkede nisbi olarak daha 
az gelişmişlik seviyesi gösteren yöreler" olarak 
tanımlanmaktadır. (8)

Uygulamada gerice yöre çalışmaları önceleri, bölgesel 
planlama, cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, kamu sanayi 
yatırımlarının yurda dağılımı, demiryolu ulaşımı ağının 
planlanması gibi çalışmalarla uygulamaya konulmuştur.

(8)Kalkınmada Öncelikli Yöreler, Sayfa:1 DPT-KÖYD 4,1986 Ank
1950-60 Yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı ile İmar 

ve İskan Bakanlığının bünyelerinde oluşturdukları "Bölge 
Planlama" birimlerinin çalışmaları, 1960 sonrasında Devlet 
Planlama Teşkilatının kurularak bölge planlama görevinin bu 
kuruluşa verilmesiyle daha kapsamlı bir biçimde ele 
alınmıştır.

DPT bünyesinde bölge planlama çalışmalarına ara verilen 
kısa bir dönem (1965-68) bir yana bırakılırsa, bu 
çalışmaların bugüne kadar kesintisiz olarak sürdürüldüğü 
ortaya çıkmaktadır.(9)

Bu bölge planlama çalışmalarını, özendirme önlemlerinin 
gelişmesiyle kalkınmada öncelikli yörelerin, başka bir 
deyişle gerice yörelerin saptanması çalışmaları izlemiştir.

Nitekim planlı dönemde, kalkınmada öncelikli yörelerin 
saptanmasına ve bu yörelere ayrıcalıklı özendirme 
önlemlerinin uygulanmasına büyük önem verildiği
görülmektedir. Üçüncü beş yıllık kalkınma planında (1973- 
77), "Yörelerin gelişme potansiyeli bulunan doğal ve beşeri 
kaynakları saptanacak bu yörelerin gelişmişlik seviyelerini 
yansıtan sosyo-ekonomik gelişmişliği içeren göstergelere 
dayalı endekslerin sonuçlarına göre gelişmişlik sıralaması

(8) Kalkınmada öncelikli Yöreler,Sayfa: 1,DPT-KÖYD,1986,Ank.

(9) Planlı Dönemde Bölgesel Gelişme Konusunda Yaklaşımlar, 
sayfa 1-3, DPT Yayımı DPT-1968, SPB, 374, 1984 Ankara
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yapılacaktır"(10 ) denilmektedir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında yer alan bu plan öngörülerine uygun olarak, 
çalışmalar başlamış ( 1 1 )  ve geri kalmış yörelerin saptanması 
için göstergeler belirlenerek, illerin durumu bu göstergele
re göre değerlendirilmeye başlanmıştır.

Bu amaçla il ve ilçeler seviyesinde ekonomik ve sosyal 
yapıyı zaman zaman inceleyerek, gelişmişlik düzeyini 
saptamak suretiyle, aralıklı olarak buralardaki genel 
sorunları ve gereksemeleri belirleme, izlenecek politika ve 
alınacak önlemlere ışık tutma ve zemin hazırlama çalışmaları 
yapılmaktadır. Kuşkusuz bu çalışmaların bir yararı da yeni 
yatırım alanlarının belirlenmesidir.

aa.Gerice Yörelerin Genellik Gösteren Nitelikleri

Bu yörelerde zaman zaman yapılan çalışmalar gerice 
yörelerin niteliklerinin belirlenmesinde yararlı olmaktadır. 
Gerice yörelerin özelliklerini aşağıdaki biçimde sıralamak 
olanağı vardır.

-İşsizlik önemli ölçüde fazladır ve bölge dışına göç 
olayı ile karşılaşılmaktadır.

-İşgücü göçü ile esasen yeterli birikimi sağlayamamış 
olan sermayenin göçü de sözkonusu olmaktadır.

-Yerleşme düzenindeki dağınıklık alt yapı hizmetlerinin 
ve bu arada sağlık ve eğitim hizmetlerinin görülmesini 
güçleştirmektedir.

-Tarimsal üretim ve kucuk üretim atelyeleri geleneksel 
ve genellikle yenilikçi olmayan üretim biçimini benimsemekte 
ve çok yavaş değişen tüketim kalıbının varlığı görülmekte
dir .

( 1 0 )  Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, Resmi Gazete 
Sayfa:2265

( 1 1 )  Bu Çalışmalar, Devlet Planlama Teşkilatı Bünyesinde 
1971 yılında oluşturulan "Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
Dairesi" tarafından yürütülmüştür. Bu daire daha sonra DPT 
bünyesinde Başkanlık- haline dönüştürülmüştür.



-Başta kamu hizmetlerini yürütecek görevliler olmak 
üzere, gerekli nitelikte ve yeterli sayıda elemanı sürekli 
bulundurma olanağı sağlanamamaktadır.

Gerice yörelerin özelliğini oluşturan bu hususlar da 
göstermektedir ki, devletin alt yapı ve çeşitli hizmetleri
nin bu bölgelerde ağırlıklı olarak uygulanması önem 
taşımaktadır.

Başka bir deyişle, özel kesimin gücünü harekete 
geçirecek özendirme önlemlerinden önce, devletin alt yapıya 
yönelik çok çeşitli alanlarda yatırım yapması gereği ortaya 
çıkmaktadır.

bb. Devlet Yatırımlarına Duyulan Gerekseme

Devletin alt yapı yanında, sosyal yapıyı da 
güçlendirecek alanlarda yatırım yapması üzerinde durulmakta 
olup, Beş Yıllık Kalkınma Planlarında aşağıdaki hususlara 
ağırlık verilmeye çalışıldığı görülmektedir.

-Kamu kesiminin hizmet yatırımlarıyla özellikle yaşama 
satandardını ve sağlık ve eğitim koşullarını iyileştirici 
alanlara öncelik vermesi,

-Stratejik şehirleşme merkezlerinde, sanayi
yatırımlarını çekici nitelikte alt yapı yatırımlarının 
yoğunlaştırılması, özellikle düzenli sanayi bölgelerinin 
oluşturulması ve ucuz enerji sağlayacak yatırımların 
yapılması,

- Devletin üretime dönük yatırımlarının bu bölgelere 
kaydırılması ve devlet yatırımlarının daha çok bölgesel 
hammadde kaynaklarının değerlendirilmesine dönük olması

-Kentleşmeyi düzenleyici bölge yerleşme planlarının 
yapılması

Devletin daha çok alt yapıya ve yaşayanların temel 
gereksemelerine yönelik bu çabalarına, özel kesimin 
potansiyel gücünün eklenmesi de kuşkusuz sözkonusudur. Bunun



için ise, öteki bölgelere göre, ayrıcalıklı özendirme 
önlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Ancak, önce bölge 
gelişmişlik kıstaslarının üzerinde durulması ve gerice 
yörelerin saptanmasında yararlanılan kıstasların gözden 
geçirilmesi uygun olacaktır.

cc. Gelişmişlik Göstergeleri

Gerice yörelerin saptanmasındaki ilk çalışmalarla 67 
ilin hepsinin ele alındığı, 8 ana grupta toplanan ve sayısı 
50’nin üzerinde olan değişkene göre illerin sıralaması 
üzerinde durulduğu görülmektedir.

Zaman içinde göstergelerde teknoloji, alışkanlık vb. 
koşullardaki farklılaşmaya göre değişiklikler yapılması 
önem taşımaktadır.

Gelişmişlik sıralamasının saptanmasında genellikle 
yararlanılan göstergeler üzerinde aşağıda durulmuştur.

1.Sanayileşme ve Madencilik Göstergeleri
a.Sanayi (sanayi ve maden)yatırımları/Toplam yatırımla

rı ,
b.Program yatırımları, /il nüfusu
c.sanayide kullanılan elektrik enerjisi,
d.Katma Değer/Toplam çalışanlar,
e.Düz işçiler/Toplam çalışanlar,
f.Katma değer/işletme sayısı,

2.Ticari ve Mali Göstergeler
a.Banka ve sigorta muamele vergileri/Banka şube ve ajan 

sayısı,
b.Banka hesap sayısı/Toplam nüfus,
c.Banka mevduat hacmi/Banka hesap sayısı,
d.Ticari krediler/Toplam nüfus,
e.Merkezi idareden bölgesel (mahalli) idarelere 

transferler/Toplam nüfus,
f.Gelir vergileri/Sanayi ve hizmetler toplam nüfusu,
g.Bölgesel (mahalli) idare özel gelirleri/Toplam nüfus,
h.Banka ve banker gider vergisi.



3.Tarımda gelişme ve çağdaşlaşma (modernleşme) 
Göstergeleri

a.Tarımsalı Hasıla/Toplam nüfus,
b.Sulanan arazi/Ekili arazi,
c.Ekili arazi/GUbre tüketimi,
d.Et ve süt Uretimi/Toplam nüfus,
e.Tarım kredi kooperatifleri kredileri/üye sayısı,
f.Tarım kredileri/Toplam tarım nüfusu,
g.Tarımda ortalama işletme büyüklüğü,
h.Tarımsal hasıla/Aile sayısı büyüklüğü 
ı.Tarımsal hasıla/Toprak'alanı,
j.Ekili arazi/Traktör kapasitesi (Beygir gücü olarak).

A-. Sosyal ve Kültürel Göstergeler
a.îl nüfusu/Toplam televizyon alıcısı
b.Aydınlatmada kullanılan elektrik/il belediye 

nüfusları,
c.Adli bildirim sayısı/Toplam nüfus,
d.îl nüfusu/otomobil sayısı,
e.Toplam nüfus/sosyal sigortalı sayısı,
f.Okunan gazete sayısı,
g.Park, otel ve lokanta sayıları,
h.Alınan inşaat ruhsatları (m2 olarak)

5.Sağlık Göstergeleri
a.İl nüfusu/Görülen bulaşıcı hastalıklar,
b.ll nüfusu/Doktor sayısı,
c.Hasta yatağı işgal oranı,
d.Tedavi kurumlarına başvuru/Toplam nüfus,
e.Sağlık yatırımları (program)/Toplam nüfus,
f.Eczane sayısı/Toplam nüfus,
g.Toplam nüfus/aşılanan kişi sayısı,

6.Eğitim Göstergeleri
a.Okur yazar nüfus/6 ve daha yukarı yaştaki nüfus,
b.7-11 yaş nüfusu/İlkokul öğretmeni sayısı,
c.Eğitim yatırımları (program)/Toplam nüfus,

7.Nüfus Bilimsel (demografik) Göstergeleri 
a.Hektar başına düşen nüfus,



b.10.000 den fazla yerleşim yerleri nüfusu/Toplam 
nüfus,

c.Toplam nüfus/Konut olarak kullanılan yer sayısı,
d.Toplam nüfus/Yıllık ölü sayısı,
e.Yıllık nüfus artış hızı,

8.Haberleşme ve Ulaşım Göstergeleri
a.Taşıt başına düşen nüfus,
b.Bir kilometre yola düşen arazi,
c.îl içi haberleşme araç sayısı (telefon, teleks vb.) / 

il nüfusu,
d.Toplam il nüfusu/telefon abone sayısı,
e.(Tonx km) olarak taşman yük.

Sekiz grupta toplanan ve sayısı 60’a yaklaşan bu 
göstergelere göre iller sıralanmakta ve geri kalmış yöreler 
saptanmaktadır.

îlk uygulama 1968 yılında yapılmış ve kalkınmada 
öncelikli bölge olarak 22 il saptanmıştır. İl sayısı 1973’de 
33’e 1978 de AO’a yükseltilmiş, daha sonra 1981 de 25’e
düşürülmüştür.

Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi Tebliği, 88/3 
göre Kalkınmada Öncelikli İller 13’ü birinci derecede, 15’i 
ikinci derecede olmak üzere toplam 28’i bulmaktadır.

1.Derecede Öncelikli İller

1.Adıyaman 8.Kars
2.Ağrı 9.Mardin
3.Bingöl 10.Muş
A.Bitlis 11.Siirt
5.Diyarbakır 12.Tunceli
6.Gümüşhane 13.Van
7.Hakkari

2.Derecede Öncelikli İller

1.Amasya 9.Malatya
2.Artvin 10.Kahramanmaraş



3.Çankırı
4.Çorum
5.Elazığ
6.Erzincan
7.Erzurum
8.Kastamonu

11.Sinop 
12.Sivas 
13.Tokat 
1A,Şanlıurfa 
15.Yozgat

1988 Yılı uygulaması için seçilen bu illerin 
gelişmişlik durumuna göre gelecekte değişebileceğini 
belirtmek uygun olacaktır.

öte yandan, özendirme önlemleri ve bunların özellikle 
ayrıcalıklı olarak uygulanması kıt kaynakların
kullanılmasına yol açmakta olup, kıt kaynakların sınırlılığı 
bu yörelerin de sınırlı tutulmasını gerekli kılmaktadır.

221.Kalkınmada Öncelikli Yörelere Uygulanan özendirme 
Önlemleri

özendirme ve yönlendirme önlemlerinin Cumhuriyet 
Öncesine kadar uzandığı bilinmektedir. Ancak özendirme 
önlemleri uzun süre gerice yöre ayırımı yapılmadan 
uygulanmıştır. İlk farklılığın 1963 yılında, önemli bir 
özendirme aracı olarak yatırım indiriminde uygulandığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim % 30 olarak uygulanan yatırım
indirimi, 1963 de kalkınmada öncelikli bölgelerde % 50
olarak uygulanmaya başlanmıştır.

Kalkınmada öncelikli bölgelerde özendirme önlemlerinin 
ayrıcalıklı olarak uygulanması, özellikle 1980’1i yıllarda 
önemli ölçüde artış göstermiştir. Bu bölgelere ayrıcalıklı 
olarak uygulanan özendirme önlemleri daha çok yatırımların 
ve üretimin özendirilmesi olarak gelişme göstermiştir. Dış 
satımın bölgesellik niteliği fazla olmadığından dışsatımın 
özendırilmesinde bölgesel farlılık getirilmemiştir.

Öte yandan, üretimin özendirilmesi ile ilgili önlemler 
daha çok vergi indirimi ve bağışıklığı biçiminde ortaya 
çıkmış olup sayısı fazla değildir. Bu nedenle üretim ile 
ilgili önlemlere ayrıca değinilecek olup, gerice yörelerdeki 
özendirme önlemleri üzerinde özendirme araçlarının 
kaynakları açısından durulacaktır.



aa.Vergi, Resim ve Harçlarla ilgili Özendirme Araçları

Bu tür özendirme araçlarından bir bölümü öteki 
bölgelerdeki oranlardan farklı derecelerde, bir bölümü de 
sadece bu bölgeledeki oranlardan farklı derecelerde, bu 
bölümü de sadece bu bölgeler için uygulanmaktadır.

aaa.Öteki bölgelerden Farklı Derecelerde Uygulanan 
Önlemler

-Yatırım indirimi: Yatırım indirimi oranı, gelişmiş
yörelerde % 30 normal bölgelerde % 40dır. Ancak, bu oran 
ikinci derecede kalkınmada öncelikli yörelerde % 60, birinci 
derecede kalkınmada öncelikli yörelerde ise % 100’dür.

-Orta süreli yatırım kredilerinde vergi, resim ve harç 
istisnası: Bu özendirme aracından yararlanmak isteyen
projeler, yatırım yeri Gelişmiş Bölgede ise yıllık üretimin 
en az $ 20’sinin, Normal bölgelerde ise $ 10’unun, Kalkınmada 
Öncelikli Bölgelerde ise % 5’inin dışsatımını taahhüt
edeceklerdir.

-Kalkınmada Öncelikli Bölgelerde, Genel Teşvik 
Tablosunda gümrük taksitlendirilmesi veya gümrük bağışıklığı 
(Bu ayrıcalıklı uygulama, 1985 Yılı başandan itibaren gümrük 
taksitlendirilmesinin gümrük bağışıklığına dönüştürülmesiyle 
ortadan kalkmıştır.)

bbb.Sadece Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Uygulanan 
önlemler

-Bu bölgleerde yapılacak yatırımlar için arazi veya 
arsa tedariki ile ilgili işlemler, veraset ve intikal 
vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, emlak 
vergisi, harçlar ve resimler ile Belediye Gelirleri Kanunu 
gereğince alınan vergi resim ye harçlardan bağışıktır.(12)

(12)Kalkınmada öncelikli yörelere uygulanacak Teşvik Tedbir
leriyle ilgili Karar, Madde:5, Karar sayısı
84/8306,21.7.1984 Tarih ve 18465 sayılı Resmi Gazete.



-Bilindiği gibi, gerçek ücretlerin vergilendirilmesin
de, günde 200 TL, ayda 6000 TL, yılda 72.000 TL. özel indi
rim uygulanmaktadır. Ancak, birinci derecede kalkınmada 
öncelikli yörelerin il merkezlerinde fiilen çalışanların 
ücretlerinin vergilendirilmesinde yukarda belirtilen özel 
indirim tutarları, 4 kat, bu illerin öteki ilçelerinde (mer
kez ilçe dışındakiler) 5 kat uygulanır. ikinci derecede 
kalkınmada öncelikli yörelerde ise, bu nispet, illerin mer
kez ilçelerinde 3 kat, öteki ilçelerinde 4 kat olarak 
uygulanır.(13)

Ayrıca teşvik belgeli yatırımlarda fiilen çalışanların 
ücretlerinin vergilendirilmesinde yatırıma başlanmasından 
itibaren 5 yıl süre ile yukarda belirtilen katsayılara 
birinci derecede kalkınmada öncelikli yöreler için 3, ikinci 
derecede kalkınmada öncelikli yöreler için 2 sayı eklenir(14)

Anlaşılacağı üzere, bu özendirme aracının ilk 
paragrafı, Teşvik Belgesine bağlı olmaksızın bu bölglerde 
genel olarak uygulanır bir nitelik taşımaktadır. ikinci 
paragrafta ise Teşvik Belgeli yatırımlara tanınan ayrıcalık
lar yer almaktadır.

öte yandan, bu özendirme aracının, sadece yatırım ile 
ilgili değil, genel nitelik taşıması ve Teşvik Belgeli 
yatırımlarda uygulamanın beş yıl süre ile devam etmesi, bu 
özendirme aracının üretimin özendirilmesine de dönük 
olduğunu da göstermektedir.

(13)193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Madde:31 (Bu kararname
nin 8.maddesinde yapılan değişiklik ile özelliklerine ve 
istihdama katkısını dikkate alarak, bu gibi yatırımları 
kalkınmada 2.derecede öncelikli yörede yapılacak 
yatırımlarda ise 1.derecede öncelikli yöre yatırımlarının 
şartları ile teşvik edebilir" hükmü getirilmiştir. 87/11599 
sayılı kalkınmada öncelikli yörelerde uygulanacak teşvik 
tedbirleri ile ilgili kararın 8.maddesinin değiştirilmesine 
dair karar) (25.3.1987 Tarih ve 19411 sayılı Resmi Gazete).
(14)84/8837 Sayılı Kararname, Resmi Gazete, 12.12.1984-.



-İthal talebinde bulunanlardan teminat alınmaktadır. 
Teşvik Belgesi bu bölgeler için alındığında bu teminat 
alınmamaktadır. (Karar:88/13385)

-Teşvik Belgeli yatırım malı dışalımında alınan $ 5 fon 
kalkınmada öncelikli yörede alınmamaktadır.

bb.Finansal Kolaylıkları ile İlgili Özendirme Araçları

Bu tür özendirme araçlarından bir bölümü de öteki 
bölgelerden farklı derecede uygulama konusu olmakta 
özendirme araçlarından bir bölümü de sadece bu bölgelere 
uygulanmaktadır.

aaa.Öteki Bölgelerden Farklı Derecelerde Uygulanan 
Önlemler

-Kaynak Kullanımı Destekleme Primi: Yatırımlarda
kullanılan özkaynak tutarı üzerinden, normal yörelerdeki 
yatırımlarda % 15 oranı uygulanırken, bu oran 2. derecede 
kalkınmada öncelikli yörelerde AO, 1.derecede kalkınmada 
öncelikli yörelerde % 50 olarak uygulanmaktadır.

-Yatırımın finansmanında uygulanacak en düşük özsermaye 
oranı, gelişmiş yörelerde % 60, normal yörelerde % 50,
kalkınmada öncelikli yörelerde ise % AO’dır. Bu oranlar, 
projenin gelişmiş yörelerden gerice yörelere doğru giderek 
daha düşük seviyede özkaynak ile, dolayısıyla daha yüksek 
seviyede kredi ile finanse edilebileceğini göstermektedir.

)
Oysa, orta süreli kredilerin faizinde farki lık yoktur. 

Bu durumun gerice yörelerde, faiz yükü tutar olarak yüksek, 
bu nedenle de yarışma koşulları olumsuz işletmelerin ortaya 
çıkmasına yol açtığını belirtmek uygun olacaktır.

-Yatırımların gerçekleşmesinden sonra üretime geçmede 
güçlükle karşılaşan veya bir yıl içinde tam kapasiteye 
ulaşmayan kuruluşların işletme sermayesi ihtiyacı, bu 
kuruluşların kalkınmada öncelikli yörelerde olması 
durumunda, toplam yatırımın % 80’i kredi ile finanse
edilecek biçimde karşılanabilir. Bu durum ise sağlıksız ve



kuruluşun yarışma dışı kalmasına neden olabilecek bir 
finansman biçimidir.

bbb.Sadece Kalkınmada öncelikli Yörelerde Uygulanan 
Önlemler

-Kamu ortaklığı fonunun en az # 10’u kalkınmada
öncelikli yörelerde istihdam artırıcı ve kamu kuruluşlarının 
en az % 10 sermayesine katıldığı yatırımlarda ve bunların 
işletme sermayesi gereksemesinin finansmanında kullanılır.

Bunların dışında başka özendirme önlemleri de vardır.

örneğin, her yıl yayımlanan program Kararnamesi ekinden 
"Teşvik edilmeyen üretim ve yatırım konuları" yer 
almaktadır. Bu konulardaki yeni kuruluşların gelişmiş ve 
normal yörelerde kurulmasının özendirilmeyeceği ancak 
kalkınmada öncelikli yörelerde bu konulardaki kuruluşların 
özendirileceği belirtilmektedir. Bu tabloda yeterli 
kapasitenin oluştuğu ve yarışmanın fazla olduğu iş 
konularına yer verildiği gözönünde tutulursa, yarışma 
koşulları elverişsiz iş konularındaki yatırımların 
kalkınmada öncelikli bölgelerde özendirildiği ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum, bu bölgelerde girişimlerin daha düşük 
işletmelerin doğmasına yol açabilecektir.

222.Kalkınmada Öncelikli Yörelerd.e Yapılan 
Yatırımlar ve Alınabilecek önlemler

Bir yanda alt yapı yatırımlarına önem verilmesi öte 
yandan bu bölgelerde uygulanan özendi rme önlemlerinde 
1980’li yıllardaki artışlar kalkınmada öncelikli yörelerde 
yapılan yatırımların giderek artmasına yol açmaktadır. 
Güneydoğu Anadolu Projesi'nin gerçekleşmesi aşamasında bu 
yatırımların daha da fazlalaşacağı anlaşılmaktadır.

Yatırımların teşvikli uygulamaları bölümünde de 
açıklandığı üzere, 1984 yılı sonrasında getirilen yeni 
özendirme araçlarının ve yatırımları yönlendirme 
önlemlerinin, verilen teşvik bölgelerini genel olarak
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arttırdığı, bu arada bu bölgelerdeki yutarım isteklerinde de 
giderek fazlalaşma olduğu dikkati çekmektedir.

Kalkınmada öncelikli yörelere verilen yatırını teşvik 
belgelerinin toplam belgeler içindeki payının da giderek 
arttığını belirtmek uygun olacaktır.

Bununla beraber, bu bölgelere uygulanan kimi özendirme 
önlemlerinin bölgenin sanayileşmesine fazla olumlu etkide 
bulunmadığını ileri, sürmek de yanıltıcı olmayacaktır. 
Örneğin yüksek seviyede verilen kredilerin de yardımıyla 
kimi sanayi kuruluşları üretime hazır duruma getirilebilmiş- 
tir. Ama, bu kuruluşların verimli ve karlı çalıştırılması 
sağlanamamıştır. Karlı olamadıkları için, örneğin yatırım 
indi rimi önlemindeki farklı uygulamadan yararlanılamamıştır. 
Özsermaye oranının düşük seviyede tutulması, bu kuruluşla
rın daha başlangıçta, uzun süreli de olsa yüksek seviyede 
borç yükü altına girmelerine neden olmuştur. Faiz oranı 
bakımından bir farklılık sağlanamadığı ve döviz kredilerinde 
ayrıcalıklı olarak kur garantisi verilemediği için faiz ve 
ana paraların ödenmesi, düşük karlılıkla mümkün olamamış ve 
borç tutarı giderek artmıştır. Orta sureli kredi veren 
kurumlann bu kuruluşlardaki alacakları giderek
yükselmiştir; ve geri alınamayacak seviyelere vardıkça kredi 
kurumlan bunlara ortak olmuşlar yada alacaklarını sermaye 
paylarına eklemişlerdir.

Bu uygulama sonucunda genellikle üretim dışı kalmış 
yada gerektiği biçimde yararlanılamayan sanayi kuruluşları 
ortaya çıkmıştır. Sonuçta ise, yatırımları için gerekli Türk 
parası, döviz gibi kıt kaynaklar yarcırlonılamaz duruma 
düşmüştür. Bu nedenle sözü edilen yörelerde uygulama 
dereceleri farklı uygulanacaksa, kesin olarak çok daha uzun 
süreli kredilere ve çok düşük seviyede kredi maloluşuna 
gerekseme vardır. Bununla beraber- yan önlemlerin de birlikte 
uygulanması zorunluluğu vardır.

Ancak, kuruluşların karlı çalışubilmeler i için bu 
önlemlerin yeterli Olacağını söylemek güçtür. Yatırım konusu 
seçiminde bu bölgelerdeki davranışlar gelişmiş yörelere göre 
farklı olmak zorundadır.



Çünkü, gelişmiş yörelerdeki teknolojinin bu yörelere 
kaydırılmasına alt yapı noksanlığı dolayısıyla fazla olanak 
yoktur.

Girişimcinin deneyim yetersizliği her kademede 
nitelikli işgücü temini, ham maddelerin sağlanması, pazara 
uzaklık olumsuz etkenler olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin 
ileri teknoloji isteyen elektronik sanayiinde bu durum 
belirgin olarak ortaya çıkar. Bu konu, nitelikli işgücü 
ister, ham maddaleri çoğunlukla yoğun araştırma isteyen dış 
pazarlardan sağlanır, talep daha çok gelişmiş bölgelerde 
yoğunlaşmıştır.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, gerice yöreleri, 
gelişmiş yöre ve normal yöreden farklı bir sistem ile ele 
almak ve bu bölgenin sanayileşme stratejisini farklı 
oluşturmak gerekmektedir. Gelişmiş yörenin uzantısı normal 
yöredir. Gerice yöre, gelişmiş yörenin uzantısı olamaz. Bu 
nedenle gelişmiş yöre esaslarına göre oluşturulan özendirme 
önlemleri politikalarını gerice yörelerde, uygulama yerinin 
koşullarına göre sanayileşmeye olanak verecek biçimde 
değiştirilmesi gerekir.

Bu durumda, gerice yörelerin sanayileşmesine :

-ileri teknoloji istemeyen iş konularında,
-Bölge hammadde kaynaklarına dayalı,
-Bölgede ve bölgeye komşu ülkelerde talebi olan 

ürünlerin üretimine yönelmek gerekli olmakta ve özsermaye- 
orta süreli kredi açısından dengeli sermaye yapısına önem 
verilmesinin ve faizlerde de farklılık yaratılmasının 
yararlı olacağı anlaşılmaktadır.

Bu özendirme önlemlerinin uygulanabilmesi için bu 
bölgelerdeki girişimciler için özendirilecek iş kollları 
tablolarının uygulamaya konulması yararlı olabilecektir. 
Özendirme önlemlerinin uygulama derecelerinde farklılıkların 
da bu tablolar için geçerli olacağını belirtmek 
gerekmektedir.



Kuşkusuz bu uygulamanın yol, su, elektrik, haberleşme 
gibi alt yapı tesisleriyle desteklenmesi gerikir. Bunun için 
ise, organize sanayi bölgelerine gerekseme duyulacaktır.

Ancak böylece bu yöreler daha hızlı bir sanayileşme 
sürecine girebilecek ileri bölgelerle arasındaki f.ark 
azalabilecektir.

öte yandan, gerice yörelerde yapılacak yatırımlara, bir 
bölümü çalışmaya başladıktan sonra olmak üzere, çeşitli 
özendirme önlemlerinin uygulanması üzerinde durulduğu da 
görülmektedir.

-Alt yapı yatırımını yapan kuruluşların bu amaçla 
yapacakları harcamaların karşılanması,

-Devletin yatırımcı şirketin ulaştırma, enerji ve
haberleşme giderlerinde % 100’e varan oranlarda indirimli 
tarifeler uygulaması,

-Teşvik edilmiş yatırımın işletme dönemine geçtikten 
sonra, belirli bir süre boyunca sürekli zorar etmesi

halinde, işletmeye zararı karşılamak üzere düşük maliyetle 
kredi verilmesi,

-Teşvik edilen yatırım işletmeye geçtikten sonra belli 
bir süre için ürettiği mamulleri pazarlayan uzmanlaşmış
dağıtım şirketlerine de düşük maliyetli kredi temin,

-Teşvikli yatırım işletmeye geçtiği ilk yıllarda, piya
saya yeni girmenin getirdiği doğal güçsüzlüğü telafi etmek 
maksadıyla düşük faizli stok kredilerinin temini,

-İşletmeye geçmiş teşvikli yatırımların ürün satış 
fiyatlarının belirli bir oranının Devletçe karşılanması 
yoluyla bu yöreler ürünlerine talep yaratılması ve talebin 
sürdürülmesi,

Bunların yanında. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin
gerçeleşmesi sonrasında, yerleşme ve sanayileşme sürecinde,



bu bölgedeki yatırımların özendirilmesi üzerinde özel olarak 
durulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bölgedeki yerleşme sürecinde göç sorunları ile 
karşılaşılması sırasında, alt yapının devletçe oluşturulması 
çalışmaları içinde sanayileşme için organize sanayi 
bölgelerine önem verilmesi bedelsiz arsa temini, fabrika 
binası yapımına devletin katılmasının sağlanması ve bunların 
gerekirse kiralama suretiyle işletilmesinin temin edilmesi 
üzerinde durulabilir. Ayrıca, elektrik enerjisi gibi 
girdilerde özel indirimler yapılması, 10 yıllık vergi 
bağışıklıklarının uygulanması, çalışanların ücretlerinden 
vergi alınmaması ya da çok düşük seviyede alınması KIT’lerin 
hammaddelerinde % 50 ye varan fiyat indiriminin uygulanması, 
orta süreli kredilerde düşük faiz uygulanmasının yürürlüğe 
konulması üzerinde durulmaktadır.

23.Organize Sanayi Bölgeleri ve Bu Bölgelerdeki 
Yatırımların Özendirilmesi

230.Organize Sanayi Bölgeleri, yol.su, elektrik, 
kanalizasyon, arıtma tesisleri gibi alt yapı yatırımlarının 
her sanayi kuruluşu için değil, topluca götürülmesini 
sağlayıcı nitelik taşımaktadır. Ayrıca, çevre kirlenmesi, 
kentleşme, yerleşme bölgeleri ve sanayi kuruluşlarının 
tarımsal araziler üzerine kurulmaları gibi sorunlar 
açısından da, organize sanayi bölgelerinin etkinliği 
önemlidir. Bu önem doğrultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
bünyesinde Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü 
kurulmuştur.

Organize Sanayi Bölgelerinin bu önemi dolayısıyla, 
yatırımları özendirme araçları da bu bölgelerde farklı 
uygulanmaktadır. Bu özendirme araçları üzerinde aşağıda 
ayrıca durulacaktır.

Bu konuda 1988 yılı yatırımların ve Döviz Kazandırıcı 
Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine ait Esaslar 
Kararnamesine dayanılarak DPT’ca çıkartılan ve 5.^.1988 
tarih ve 19776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 88/3 sayılı 
Yatırım Teşvik Tebliğinin 69. maddesinde, özendirme



önlemleri açısından "Organize Sanayi Bölgeleri"nin Bakanlar 
Kurulu Kararı ile tespit edilmiş olması üzerinde durulmak
tadır .

Organize Sanayi Bölgelerinin gerçekleştirilmesinde
aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmaktadır.

-Bakanlar Kurulu Kararnamesi,
-Kuruluş Kararnameleri bulunan Organize Sanayi 

Bölgelerinin yatırım programlarına alınması için DPT’rte 
teklif edilmesi,

-Organize Sanayi Bölgeleri kuruluş alanının tesbiti, 
-Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş sorumluluğunu

üstlenecek Müteşebbis Teşekkülün oluşmasının sağlanması,
-Organize Sanayi Bölgesi olarak tesbit edilen alanın

kamulaştırılması,
-Müteşebbis Teşekkül tarafından hazırlanan ve 

Bakanlıkça uygun görülen projelere göre inşaatın ihalesinin 
yapılması,

-İnşaatların denetiminin yapılması..

Organize Sanayi Bölgelerinin gerçekleşmesi için yapılan 
bu uzun çalışmalar aşağıda görüleceği üzere, Tgkaolar Kurulu 
Kararından sonra 5-10 yıllık bir çalışma süresini
gerektirmektedir.

- Yapımı çabuklaştırabilmek için, bu bölgelerin alt yapı 
ve sosyal tesisleri için, ihale bedelinin $ 99’u oranında 
kredi tahsisi yapıldığı, bu kredilerin 5 yılı ödemesiz olmak 
üzere 15 yıl vadeli olduğu, faizinin de kalki ••mada öncelikli 
yörelerde # 12, öteki bölgelerde % 15 eldi unu belirtmek
uygun olacaktır. 1987 yılında kredi şartları açısından
yapımı süren organize sanayi bölgeleri dört bolüme ayrılmış
ve foiz oranı, Doğu Anadolu’dan Batı Anadolu'ya ve orta 
Anadolunun büyük kentlerine doğru gidildikçe % 15 den İ> 22 
ye doğru yükseltilmiştir.

Organize Sanayi Bölgelerinin gerçekleştirilmesine bu 
faiz yükseltiminin olumsuz etkisi olacağı tahmin 
edilmektedir.



231.Organize Sanayi Bölgelerinin Gerçekleşme Durumu ve 
Türkiye’ye Dağılımı

Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen organize 
sanayi bölgeleri ve karar tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 
Organize sanayi bölgeleri halen alt yapı yatırımları 
tamamlanmış olanlar, yapımı sürmekte olanlar ve yapımına 
başlanmamış bulunanlar biçiminde üçe ayrılabilmektedir. 
Organize Sanayi bölgeleri için, Bitlis, Hakkari, Bingöl, 
Tunceli, Adıyaman ve Siirt tileri dışındaki tüm illerden 
talep gelmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri uygulamalarına Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi ile 1961 yılında AID fonundan yararlanılarak 
başlandığı bilinmektedir. Bu bölgeden sonra Tekirdağ- 
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tamamlanmıştır. Aradan 
geçen zaman içinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan organize 
sanayi bölgesi sayısı 10’dur.

a.Yapımı Tamamlanmış Bulunan Organize Sanayi Bölgeleri

Sıra Organize San. Böl.Adı Kararname Tarih ve No:

1 . Bursa Kararnamesi yok
2. Çerkezköy-Tekirdağ 29.3.1973-7/6177
3. Manisa Kararnamesi yok
A. Gaziantep-I 7.8.1968-6/10529
5. Eskişehir-I 18.12.1969-6/12778
6. Konya 15.7.1976-7/12207
7. Erzurum -

8. Bilecik 15.7.1976-7/12207
9. İnegöl-Bursa 2A.12.1973-7/7668
10 . Eskişehiı—II 18.12.1969-6/12778

Bu tabloda yer alan ilk yedi organize sanayi bölgesi 
tamamlanmış olup, son üç bölgedekiler ise, tasfiye tesisleri 
yapılmak üzere 1988 yılı programına alınmışlardır.

Çerkezköy organize sanayi bölgesi yıllardan beri 
İstanbul’daki sanayileşmenin kaydırdığı ve sanayileşmenin



yoğunlaştığı bir bölge olmasına karşın, yapımına halen devam 
edilen bölgeler arasında yer almaktadır.

Bu tablodan, sanayinin yoğunlaştığı Marmara Bölgesinde, 
Organize Sanayi Bölgelerinin yapımına başlanıldığı yıllarda 
gerçekleştirilen Bursa ve Çerkezköy organize sanayi 
bölgeleri ile son yıllarda tamamlanan İnegöl dışında başka 
bir organize sanayi bölgesinin yapımının yer almadığı 
görülmektedir. Bu durumun, özellikle Marmara Denizi 
çevresinde çevrekirliliğine ve kentleşmeye olumsuz etkide 
bulunacak biçimde sanayileşmenin yaygınlaşmasına yol 
açtığını belirtmek gerekmektedir.

Sanayileşmenin yoğunlaştığı, Adana, İzmir, Ankara gibi 
kentlerde de herhangi bir önceliğe yer verilmediği dikkati 
çekmektedir.

b.Yapımı Devam Etmekte Olan Organize Sanayi Bölgeleri

Sıra Organize San. Böl.Adı Kararname Tarih ve No:

1  . Adana 29.3.1973-7/6177
2 . Kayseri 29.3.1973-7/6177
3. Kütahya I »  t t

4. Elazığ 26.6.1974-7/8505
5. Denizli 24.1.1975-7/9359
6. Bolu 13.11.1975-7/1009
7. Kars 17.11 .1975-7/10992
8. Afyon 8.6.1976-7/1209
9. Burdur 8.6.1976-7/12098
10. Malatya 8.6.1976-7/12098
11 . Sakarya 8.6.1976-7/12098
12. Tokat 18.6.1976-7/2236
13. Aydın 15.7.1976-7/12207
14. Bilecik 15.7.1976-7/12207
15. Çorum 15.7.1976-7/12207
16. Konya-II 15.7.1976-7/12207
17. Niğde 15.7.1976-7/12207
18. Samsun 15.7.1976-7/12207
19. Trabzon 15.7.1976-7/12207
20. Mardin 9.6.1976-7/12106



21 . Balıkesir 24.10.1976-7/13037
22. Çankırı 24.10.1976-7/13037
23. Çiğli-lzmir 24.10.1976-7/13037
24. Tarsus-Mersin 24.10.1976-7/13037
25. Uşak 24.10.1976-7/13037
26. Hatay-Iskenderun 8.4.1980-8/650
27. Antalya 16.8.1977-7/13742
28. Gebze-Kocaeli 16.7.1985-85/9695
29. İstanbul (Tuzla) 1968-
30. Ankara 14.8.1968-
31 . Nevşehir 17.7.1976-
32. Erzincan 24.10.1976- -

Bu tablo, halen yapımı süren organize sanayi bölgeleri 
sayısının 32’yi bulduğunu göstermektedir. 1961 - 88 yılları
arasında 27 yılda 10 adet organize sanayi bölgesinin 
gerçekleştirilebildiği gözönünde tutulursa 32 organize 
sanayi bölgesinin gerçekleştirilmesinin uzun süre 
alabileceği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, sınırlı 
olanakların yöneltildiği alt yapı çalışmalarının, Adana, 
Bilecik, Ankara, Gebze, Kayseri, îzmir(Çiğli) İstanbul 
(Tuzla-deri kösele) ve Tarsus organize sanayi bölgelerinde 
yoğunlaştırılmasının, bu bölgelerin hızlı sanayileşmekte 
olmaları dolayısıyla önemle tavsiye edilmektedir.

Bakanlar Kurulu Kararlarının Ankara için 1968, Adana 
için 1973 Çiğli(İzmir) için 1976, Tarsus için 1977
yıllarında alındığı gözönünde tutulursa, bu organize sanayi 
alanlarının tamamlanmasının daha fazla geciktirilmemesi 
gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Yukarda belirtilen 32 organize sanayi bölgesine,
Bakanlar kurulu kararı bulunamayan Menemen (İzmir) ve
Aksaray (Niğde) organize sanayi bölgelerini de eklemek 
gerekmektedir. Bunlar için Bakanlar Kurulu kararı alınması 
bu bölge yatırımlarının özendirme önlemlerinden
yararlanılması açısından, önem taşımaktadır.

Bunların yanında, yapımı tamamlanmamış organize sanayi 
alanlarında, elektrik temini, yol, su gibi kimi alt yapı 
yatırımlarını üstlenerek yatırım yapmak isteyen



girişimcilerin, organize sanayi alanı teşviklerinden 
yararlandırılmaları uygun olabilecektir.

c.Yapımına Henüz Başlanmamış Organize Sanayi Bölgeleri

Sıra Organize San. Böl.Adı Kararname Tarih ve No:

1 . Ağrı 24.10.1976-7/13037
2. Amasya 24.10.1976-7/13037
3. Gümüşhane 24.10.1976-7/13037
4 . İsparta 24.10.1976-7/13037
5. Kastamonu 24.10.1976-7/13037
6. Kırklareli 24.10.1976-7/13037
7. Muğla 24.10.1976-7/13037
8. Rize 24.10.1976-7/13037
9. Artvin 15,7.1976-7/12207
10 . Çanakkale 15.7.1976-7/12207
11 . Giresun 15.7.1976-7/12207
12. K.Maraş 15.7.1976-7/12207
13. Ordu 15.7.1976-7/12207
14. Sinop 15.7.1976-7/12207
15. Sivas 15.7.1976-7/12207
16. Urfa 15.7.1976-7/12207
17. Van 15.7.1976-7/12207
18. Yozgat 15.7.1976-7/12207
19. Diyarbakır 8.6.1976-7/12098
20. Kırşehir 8.6.1976-7/12098
21 . Edirne 29.3.1973-
22. Zonguldak 29.3.1973-
23. İstanbul (Kurtköy) 1968-
24. Kütahya 23.3.1973-
.25. Zonguldak (Bartın) 29.3.1973-

Bu tablodan, yapımına başlanmayı bekleye
sanayi bölgesi sayısının 25’i bulduğu görülmektedir.
Bunların içinde yer alan İstanbul (Kurtköy) organize sanayi 
alanının 1968 yılından beri gerçekleştirilmesine başlanmayı 
bekleyişi dikkati çekmekte olup, bu projenin gerçekleştiril
mesine başlanması, kentleşmeyi zorlayan sanayileşmenin
önlenmesine katkıda bulunacaktır.



Bu açıklamalara göre, Bakanlar Kurulu kararı bulunan, 
Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri sayısının, 10’u 
tamamlanmış, 52’si yapımı süren ve 26'sı yapımına 
başlanmamış olmak üzere 68’i bulduğu görülmektedir.

20.Yüzyılın sonuna kadar bu organize sanayi 
bölgelerinin tamamlanması, Türkiye’de sanayileşmeye önemli 
katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, Marmara Bölgesi dışında 
yeni Bakanlar kurulu karan alınmadan, bu bölgelerin planlı 
bir biçimde tamamlanmasının uygun olacağı anlaşılmaktadır.

232.Organize Sanayi Bölgelerinde Yapılacak
Yatırımlara Uygulanan Özendirme Önlemleri

Yatırımların özendirilmesi önlemleride, özellikle 
imalat sektöründeki sanayi kuruluşlarını bir araya 
toplayabilmek için organize sanayi bölgelerine dönük nitelik 
taşır duruma getirilmiştir.

Organize Sanayi bölgelerine dönük özendirme 
önlemlerinin, önemli sayılabileceklerini, 1988/3 sayılı 
yatırım teşvik tebliğine göre, aşağıdaki gibi sıralamak 
olanağı vardır.

a.Yatırımın finansmanında, normal yörelerde, enaz 
özsermaye oranı $ 50’dir. Bu yörelerdeki organize sanayi 
bölgelerinde bu oran $ 40’a inmektedir. Gelişmiş yörelerde 
bu oran, organize sanayi bölgesinde % 60 yerine $ 50 dir.

b.Gelişmiş yörelerde yatırım indirimi oranı $ 30’dur.
Bu oran, bu bölgelerdeki organize sanayi bölgeleri için $ 
40’dır. Yatırım indirimi oranı normal yörelerdeki 
yatırımlarda $ 40 dır. Ancak bu bölgelerdeki organize sanayi 
alanları için $60 dır. İkinci derecede öncelikli yörelerdeki 
yatırımlarda $ 60 olan bu oran bu yörelerdeki organize
sanayi bölgelerinde $ 100 olarak uygulanmaktadır.

c.Kaynak Kullanımını Destekleme Primi yatırımlarda 
kullanılan özkaynağa uygulanmaktadır. 2. Derecede kalkınmada 
öncelikli yörelerde bu oran $ 40 dır. Bu bölgelerdeki
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organize sanayi bölgelerinde İo 50’dir. Kaynak kullanımı
destekleme primi oranı normal yörelerde $ 15 dir. ancak bu
yörelerdeki organize sanayi bölgelerinde İ» 40 dır.

d.İstanbul ve Kocaeli ilileri ile Ankara, Bursa ve 
İzmir büyükşehir belediye sınırları içinde kimi istisnalar 
dışında yeni yatırımlara izin verilmemekte, ancak 
buralardaki organize sanayi bölgelerinde bu sınırlama 
uygulanmamaktadır.

e.Normal yörelerde bulunan organize sanayi bölgelerinde 
yapılacak teşvik belgeli yatırımlar, ikinci derecede
kalkınmada öncelikli yöre teşviklerinden, ikinci derecede
kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan organize sanayi
bölgelerinde yapılacak yatırımlarda 1. derecede kalkınmada 
öncelikli yöre teşviklerinden istifade etmektedirler.

Görüldüğü üzere, organize sanayi bölgelerine dönük 
özendirme önlemleri önemli boyutlara yükselmiştir. Bu olumlu 
gelişmeye uygun olarak yapımı sürdürülen organize sanayi
bölgelerinin biran önce tamamlanması ve organize sanayi
bölgesi proje stokunun hızla eritilmesine dönük çalışmaların 
hızlandırılması önem taşımaktadır.

24.Sektörlerin Teşvik Edilmelerinde Özendirme
Önlemlerinin Ayrıcalıklı Olarak Uygulanmaları

240.Teşvik Edilmeyen Yatırım Konuları

Yatırımların özendirilmesinde sektörler genellikle beş 
ana bölüme ayrılmaktadır.

1.Tarım ve hayvancılık
2.Madencilik
3.imalat Sanayi
4.Hizmetler
5 .Turizm

Bu bölümler itibariyle, Teşvik edilmeyen yatırım
konuları 1988 yılı yatırım kararnamesinde aşağıdaki gibi yer 
almaktadır. Teşvik edilmeyen yatırım konuları gelişmiş yöre



ve normal yöre için sözkonusudur. Gerice yöreler açısından 
ayrıcalık taşımakta olup, bu bölgelerde teşvik edilmeyen 
yatırım konuları için de yatırım teşvik Belgesi 
verilmektedir.

Teşvik Edilmeyen Yatırım Konuları

I. TARIM

a.Hayvancılık
b.Çift tırnaklı geviş getirmeyen hayvancılık yatırımı 

(Kalkınmada öncelikli Yöre Dahil)

II.İMALAT

a.Gıda-îçki

1.5000 ton/yıl süt işleme kapasitesinin altındaki
pastörize süt ve süt mamulleri yatırımı

2.Un ve İrmik yatırımı (Kalkınmada Öncelikli yörelerde 
dahil)

3.Yem yatırımı (Besicilik et ve süt sanayileri ile 
entegrasyon hariç)

A.Komple yeni balık unu ve yağı yatırımı (Kalkınmada 
öncelikli Yöreler de dahil)

5.Çay yatırımı (Kalkınmada Öncelikli V'öreler de dahil)

b.Lastik

1.Tekerlek Lastiği yatırım

c.Kimya

1. Sodyum bikromat, sodyum sülfür yatırımı
2. Karbondioksit gazı yatırımı (Tabii kaynaklardan gaz 

ve karubuz üretimi hariç)
3.450 ton/gün azotlu veya 66 ton/gün kapasitenin 

altındaki fosfatlı gübre yatırımı



d.Demir Çelik

1. Telçekme ve çivi yatırımı
2. Haddehane yatırımı, (400.000 ton/yıl ve üzerindeki 

kapasitedeki Profil ve yassı mamule yönelik kontinü 
haddehaneler hariç)

3.2000 m3 yüksek fırın kapasitesinin altındaki Demir 
Çelik yatırımı

4.Üç vardiyada 400.000 ton/yıl’ın altındaki 
kapasitelerdeki sünger demir yatırımı

5.Yılda 500.000 ton/yıl kapasitenin altındaki ürüne 
yönelik sıvı çelik üretecek ve kontinü haddeleyecek ark 
ocaklı entegre çelik yatırımı

6.Yılda tek vardiyada 2000 ton/yıl'ın altında çelik, 
sfero döküm parça yatırımlarıyla yılda tek vardiyada 3500 
ton/yıl'ın altında temper, beyaz ve kır demir döküm yatırımı

7.Dikişli Çelik Boru yatırımı

e.Demir Dışı Metaller

1.Alüminyum ektrüzyon ürünlerine yönelik yatırını
2.500 ton/Yıl kapasitenin altında metal ve alaşımları

döküm yatırımı

f.Taşıt Araçları

1.100.000 Ad/Yıl Kapasitenin altındaki binek otomobil 
yatırımı

2.Traktör üretimine yönelik yatırımlar
3.Çift vardiyada 15.000 adet/yıl kapasitenin altında 

kamyon, kamyonet ve minibüs üretimine yönelik yatırımlar.
4.Çift vardiyada 2000 adet/yıl kapasitenin altında 

otobüs üretimine yönelik yatırımlar

g.Madeni Eşya

1.Vasıfsız çelikten bağlantı elemanları yatırımları
2.20.000 ton/yıl kapasitenin altında çelik

konstrüksiyon yatırımları



3.5.000 ton/yıl kapasitenin altında çelik konstrüksiyon 
yatırımları

h.Pişmiş Kilden ve Çimentodan Gereçler

1.30.000 ton/yıl kapasitenin altında toz kireç yatırımı
2.10.000 ton/yıl kapasitenin altında alçı yatırımı
3.500 Adet/yıl kapasitenin altında konut yapımı
4.1000 Konut/Yıl kapasitenin altında Prefabrik yapı

elemanı yatırımı
5.15.000.000 Adet/Yıl Kapasitenin altında blok tuğla 

yatırımı

III. HİZMETLER

a.Ulaştırma
1.Gemi ithali
-Kuru yük gemileri ile özel maksatlı ve özel yapılı 

gemilerde 16, tankerlerde 12 yaşından büyük olanlar

2.Tersane (Gemi inşa ve Onarım Tesisleri)

-4.000 ton/yıl çelik işleme kapasitesinin altında gemi 
inşa tesisleri

-5.400 ton/yıl çelik işleme kapasitesinin altında gemi 
inşa tesisleri

Toplam 80.000 DWT/Yıl Kapasitesinin altında gemi inşa 
ve onarım tesisleri ile yüzer havuzlar

Römorkör, balıkçı gemisi, araştırma gemisi, tedarik 
gemisi, turistik gemi ve benzeri hizmet gemisi ve özel 
maksatlı deniz hizmet araçlarının inşasını yapacak gemi inşa 
tesisleri ile Tuzla tersane alınma kurulacak gemi 
tersaneleri için yukardaki kısıtlamalar aranmaz.

3.ithal çekici ve treyler yatırımları (Kalkınmada 
öncelikli yöreler de dahil) (2 birimden az olmamak kaydıyla, 
en az 50 ton’a kadar ağır yük taşıyabilecek kapasitede ağır 
hizmet tipi çekici ve treyler ile 10 birimlik frifofirik 
kasalar hariç.



4.Ulaşım vasıtası yatırımları (Dış Turizme yönelik 
asgari 500.000 $ döviz getirmeyi taahhüt eden seyahat 
acenteleri ve Belediyeler için otobüs yatırımları hariç)

IV. TURİZM

1.70 Yataktan daha az kapasitede konaklama tesisleri

2.Toplam 45 yatak kapasitesinin altındaki yat 
yatırımları

Mevcut tesislerle ilgili tevsi modernizasyon ve kalite 
düzeltme yatırımları bu listede yer alsa dahi, proje bazında 
incelenerek teşvik edilebilir.

Teşvik edilmeyen yatırım konuları genellikle iç ve dış 
pazarı doyum halinde olan, başka bir deyişle fazla 
kapasitenin bulunduğu ve yeni yatırıma gerekseme göstermeyen 
iş kollarından oluşmaktadır. Ayrıca bu ayrımda verimli 
olmayacağı yada teşvik edilmesi için küçük boyutlu olduğu 
sonucuna varılan ölçeklerin altındaki yatırımların da teşvik 
dışı bırakılması eğilimi vardır.

Teşvik edilmeyen yatırım konuları içinde dört ana 
sektörde yer alan yatırımlar yer almaktadır. Madencilik 
sektöründe kısıtlama getirilmediği için tabloda beş değil, 
dört ana sektör yer almıştır.

Tarım sektörü genellikle ayrıcalıksız tüm olarak teşvik 
edilen sektördür. Sadece hayvancılıkta çift tırnaklı geviş 
getirmeyen hayvanlar teşvik dışı bırakılmıştır ki, gelişmiş 
batı ülkelerinde özendirilen ve dışsatım potansiyeli olan bu 
yatırım konusunun Türkiye de özendirme dışı bırakılmasını 
anlamak güçtür.

Madencilik sektöründe her hangi bir kısıtlama yoktur.

İmalat sanayiinin alt sektörlerinde teşvik dışı 
bırakılan yatırım konularında, hem ölçek sınırı ve hem de iş 
konusu esas alınmıştır.



İmalat sanayisinde Kapasite fazlalığı bulunan yatırım 
konularının fazla sayıda olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla 
beraber bu iş konularının saptanmasında, sektör 
araştırmalarının yapıldığı Yatırım ve Kalkınma Bankalarının 
deneyimlerinden yararlanılması salık verilir.

Hizmetler sektöründe, iş konusu itibariyle teşvik dışı 
bırakılan yatırım konusu yoktur. Ölçek açısından 
kısıtlamalar getirilmiştir. Ölçek kısıtlamaları da sadece 
ulaştırma yatırımlarında kendisini göstermektedir.

Teşvik edilmeyen yatırım konularında son sektör 
turizmdir. Turizmde teşvik dışı bırakılan yatırım konusu 
yoktur. Sadece, teşvik uygulamasının her aşamasındaki 
güçlüklerin değerliliği açısından otel yapımında en az 70 
yatak, yat yatırımlarında da enaz ^5 yatak sınırlaması 
getirilmiştir.

Teşvik edilmeyen yatırım konuları ile ilgili olarak 
üzerinde durulabilecek konulara aşağıda değinilmiştir.

-Teşvik edilmeyen yatırım konularının Türkiye genelinde 
değil, bölgelere göre saptanması uygun olacaktır.

-Tarım yatırımlarında ayrıcalık kaldırılmalı ve tüm 
sektör özendirilmelidir.

-İmalat sanayisinde teşvik dışı bırakılacak sanayi 
kollarının tespitinde Yatırım ve Kalkınma Bankalarından 
görüş alınmalıdır.

-Hizmetler sektöründe, konut sektörü yatırımlarına yer 
verilmemiş ve bu sektöre pişmiş kilden ve çimentodan 
gereçler yatırım içinde yer verilmiştir. Konut yapımı imalat 
sanayisinin dışına ve hizmetler sektörüne aittir.

Konut yatırımları, daha önce 200 konut/yıl olarak 
desteklenmekte iken, bu adet 1988’de 500 ad./yıl’a
yükseltilmiştir. Oysa yükselen enflasyona uygun olarak 
1988’de konut sektörünün krize girmekte olduğu biliniyordu.



Dolayısıyla, konut yapımının özendirilmesine daha fazla 
kolaylık sağlanması gerikiyordu. Buna rağmen, kısıtlamanın 
artırılmasını anlamak güçtür. 500 ad./yıl konut demek beş 
yılda 2500 konut, yaklaşık 12.500 kişinin yaşadığı bir 
kasaba kurulması demektir ki, bunu gerçekleştirecek yatırım 
teşviki almak hemen hemen olanaksızdır. Bu nedenle, 
kentleşme hızı düşürülemediği sürece bu kıstasın yılda 100 
konuta indirilmesi uygun olabilecektir.

Ayrıca organize sanayi alanları etrafındaki sağlıksız 
gelişim birimlerinin oluşmasını önlemek üzere, bu alanların 
yakınlarında saptanacak alanlarda yapılacak konut yapımları 
ayrıcalıklı olarak özendirilmelidir.

-Turizm Yatırımlarının teşvikinde 100 yatak kapasitesi 
1988’de isabetli olarak 70 yatak’a düşürülmüştür. Motel türü 
yatırımlar da gözönünde tutularak bu kıstasın 50 yatağa 
indirilmesi uygun olabilecektir.

2A1. Tarım Sektörüne Uygulanan Ayrıcalıklı 
Özendirme Önlemleri

Tarım sektörüne, öteki sektörle 
uygulanan özendirme türü yoktur, 
önlemlerinden bir çoğu, oransal ve tutar 
ayrıcalıklı olarak uygulanmaktadır.

Gelişmiş yörelerde en düşük özsermaye oranı % 60
olmasına karşın, tarım sektöründe bu oran $35’e kadar 
düşürülebilmektedir.

Yatırım indirimi oranı zirai yatırımlarda % AO, su 
ürünleri yatırımlarında $ 100 olarak uygulanmaktadır.

Gelişmiş yörelerde yapılacak kimi yatırım konularına 
ayrıcalıklar tanınmıştır. (1988 kararname, madde:16) 
Ayrıcalık tanınan iş kolları arasında tarım sektörü bütün 
olarak yer almaktadır.

1 0 A

rden ayrı olarak 
Mevcut özendirme 
olarak bu sektöre



242. Madencilik Sektörüne Uygulanan Ayrıcalıklı 
Özendirme Önlemleri

Madencilik yatırımlarının özellikle 1988 yılında bu 
sektörün özendirilmesine özel ayrıcalıklar getirilmiştir. 
Madencilik yatırımlarının 1.derecede gerice yöre 
önlemlerinden yararlandırılması ilkesi kabul edilmiş olup, 
bu en önemli ayrıcalık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
uygulamada alçı taşı ve kalker yatırımları konu dışı 
bırakılmış olup, maden çıkarma, maden işleme ile entegre 
olarak gözönünde tutulmuştur.

243.İmalat Sanayiine Uygulanan Ayrıcalıklı Özendirme 
Önlemleri

Gelişmiş yörelerde yapılacak kimi yatırım konularına 
ayrıcalıklı olarak izin verilirken, imalat sanayisinde yer 
alan bilim, ölçü, kontrol ve optik donatım yatırımları, 
elektronik sanayi yatırımları gıda, maden ve menba suları,et 
ve tavuk kombinası ve entegre yatırımları, ekmek fabrikası, 
deri ve tekstil konfeksiyon, nakış, ilaç, tıbbi malzeme, 
sanayide kullanılan kalıp, ambalaj üretimi, rnlicevh rat cam 
işleme, el halıcılığı, dökme çimento ve hazır harç, 
prefabrik yapı elemanı, beton boru konularındaki komple yeni 
yatırımları ayrıcalıklı olarak izin verilmektedir.

Bu yatırım konuları üç amaca dönük nitelik 
taşımaktadır. Bu üç ano amaç kentleşmenin sorunlarına 
dönüktür. Bunlar konut yapımı, gıda sektörü ve emek yoğun iş 
konularıdır.

İmalat sanayisinde, yatırım konularına göre özendirme 
önlemlerinin, yeni yatırım türü tutarı olarak ya da oransal 
olarak farklı uygulanması fazla yaygın değildir. Bu 
uygulamanın az sayıdaki örnekleri arasında, dışsatıma dönük 
iş konularındaki yatırımları dış satım taahhüdünün konulması 
karşısında orta süreli kredilerde vergi resim ve harç 
bağışıklığı bulunmamaktadır. Ayrıca iki milyar lirayı aşan 
yatırımlarda üç aylık hammaddenin gümrüksüz getirilmesi de 
ayrıcalıklı bir özendirme önlemidir.



Tıbbi cihaz, ilaç aktif hammaddesi ve müstahzar 
üretiminde yatırım indiriminin İ° 60 oranında uygulandığını 
da belirtmek gerekmektedir.

Bunların dışında, yatırım malı üreticisi kuruluşlara 
satıcı kredisi ve döviz tahsisi gibi önlemlerin 
sağlanmasıdır. Bu özendirme önlemi, bu kuruluşların 
yatırımlarına değil, üretimlerine dönük nitelik taşımaktadır

Yatırım malı üreticileri 
yatırımlarına değil üretimi 
önlemi, yerli üretilen makin 
teşvik primidir. Bu prim, 
makineyi yatırım teşviği ile 
dolaylı olarak makine üretici

2kk.Hizmet Sektörüne üyg 
Önlemleri

nden makine üreten kuruluşların 
erine dönük ikinci özendirme 

elere verilen $ 25 oranındaki 
makine üretimine değil, bu 

alan kuruluşa ödenmekte olup, 
sini de destekler niteliktedir.

ulanan Ayrıcalıklı Özendirme

Hizmet sektörü, özendirme önlemlerinin geniş ölçüde 
ayrıcalıklı uygulandığı bir sektördür. Öncelikle belirtmek 
gerekir ki, gelişmiş yörelerde yatırım konularındaki 
kısıtlayıcılık yoktur. Bu yörelerde yeni hizmet sektörü 
yatırımları yapılabilir.

Yatırımın finansmanında aranan en düşük özkaynak oranı, 
gelişmiş yörede % 60 olmasına karşın eğitim ve sağlık
yatırımlarında $ 35'e kadar inebilmektedir. Turizm
Yatırımlarında bu oran % 50, gemi yatırımlarında % 30,
Feribotlarda $ 20’dir. Eğitim, öğretim ve araştırma
faaliyetlerinde kullanılan yatırım malı hammadde ve 
malzemeye % 100 gümrük bağışıklığı uygulaması ayrıcalıklı 
uygulamaların örneklerindendir.

Bunların yanında, yatırım indirimi uygulamasının, iki 
milyar liranın üzerinde yatırım tutarı olmak kaydı ile 
feribotlara, gemi inşa ve onarımında ve sağlık ve eğitim 
yatırımlarında da bu oran $ 100 dür.

Kaynak kullanımı destekleme priminde de farklı 
uygulamalar yer almakta olup, eğitim yatırımlarında, 2



milyar lirayı geçen hastane yatırımlarında bu prim, harcanan 
özkaynağa % 50 oranında uygulanmaktadır. Turizm konaklama 
tesisi yatırımlarında bu oran i> 40 dır. Bakanlar kurulu 
kararı ile turizm merkezi ilan edilmiş yörelerdeki ticaret 
merkezi ve lokantalarda oran % i 5 dir. Öteki turizm 
yatırımlarında da # 15 dir.

Alt yapı yatırımları için ithal edilecek, kullanılmış 
iş makinalarının Uç yıl yaşa kadar olanlarına izin verilmesi 
ve gümrük bağışıklığı uygulanması ayrıcalıklı uygulamaya 
başka bir örnektir.

özendirme araçlarının kısıtlayıcı olarak uygulandığı 
hizmetler sektörüne ise, ulaşım vasıtası yatırımlarında, 
enaz araç sayısı 100 birim olan kiralık otomobil 
kuruluşlarının enaz 100 birim ek kiralık otomobil
yatırımlarının 5 yıl süre ile yılda 500.000 $ döviz
getirmeyi taahhüt etmeleri kaydı ile teşvik edildiğini, yat 
yatırımlarında en az 45 yatak ve yılda 100.000 $ döviz
taahhüdünün arandığını, lokanta yatırımlarının en az 100 
kuver olması gerektiğini belirtemk uygun olacaktır.

Yatırımların özendirilmesinde, sektörlerdeki
ayrıcalıklar daha çok iç talebe dönük olarak
uygulanmaktadır.

3.YATIRIM TEŞVİKLERİNDE KURUMLAŞMA

30.DPT-Teşvik ve Uygulama Başkanlığınca Yatırım 
Teşvik Belgesinin Verilmesi

DPT, Teşvik uygulamaları ile danışıcı niteliğinin 
yanma yürütücü niteliğini de eklemiştir.

Yatırım Teşvik ve Yatırım indirimi Belgesi adını 
taşıyan belge, duran varlık, yatırım tutarı 2 milyar liradan 
fazla olan projelerde yapılabilirlik raporu, bu tutardan az 
olan projelerde ise"Teşvik Formu" ve ekleri talep edilerek 
ve bunlara dayanılarak verilmektedir. Yatırım Teşvik 
Belgesi, için, toplam yatırım tutarının % 01’i tutarında
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teminat alınmakta ve bu teminat yatırım tamamlanınca iade 
edilmektedir.

Yatırım Teşvik ve Yatırım İndirimi Belgesi, DPT, Teşvik 
ve Uygulama Başkanlığınca verilmektedir. Yabancı sermaye 
yatırımlarında ise bu belge DPT-Yabancı Sermaye 
Başkanlığınca düzenlenmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı, Teşvik Belgesini veren, 
dolayısıyla Teşvik Uygulamasının başlatıldığı yer 
olmaktadır. Teşvik belgesinin gerçekleşmesi boyunca kimi 
uygulama işlemlerini yerine getiren bu kuruluş, kapatılma 
kararını da veren yerdir.

5.4.1988 tarih ve 19776 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanan "Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin 
Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar" kararnamesi ve 
aynı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımların Teşviki ve 
Yönlendirilmesi ile ilgili 88/3 sayılı Tebliğ hükümlerine 
göre, Teşvik primi uygulaması, Yatırım Takip Formları’na 
dayalı olarak yatırımların gerçekleşme durumunu saptama 
çalışmaları ve kapatma sırasında yatırım yerinde yapılacak 
çalışmalar için Valilik ve Sanayi ve Ticaret Î1 
Müdürlükleri görevlendirilmiş ve DPT yerinde izleme ve 
denetleme çalışmalarını bölgesel kuruluşlara devretmiştir.

Bu uygulama ile. Teşviklerde yeni bir uygulama dönemi 
başlatılmış bulunmaktadır.

DPT, yukarda adları geçen bölgesel kuruluşların izleme 
ve denetlemelerine dayanarak yatırımın aşamalarını izleyecek 
ve kapatma kararını verecektir. Bölgesel kuruluşların bu 
çalışmaları DPT’yi kuşkusuz bağlayıcı değildir ve bu kuruluş 
isterse, yerinde inceleme yapmak yetkisine her zaman 
sahiptir.

Gerçekleşme aşamalarını izleme ve denetlemenin bölgesel 
kuruluşlara Verilmesi, DPT, Teşvik ve Uygulama Başkanlığının 
proje inceleme ve karar verme çalışmalarını hızlandırmaya ve 
şimdiye kadar gereğince yapılamayan uygulama sonuçlarının 
derlenmesine olanak verebilecektir. Ancak, yatırımla ilgili



proje’den ve bu projenin değelendirilmesi ile verilen Teşvik 
Belgesinin düzenleme çalışmalarından uzak olan ve bu 
çalışmaların dışında kalan bölgesel kuruluşların izleme ve 
denetleme çalışmalarını yeterince yerine getirmelerinde 
güçlükler vardır. Yetki devrine,başarılı sonuç alındıkça 
devam edilmesi uygun olabilecektir.

31.Valilik’in Görevleri

Teşvik Belgesinin uygulama aşamasında, yukarda sözü 
edilen 88/3 sayılı Yatırım Teşvik Tebliği’ne göre iki konuda 
başvurulmaktadır.

-Kaynak Kullanımı Destekleme Primi,

-Yerli makine alımına verilen Teşvik Primi,

o. Kaynak Kullanımı Destekleme Primi

Bu prim, 1985 yılı başından beri yürürlükte olup,
yeni dönemde DPT, dışında Valilik ve TC. Merkez Bankası’nca 
yürütülen bir uygulama olmuştur.

Konu ile ilgili olarak TC.Merkez Bankası sürekli
Tebliğ’ler yaymlamaktatır.

1988 Yılı Yatırım Kararnamesi ve Tebliği ile bu 
özendirme aracı son derece etkili bir duruma gelmiştir. 
Oranlar artırılmış uygulama yaygınlaştırılmıştı r. Ne varki, 
bu olumlu gelişmelerin uygulamada semeresini verecek biçimde 
uygulamanın kolaylaştırılması gerekmektedir. 198^ Yılı
sonlarında Teşvik belgesi'nin verilmesi kolaylaştırılmış, 
ancak önlemlerden yararlanılması bürokratik engeller içinde 
giderek güçleştirilmektedir. Bu durum, verilen çok sayıda 
Teşvik belgelerinin gerçekleşme şansını azaltıcı nitelik 
taşımaktadır. Teşvik Belgelerinin gerçekleşme durumlaranın 
henüz tom olarak saptanamaması bu konudaki endişeleri 
artırıcıdır.

Kaynak Kullanımı Destekleme Primleriyle ilgili 
uygulamaları düzenleyen Tebliğlerin DPT tarafından



yayınlanması hem buı önlemin daha etkin duruma getirilmesini 
sağlayacak, hemde yasal düzenlemelerde bütünlüğü temin 
edecektir. Uygulama DPT dışında yapılacaksa Valilik 
inceleme yeri, TC. Merkez Bankası Teşvik Priminde olduğu 
gibi ödeme yeri olmalıdır. DPT ise yasal düzenlemeleri yapan 
ve uygulamayı izlenip, denetleyen yer durumunda olmalıdır. 
Bu gün TC. Merkez Bankası hem yasal düzenlemeleri yapan, hem 
uygulayan yer durumundadır. Bu durum, projeyi, Teşvik 
Belgesini ve yatırımları bilmek durumunda olmayan T.C. 
Merkez Bankası şubelerinde sanayicilerin çok önemli 
güçlüklerle karşılaşmalarına neden olmaktadır.

b.Yurt içinde Üretilen Makine ve Donanım Dolayısıyla 
Teşvik Primi Ödemesi

1985 Yılı başandan beri uygulanmakta olan ve dışalım 
makina ve donanım yerine içalım makina ve donanıma yönelmeyi 
amaçlayan ve rnakina üretimini özendiren önemli bir etkendir. 
Başlangıçta düşük seviyede olan önlem, 1988 Yatırım
Kararnamesi ve Tebliği ile ^ 25’e çıkart ilmiştır.

1988 Yılına kadar, bu Teşvik önleminin uygulanması 
DPT’ce yapılıyor, DPT incelemeleri sonucunda TC Merkez 
Bankasına ödeme yapılması bildiriliyordu. Ancak, DPT, Teşvik 
ve Uygulama Başkanlığının her başvuruda yerinde inceleme
yapması olanağının kısıtlılığı dolayısıyla gerçekleşmenin 
incelenmesi ve TC Merkez Bankasına ödeme yazısının yazılması 
belgesel kuruluşlara bırakılmıştır.

1988/3 sayılı Yatırım Teşvik Tebliğinin 15. maddesinde, 
bölgesel kuruluşların uygulanmalarına ışık tutacak uzun 
açıklamalar yapılmıştır. Bu açıklamalara göre, Teşvik 
Belgesi tarihini taşıyan ay ya da bu aydan sonrak altıncı 
ayda, Valiliğe başvurulacaktır. Valilik incelemeyi yapacak 
ve TC. Merkez Bankasına gerekli ödeme yazısını yazacaktır.

-Yatırıma ciddi ölçüler içinde başlanılması,

-Içolım global listede prim yazılı olması ve prim
ödenmediğine dair TUB yazısının bulunması,



-Makina üzerinde plaket olması

-Fatura açıksa, fatura bedelini ödeme belgelerinin 
gösterilmesi

-Faturadaki bilgilerin demirbaş defterinde makina 
adının altına işlenmesi

-Fatura üzerinde ya da üretici firmaca faturaya atıf 
yapılarak hazırlanacak yazıda aşağıdaki bilgilerin bulunması 
istenilmektedir.

-Makinanın kendi tesislerinde üretildiğinin 
belirtilmesi,

-Makinanın mülkiyeti muhafaza kaydı ile verilmediği1nin 
açıklanması,

-ithal parça oranının belirtilmesi, ( %  51'den fazla
dışalım olursa prim ödenmesi yapılmamaktadır.)

-Fatura tutarının, nakliyeyi, montaj işçiliğini, 
ambalajı, özel istek ve vade farklarını kapsamadığı 
belirtilmelidir.

Uygulamada, bürokrasiyi azaltıcı ve ödemeyi 
çabuklaştırıcı önlemlere gerekseme vardır.

32.Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün Görevleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan bu 
Müdürlük iki konuda görevli kılınmıştır.

-Yatırım Takip Formları ile ilgili izleme ve denetleme,

-Teşvik Belgesi kapatma işlemleri çalışmaları,

Bu Müdürlük 1988 yılı Yatırım Kararnamesi ve DPT 
Yatırım Teşvik Tebliği ile ilk kez Teşvik uygulamalarında 
görev almışlardır. Daha önce kapatma işlemlerinde kısmen 
görev almakta idiler.



a. Yatırım Takip Formları

Daha önce Mart ve Eylül aylarında düzenlenen Yatırım 
Takip Formları’nm bilgi birikimine ve izlemeye daha uygun 
tarihler olan Aralık ve Haziran aylarında düzenlenmesi esası 
getirilmiştir. Bu izleme bilgilerinin derlenmesi ve
değerlendirilmesi açısından olumlu bir değişikliktir.

Yatırım Takip Formları daha önce, denetleme dışı
kalıyordu. Yatırım gidişini izlemek her zaman yararlı ise 
de, bunların denetleme dışı kalmasının fazla bir yararı 
yoktur.

1988 Yılında yapılan düzenlemeye göre, Yatırım Takip 
Formları ve ekleri Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne
verilmekte, bu Müdürlük yerinde inceleme yaparak yatırımın
gerçekleşme durumunu saptamakta, sonucu Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına bildirmekte ve buradan da DPT’ye izleme
sonuçları gelmektedir. Yatırım Takip Formları’nın yılda iki 
kez yerinde incelenmesi ve bu incelemenin teşvik primi 
uygulanması dışında (Teşvik primi ödemesi yatırıma ciddi 
ölçüler içinde başlanmasını gerektirmektedir.) fazla anlamlı 
olmaması yatırımcıyı giderek caydırıcı olan bürokrasi
artışının örneklerindendir. Kapatma sırasında esasan yerinde 
gerekli inceleme yapılmaktadır. Dolayısıyla izleme ve
denetleme için yılda iki kez işletmede inceleme yapılması 
işletmeleri teşvik dışına itici etkide bulunacaktır.

b.Teşvik Belgesinin Kapatma İşlemleri

Daha önce TUB’da yerinde inceleme yapılarak kapatılan 
Teşvik Belgeleri için inceleme yapılması, 1988 yılında
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine bırakılmıştır.

Projeden ve Teşvik Belgesi çalışmalarından uzak kalmış 
bir kuruluşun, bir yatırımın projesine uygun olarak
tamamlandığına karar vermesi güçlüğü ortadadır. Bu güçlüğün 
ortadan kaldırılabilmesi için, TUB'daki dosyasının eşinin, 
noter onaylı ya da firmanın kendi imzaladığı belge ve
bilgilerle yeniden düzenlenmesi, Sanayi ve ticaret II
Müdürlüğünün inceleme yapması için kuşkusuz gerekli



olacaktır. Böylece bölgesel kuruluşun, Proje ile ilgili 
olarak aydınlatılması açısından Sanayici sonu gelmez bir 
bürokrasi içine itilmiş olmaktadır. Bölgesel kuruluş işin 
başından beri durumu izleyemediği için, kuşkularını 
dağıtabilmek açısından yoğun bir çaba göstermekte ve 
sanayicinin buna yardımcı olması sonu gelmez mükerrer 
kırtasiyeciliğe yol açmaktadır.

Bu konuda kırtasiyeciliğin ulaştığı boyutları göstermek 
açısından, istenilmesinin gereksiz olduğuna inanılan, 
bununla beraber, kapatma işlemi sırasında ısrarla aranılan 
kimi uygulamalara aşağıda örnek verilmiştir.

- T.C. Merkez Bankaı’ndan iç kredi kullanılıp 
kullanılmadığına ilişkin yazı, Teşvik Belgesi’nde döviz 
kredisi yazılı ise, yani, Belgede orta süreli iç kredi 
karşısında bir şey yazılı değil ise bu yazı 
istenilmemelidir. Firma U.S. kredi kullanıldığını tevsik 
edince de bu belge istenilmemelidir. Çünkü, TL’den döviz 
kredisine geçişleri esasen TUB’un kontrolunda yapılmaktadır. 
Bu istekten sonradan vazgeçilmiştir.

- İthal makinelere ait gümrük onaylı çeki listesi aslı 
firmada kalmamaktadır. Bu belge istenilmemelidir.

- İthal makinelere ait proforma fatura, prospektüs, 
inşaat alanı yerleşim planı gibi kayıtlara esas teşkil 
etmeyen ve yatırımın önceki aşamalarında yararlanılan 
belgeler kapatılma aşamasında aranmamalıdır.

- Döviz satım belgesi, ithal müsaade belgesi gibi, 
gümrük giriş beyannamesiyle ithalin yapıldığının 
belgelenmesi durumunda önceki aşamalara ait belgeler 
üzerinde durulmamalıdır.

- Teşvik Primi ve K.K. Destekleme Priminden yararlanma 
durumu hakkında T.C. Merkez Bankasın’dan yazı 
istenilmektedir. Merkez Bankası bu konuda henüz organize 
olmuş değildir. Dolayısıyla kapatmada gecikmeye neden 
olunmaktadır. Bu istekden de sonradan vazgeçilmiştir.



- Bu gereksiz istekler, DPT’nin ademi merkeziyetten 
bekledikleri arasında olacağı tahmin edilen "İşin 
çabuklaştırılması" ilkesine ters bir durum yaratmakta ve 
girişimciyi yıldırıcı bir nitelik taşımaktadır.

- Bu nedenle, Teşvik Belgesi’nin kapatılmasında en 
sağlıklı yol, Teşvik Belgesini veren yerin, yani DPT’nin 
kapatma işlemlerini de yapmasıdır.

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, kullanılmış makina 
ekspertizi de yapmaktadır. Bu ekspertiz çalışmaları ile 
görevlerinin sınırlandırılması uygun olacaktır.

33. TC. Merkez Bankasının Görevleri

Yukarda kaynak kullanımı destekleme priminin 
uygulanması konusu incelenirken belirtildiği üzere, TC. 
Merkez Bankası, teşvik uygulamaları ile ilgili yasal 
düzenlemelerini yapan kuruluş olmaktan çıkartılarak, ödeme 
yapan kurum durumuna getirilmelidir.

TC. Merkez Bankası, yalnız yerli makinelere teşvik 
primi ve kaynak kullanımı destekleme primi verilmesinde 
görev sahibi değildir. Orta süreli kredilerin uygulamasında 
da önemli görevleri vardır. Yatırım Teşvik Belgelerinide 
yazılı olan orta süreli yatırım ve işletme kredileri döviz 
kredileri dışında aracı banka kanalı ile kısmen TC Merkez 
Bankasınca karşılanmaktadır. Aracı bankanın incelemesi 
dışında projelerin ayrıca Merkez bankasınca incelenmesi ve 
bu incelemenin doğrudan firma ile ilişki kurularak değil 
aracı banka kanalı ile yapılması, gerçekleşme aşamasındaki 
projenin dinamizmine uymayan çalışmalar neden olmaktadır. 
Çoğu kez, tahsis olunan kredinin zamanında kullandırılmaması 
da yatırımların yarım kalmasına yol açmaktadır.

Bu nedenle, bu konuda da T.C. Merkez Bankası’nm 
inceleyici yer olmaktan çıkartılarak, aracı bankaca 
incelenen projenin finansmanına, aracı bankaya tahsis olunan 
global reeskont kredi bloku içinde kalmak üzere, katılması 
uygun olacaktır.



Tahsis edilen kredilerin zamanında kullanılması, DPT’ce 
belirli bir süre içinde verilen Teşvik Belgelerinde yazılı 
olan kredi tutarları ile Merkez Bankası kaynaklan arasında 
uyum sağlanmasına da büyük ölçüde bağlıdır. Bunun için her 
iki kurum arasında sürekli ve sıkı bir koordinasyonun 
sağlanması önem taşımaktadır.

3*f. Maliye ve Gümrük Bakanlığının Görevleri

Bu bakanlık yasaların verdiği yetkiler dolayısıyla 
Yatırım Teşviklerinde iki önemli özendirme aracının 
uygulanmasında görev üstlenmektedir.

-Yatırım indirimi
-Gümrük Bağışıklığı

Bunların yanında çeşitli vergi, resim ve harçlardaki 
bağışıklıklarda bu Bakanlıkla ilgili, bulunmaktadır. Ancak, 
bu Bakanlıkça doğrudan doğruya uygulamanın yapıldığı iki 
konu yatırım indirimi ve gümrük bağışıklığıdır.

a. Yatırım İndirimi :

Teşvik Belgesinin aynı zamanda Yatırım İndirimi belgesi 
durumuna getirilmesi uygulamada önemli kolaylıklar sağlayıcı 
nitelikte olmuştur.

Yatırım indiriminden yararlanacak duran varlık
yatırımları Teşvik Belgesinde dört bölümden oluşmaktadır. 
Bunlar arazi, arsa, bina-inşaat, makina-teçhizat, ve diğer 
harcamalardır.

Yatırım indiriminin, en eski yatırım özendirme
önlemlerinden olduğunu ve etkin bir yararlanma alanı
bulduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır.

b. Gümrük Bağışıklığı

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygulanan yatırım 
indiriminde olduğu gibi, gümrük bağışıklığı uygulaması da



etkin yaygın ve düzenli bir uygulama alanı bulmuştur. Bunun 
nedeni bu önlemin uygulanmasının dayanağı olan çeki 
listelerinin Teşvik ve Uygulama Başkanlığı’nca projesi 
incelenerek verilmekte olması ve dolayısıyla Bakanlığın 
yöneltici değil, uygulayıcı durumda kalmasıdır.

55.Kurumlaşmada Ulaşılan Seviyenin Değrelendirilmesi

1970-1980 Yılları arasında Sanayi Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı ve DPT arasında dağınık ve yetki çatışmasına yol 
açan ve bu kurumlar arasında gidip gelen yatırım ve dışsatım 
özendirmeleri, 1980’den sonra DPT çatısı altında toplanmış
ve bir merkezden yapılan yönetimin etkinliği ile olumlu 
gelişmeler göstermiş ve başarılı olmuştur. Bu başarılı 
gelişme 1984 Ekim ayında meyvelerini vermiş ve verilen 
teşvik türleri daha da artırılarak geliştirilmiş ve teşvik 
sistemi sanayileşmede ve kalkınmada önemli bir rol alır 
duruma gelmiştir.

1987 Yılından itibaren kurumlaşmada eskiye dönüş 
başlamış ve DPT bir çok görevlerini başka Bakanlıklara ve TC 
Merkez Bankasına devretmiştir.

a. Kaynak kullanımı Destekleme Primi

-Gerek yasal düzenlemelerin gerekse uygulamaların 
tamamı hemen hemen DPT dışına kaymıştır.

TC Merkez Bankasının uygulamaya yol gösterecek yasal 
düzenlemeleri (Tebliğleri) DPT dışında olduğundan 
karışıklığa yol açan kavramlarla doludur. Bu nedenle yasal 
düzenlemeler DPT’ce yapılmalı ve TC Merkez Bankası yasal 
düzenlemeyi yapıcı ve düzenleyici yer olmaktan çıkartılarak 
ödeme yeri olmalıdır.

-Valilik de proje ve Teşvik Belgesi hazırlıkları 
dışında kaldığından, hata payını azaltmak için fazla sayıda 
bürokratik hazırlıklar içine itilmekte ve bu da firmaları 
TUB dosyasındaki bilgileri yeniden defalarca hazırlamak 
durumunda bırakmaktadır. Bu durum özendirici değil caydırıcı



etki de bulunmaktadır. Uygulamada bürokrasiyi azaltıcı 
önlemler alınmalıdır.

b.Teşvik Primi

-Yasal düzenlemeler DPT tarafından, uygulama Valilik 
(Sanayi ve Ticaret tl Müdürlüğü ve Bayındırlık -İskan 
Müdürlüğü elemanları) tarafından yapılmakta, TC Merkez 
Bankası sadece ödeme yapmaktadır.

- Uygulamayı yapan elemanların asıl görevleri 
farklıdır. Geniş uygulaması olan bu teşvik için az zaman 
ayırabilmektedirler. Dolayısıyla önemli gecikmeler olmakta 
ve yüksek enflasyon da önlem etkisini yitirmektedir.

- Bu nedenlerle uygulamada bürokrasiyi azaltıcı ve kısa 
sürede, sonuç alıcı önlemlere gerekseme vardır.

c. Yatırım Takip Formları

-YTF’ının Haziran ve Aralık ayları sonu itibariyle 
hazırlanması, uygulama aşamasının saptanması açısından 
olumludur. Ne varki , sanayi ve Ticaret Î1 Müdürlüğüne 
TUB’daki bilgilerin aynının hazırlanması ve yerinde 
defalgrca inceleme yapılması işlemleri bürokrasiye 
boğulmuştur.

d. Teşvik Belgesinin Kapatılması

-Kapatma işlemleri Sanayi ve Ticaret tl Müdürlüklerince 
yapılmaktadır. Projeyi inceleyen ve Teşvik belgesini 
düzenleyen yer, ancak Teşvik Belgesini kapatma işlemlerini 
sağlıklı olarak yapabilir.

-Teşvik Belgesinin kapatılması, Teşvik Belgesini verme 
çalışmalarından daha az önemli değildir ve bu başlangıç ve 
sonucu ayrı ayrı düşünmek olanaksızdır.
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e. TC Merkez Bankasının Orta Süreli Reeskont 
Kredisi Kullandırması

-Aracı bankadan sonra TC Merkez Bankasının da inceleme 
yapması, kredinin kullanımını geciktirmektedir. Yatırım 
Teşvik Belgesi süresi içinde kredilendirilememe yatırımların 
yarım kalmasına ve önemli gecikmelere neden olabilmektedir.

Yatırımları özendirme politikalarında, kurumlaşma için 
söylenecek son husus, özendirme önlemlerinin temelinde yatan 
merkeziyetçilik ve tek elde toplama özelliğinin
yitirilmemesidir. bunun dışında çıkıldığı ölçüde, uzun 
sürede, teşviklerin yozlaşarak etkinliğini yitireceği
gözönüde tutulmalıdır.

A.BAŞKA ÜLKELERDE YATIRIMLARIN ÖZENDİRİLMESİ

AO.Gelişmiş ülkelerde Yatırımların Özendirilmesi

a.A.B.D.’inde Yatırımların Özendirilmesi

-Devlet tarafından çıkarılan "Industrial Revenue Bonds" 
Sanayi Gelir Tahvillerinin dağıtılan faizi vergiden 
bağışıktır. Devlet güvenceli ve tahviller sanayi
yatırımlarında kaynak olarak kullanılmaktadır.

-Menkul Kıymetler belirli bir dönem tutulduktan sonra 
satılırsa, bu kıymetlerin yalnızca $ 60’ı vergilendirilmek
tedir .

-Fazla kapasitenin değerlendirilmesi ve uluslararası 
rekabet konularında firmalara destek olmak amacı ile kurulu 
programlar vardır. Örneğin; Demir Çelik sanayiinin 
modernizasyonu için 500 milyon $ ayrılmıştır.

b.Avusturya’da Yatırımların Özendirilmesi

Avusturya’da özendirme önlemlerinin daha çok, 
uluslararası yarışma koşullarına uyum sağlamaya ve bölgesel 
dengesizlikleri gidermeye yöneldiği görülmektedir. Dışsatım 
konularında yatırıma öncelik verilmesi, yatırımlara düşük



faizli kredi ve hızlandırılmış amortisman uygulaması, 
karlardan alınan vergilerin düşülmesi başlıca özendirme 
önlemleri arasında yer almaktadır.

Karların % 25’e kadar olan bir bölümü vergilenmeden
önce, 3 sene içerisinde yatırıma dönüştürülmek şartı ile bir 
Fona ayrılabilmektedir.

Sınai yapıların iyileştirilmesi ve çevre koruması ile 
ilgili düşük faizli kredi verilmektedir.

Her iki uygulamada da Türkiye’de yararlanılabilir 
nitelik taşımaktadır.

c.Belçika'da Yatırımların Özendirilmesi

özendirme önlemleri ile ilgili yasa vardır. Yasa’da 
kalkınması öngörülen bölgelerde özendirme önlemlerinden 
yararlanılacağı belirtilmektedir. Türkiye’de
yararlanılabilir olan bu önlemlerden başlıcaları aşağıda
sıralınmıştır.

-Yeni kuruluş, genişletme, biçim değiştirme ve
modernizasyon yatırımlarına ilgili düşük faizli orta süreli 
kredi,

-Verilen kredilere (kredinin % 50’sine varan) devlet 
garantisi,

-Yatırımın % 20’si enerji tasarrufuna yönelikse bu
miktar kardan amortisman dönemi üzerine dağıtılarak 
düşülebilir.

-Yeni bir ürün üretimine yönelik yatırımlarda kurucu 
şirket, şirket hisselerinin $ 49’unu geçmemek üzere bir 
bölümünü bir kamu kuruluşuna satabilir. Kurucu şirket 4.cü 
seneden itibaren 10 yıl içerisinde sattığı bu hisseleri eşit 
gruplar halinde şirketin kendi paylarına düşen karından geri 
satın alabilir. Geri alımda kullanılan bu kar tutarı 
vergilendirilmez. Bu şekilde başlangıçta kurucu şirket



maliyetin % 49’una varan bölümün yükünü taşıma ve kara 
geçildiği takdirde de şirketteki hisselerini kolaylıkla 
istedikleri noktaya çıkartabilir.

d.Federal Almanya’da Yatırımların Özendirilmesi

Almanya’da özendirme önlemlerinin iki temel amacı 
aşağıdaki gibidir.

-Geri kalmış bölgelerin kalkınması,

-Doğu Bloku ülkelerine komşu olan bölgelerin 
kalkındırılması

Bu amaçlarla özendirme araçlarının uygulandığı alan, 
Almanya yüzölçümünün % 11'ini kapsamaktadır.

Özend irme önlemlerinin uygulandığı iş kolları ise, 
tarım, madencilik, dokuma ve porselen yatırımları ile 
ilgilidir.

Bu konularda yeni kuruluşlar ile genişletme, 
modernleştirme yatırımları ve rasyonelleşme ve yapı 
değişikliği yatırımlarıda özendirilmektedir.

Özendirme araçları olarak da, düşük faizli orta süreli 
yatırım kredileri; (İnşaat için 15 yıl vade ve % 3.5 faiz, 
makina ve donanım için 10 yıl vade ve % A.5 faiz) genel 
olarak yaygın bir biçimde uygulanmaktadır. Bu özendirme 
aracının uygulanmasında, kredilerin tavanı toplam yatırımın 
İo 50’si dolayında olmaktadır.

Ayrıca, devletin bağış biçiminde finansman kolaylığı 
sağladığını da belirtmek gerekmektedir.

-Enerji tasarrufu ile ilgili yatırımlarda mali destek,

-Çevre kirlenmesini önleyici yatırımlarda hızlı 
amortisman uygulaması,



-"Îndirect-Specific-Promotion" yöntemi ile ilgili 
bakanlık bazı teknolojik hedefler belirlemektedir. Örneğin 
tasarımda CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım), üretimde CAM 
(Bilgisayar Destekli üretim) ve robot kullanımı gibi. Bu 
teknolojik hedefler doğrultusunda sanayi kuruluşları kendi 
özel kullanım alanlarını belirlemektedirler. 1986 yılında
135.2 milyon DM bu alanda şirketlere finansal destek olarak 
kullandırılmıştır.

e. Fransa’da Yatırımların özendirilmesi

Fransa’daki yatırımların 3/VU demir çelik sanayi, gemi 
inşaat ve kömür madenlerine yönelmiştir.

1987 yılında elektronik, uçak ve uzay sanayine yönelik 
yardımlar 7 milyar FF(1,25 milyar $), dış ticarete yapılan 
yardımlar ise 20 milyar FF (3,6 milyar $) bulmuştur.

Sanayicilerin dikkatini çeken yardımlar arasında, 
yatırım teşvikleri, araştırma ve geliştirme teşvikleri 
(ANVAR) ve bunlara ek ihracat teşvikleri ve bölgesel 
kalkınma yardımları yer almaktadır.

Sanayi yatırımlarını"îktisadi ve Sosyal Kalkınma Fonu" 
aracılığı ile yürüten Fransa, yatırımları daha çok geri 
kalmış bölgelere kaydırmaktadır. Ayrıca, verimliliğin 
artırılmasına çalışılmakta ve araştırma ve geliştirme yardım 
edilmektedir.

Yatırım kredileri 15 yıl vadeyle, % 6 faizli
olabilmektedir. Bunun yanı sıra sanayi yatırımlarına vergi 
kolaylıkları, yetersiz istihdam olan bölgelerde yeni iş 
açmak için donatım primi. Batı ve Güneybatı bölgelerindeki 
yatırımlara ve teknik araştırma yapan kuruluşlara sanayi 
gelişme primi sağlanmaktadır. Taşra bölgelerindeki 
kuruluşlara eğitim yardımı, buralara giden personelin 
taşınma ve yerleşme masraflarının karşılanması da 
sözkonusudur.



f. İtalya'da Yatırımların Özendirilmesi

Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının sağlanması, 
bölgesel dengesizliklerin giderilmesi amaçlarına dönük 
olarak uygulanan özendirme önlemleri arasında, özellikle 
Mezzogiorno bölgesö için, yatırımın kuruluş yeri, kapasitesi 
ve yatırımın konusu gözönünde tutularak, duran varlık 
yatırım tutarının % 20’si oranında bağış biçiminde finansman 
yardımı, yatırım tutarının İo 70’ine kadar düşük faizli kredi 
önde gelen özendirme araçları içinde yer almaktadır.

Öte yandan hızlandırılmış amortisman uygulamasını da bu 
ülkede özendirme önlemi olarak belirtmek gerekmektedir.

-Güney İtalya’da yeni yatırımlara 10 yıl süreli
Kurumlar ve Gelir vergisinden bağışıklık tanınmıştır.

-Ayrıca Mezzogiorno bölgesinin ekonomik gelişmeyi, 
teknik, idari ve yönlendirme alanlarında hizmet vererek 
destekleyen kendi finansman kurumlan vardır. Bunların en
önemlileri turizmi, tarımı, hayvancılığı, ormancılığı,
pazarlamacılığı ve küçük orta büyüklükteki kuruluşları
desteklemektedir.

g. İngiltere’de Yatırımların Özendirilmesi

Yatırımların özendirilmesinde İngiltere'de aşağıdaki 
amaçlar gözönünde tutulmaktadır.

- Milli sanayi performansını yükseltmek,
-Prodüktiviteyi artırmak,
-Bölgeler arası dengeyi sağlamak,
-İstihdamı yükseltmek.

Bu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki teşvikler 
uygulanmaktadır.

-Sanayi bölgelerinde yapılan binalar için İ> 100 
amortisman ayırımı yapılabilmektedir.



-Araştırma ve geliştirme için yapılan mcasraflar tutarı 
kadar, sınırsız bir biçimde, otomatik ol<arak ve ayırım 
yapmadan % 100 vergi bağışıklığı tanınmıştır.

-Yeni kurulan şirketlere ortak olan şahıslara gelir 
vergisinden indirim sağlanmaktadır.

-Madencilik ve petrol kuyuları için çeşitli teşvikler 
sözkonusudur.

-Kuzey İrlanda’da kurumlar vergisinden indirim 
uygulanmaktadır. Uygulama, kar payı üzerinden ödenen 
vergilerin $ 80 ’ i kadar bir bölümünün y atırımcıya geri
ödenmesi suretiyle gerçekleşmektedir.

-Kalkınma yörelerinde üretim kapasitesine ve üretim 
yöntemlerine yönelik yatırımlar için, yatırım tutarının $ 
15’i kadar veya her yeni iş için 3.000 sterlin yardım
ödenmesi

Bu ödemede aranan şartlar, yeni üretim kapasitesi 
yaratmak veya mevcut üretim kapasitesini artırmak, yeni iş 
imkanı sağlamaktır. Kuzey îrlanda'da iş imkanı yaratılmış 
olmasa da bina, makina ve teçhizat değerimin % 20’si kadar 
yardım ile $ 100 yerel vergiden bağışıklık sözkonusudur.

-İmalat ve hizmet alanlarında proje bazında ayırım
yaparak mali yardım yapılmaktadır. Bu özendirme önlemlerinin 
uygulanabilmesi için projenin bu yardım olmasa gerçekleşme 
ihtimalinin zayıf olması gerekmektedir.

-Küçük ve orta boy işletmeler için Avrupa Yatırım
Bankası’ndan ve Kömür ve Çelik Birliği’nden alınan borçların
kur riskinin garantilenmesi,

-Kalkınma bölgelerinde gerçekleşen imalat ve hizmet 
projeleri için işçi yetiştirme masrafİcarının % AO’ı 
dolayında mali yardımda bulunulması,

-Elektroniğin ve kalitenin hakim olduğu alanlarda yeni, 
ileri ve gelişmiş makinaları kullanma yardımı,



-Herçeşit sektöründe yeniliğe yönelik projeler için $> 
25’i bulan yardım sözkonusudur. Burada da projenin yardımsız 
gerçekleşmesinin imkansız olması gerekmektedir. Bu yardımlar 
en çok mikroelektronik, fiber optik ve bilgisayar program 
alanlarında yapılmaktadır.

Azami teşvik tutarını 300.000 Sterlinde tutmak 
amacıyla, toplam yatırım değeri 2.000.000 sterlinin üstünde 
olan projeler için bir kısıtlama öngörülmüştür. Projenin 
büyüklüğü dolayısla 300.000 Sterlini geçen teşviklerin bir 
kısmının yatırımcı tarafından geri ödenmesi sözkonusudur. Bu 
geri ödeme 300.000 sterlini aşan yardımlar için geçerlidir.

Bu finansman kolaylığı taşıyan özendirme önlemleri 
yanında aşağıdaki önlemlerin de uygulandığı görülmektedir.

-Kalkınma yörelerinde fabrikalar önceden inşa edilip 
özel sektöre satılmakta veya kiralanmaktadır.

-Küçük işletmelere deneyimli iş adamları tarafından
danışmanlık yapılarak özendirilmektedir.

1985’de ayrı iş bölgesi belirlenerek, bu bölgelerde
vergi bağışıklıkları uygulanmaya konulmuştur.

-Yerel idareler arsa satın almada, bina inşaasmda ve 
alt yapıda yardımda bulunabilmektedirler. Buna ek olarak
yerel vergiden bağışıklık hakkı da verebilmektedir.

Bu açıklamaların da ortaya koyduğu üzere;

-Bazı mali yardımların otomatik olarak ve ayırım
gözetmeden yapılması,

-Genelde teşvik gören yatırımların riskinin büyük bir 
kısmını özel sektörün üstlenmesi,

-Finansal teşviklerin zaruri ve ek bir kaynak olarak 
kullanılması
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Ingiltere’de uygulanan teşviklerin özelliklerini 
oluşturmaktadır.

h.Japonya’da Yatırımların Özendirilmesi

Bu ülkede özendirme önlemlerinin uzun süreli olarak ve 
temel ilkeler biçiminde uygulandığı görülmektedir.

iktisadi Kalkınma temposunun sürekliliğinin temin 
edilmesi, işsizliğe çözüm getirilmesi, uluslararası iktisadi 
sorunlara yönelinmesi, büyümeyi engelleyici etkenlerin 
ortadan kaldırılması, teknolojik gelişimin sağlanması sözü 
edilen temel ilkeler arasında yer almaktadır.

Özendirme önlemlerinin daha çok küçük ve orta boy 
kuruluşlara yöneltildiği, sınai yapıya uyum sağlamak için 
bilgi yoğun sanayileşmeye öncelik verilmeye çalışıldığı
gözlenmektedir.

Bunun dışında, yabancı sermaye ile Japon girişimcisine 
eşitlik sağlanmaya çalışıldığı, Japon sanayisinin uygun 
yörelere kaydırılarak dengeli kalkınmanın amaçlandığı da 
görülmektedir.

-"özel amortisman oranları", enerji tasarrufuna yönelik 
yatırımların makina-teçhizatı ile küçük ve orta boy olarak 
kurulan işletmelerin makina ve teçhizatına uygulanmaktadır.

-Endüstriyel alanlarda üretim yapacak küçük ve orta’boy 
işletmeler için yüksek teknoloji ve araştırma-geliştirme 
yatırımlarında bulunmaları kaydıyla "Vergi Kredilenmesi"
uygulaması sözkonusudur.

-Fabrikaların, endüstriyel alanlara taşınması halinde 
taşınma, yerleşme ve emeklilik yardımları yapılmaktadır. 
Açılan kredi, ihtiyacı duyulan fonların % 50’sini
geçememektedir.

-Yer değişimi için arsa alımı yardımı olarak satılacak 
arsa bedelinin en çok °f> 80 ’ i peşinen fon olarak
verilmektedir.



-Yabancı sermayeyi yurt içinde teşvik için uzun dönemli 
düşük faizli "finansman temini" yapılmaktadır.

-özel konuma haiz endüstriler için ucuz faizli borç ve 
kredi verilmektedir.

ı. Ispanya’da Yatırımların özendirilmesi

İspanya sektör ve bölge bazında tercih yapmaktadır. En 
çok göze çarpan yardımlar yatırımların °!° 25’ine kadar olan 
sübvansiyonlar, sermaye artırımında İ> 95'e varan vergi 
indirimi ve ihracatta kredi ve sigortadır.

Ispanya’da genel olarak aşağıdaki biçimde ayırım 
yapılarak teşvikler uygulanmaktadır.

Teşvikler, yeni kuruluşlara yönelik olmakta ve tercihli 
sektörler istihdam artırıcı ve enerji tasarrufu sağlayan 
sektörlerden oluşmaktadır.

Yardımlardan en çok istifade eden sektörler şunlardır.

-Otomotiv sanayi,
-Elektronik ev aletleri,
-Silah sanayi,
-Kömür madenleri,
-Çelik ve gemi inşaatı,
-Tekstil.

Bölgesel açıdan en çok yardım gören bölgeler arasında 
Galdcia ve Andavalcia vardır. İşletmelerde teşvik alabilmek 
için aranan şartlar da aşağıdaki gibidir.

-İhracat yapmak,
-İstihdam yaratmak,
-Belli bir ölçeğe uymak,

Vergi bağışıklıkları biçiminde ortaya çıkan 
özendirmeler aşağıda sıralanmıştır.

-Gelişme bölgelerinde yapılan yatırımlar ve yeni 
yatırımlar için aşağıdaki vergilerden % 95 indirim:



-Yerel ve bölgesel vergiler,
-İthal makinalardaki gümrük bağışıklığı.

Finansman teşvikleri ise aşağıdaki gibidir.

-Devlet sübvansiyonları,
-Gelişmekte olan yörelerde sabit sermayenin İ° 70’ine 

kadar 9 ile 11 yıl süreyle tercihli kredi,
-diğer hallerde toplam yatırımın % 50'si kadar orta 

süreli kredi.

Diğer teşvikler de aşağıdaki gibidir.

-Temel alt yapıda devlet tercih üstünlüğü (yol açmada, 
arazi temininde)

-Alt yapısı tamamlanmış hazır fabrika siteleri,
-Barcelona’da ve Kanarya Adalarında serbest bölgeler.
J.Yunanisten’da Yatırımların özendirilmesi

1960 yılından sonra, AT’na üyelik için bölgesel 
dengesizliği gidermek üzere, ülke beş bölgeye ayrılarak, her 
bölge için özendirme araçları yürürlüğe konulmuştur. Bu 
arada dışsatımın özendirilmesi üzerinde de durulduğu 
görülmektedir.

Yatırımlarda vergi, resim ve harç bağışıklıkları 
yanında, düşük fazli kredi kolaylıklarının uygulandığı 
görülmektedir. özendirme önlemlerinin uygulanmasında emek 
yoğun yatırımlara önem verildiği ve projelerde en düşük 
çalışan sayısının 10 kişi arandığı da dikkati çekmektedir.

Turizm yatırımlarının ayrı bir öneminin olduğu, yatırım 
indiriminde öteki yatırımlarda İ> 20-A0, turizm 
yatırımlarında % 50 oranında uygulama yapıldığı
gözlenmektedir. Bankaların, orta süreli kredilere katkıda 
bulunmak üzere, mevduatlarının $ 15’ini orta ve uzun süreli 
kredi biçiminde kullandırmaları koşulu da getirilmiştir.

-Muhasebe'de vergilendirilmeyen yatırım rezerv hanesi 
bulunmaktadır. Eğer yüksek teknoloji alanımda faaliyet
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göstermiyorsa, yardım veya düşük faiz alan şirketlere bu hak 
tanınmaz.

-Finansal leasing anlaşmaları tüm vergilerden ve 
gümrükten bağışıkken, kiralar işletme harcaması olarak ele 
alınır ve brüt gelirden düşülür.

-Yabancı yatırımlar eğer İ> 100 Yunanistan dışında 
yönelikse, çalışan personelin 3/5’i Yunanlı olması şartı ile 
tüm vergilerden gümrüklerden bağışıktır.

k. Portekiz'de Yatırımların Özendirilmesi

Yasaya göre montaj ve üretim sanayileri, balıkçılık, 
işletme birleşmeleri ve yeni yatırımlar için vergi
teşvikleri getirilmiştir.

-kimi yatırım konularında ortaklar 3 ile 9 yıl arasında 
gelir vergisinden bağışıktırlar.

-kimi yatırım konularında 6 ila 12 yıl arasında bir 
dönemde çifte amortisman oranı uygulanmaktadır.

-kimi sanayi yatırımlarında yatırım malları dış 
alımında gümrük bağışıklığı, taşınmaz varlıkların emlak 
vergisi bağışıklığı ve sermaye kazançlarında vergi
bağışıklıkları sözkonusudur.

Vergi ve vergi dışı teşvikler sabit varlıklar ve 
işletme sermayesi toplamı 100 milyon Eskudo’yu aşan projeler 
için sözkonusu olmaktadır. Yatırım Projesi 5 milyon 
Eskudo'dan küçük ve personel sayısı 20’den az olan 
firmaların ekipmanları için gümrük vergi muafiyeti ile özel 
yatırım vergi kredisi talep edebilmektedir.

Oteller ve turizm işletmeleri genel olarak 10 yıllık
bir dönem için # 50 vergi indiriminden yararlanabilmektedir
ler .



19^/80 sayılı yasa sermaye yatırımları için de vergi ve 
vergi dışı teşvikler getirmektedir. Bunlar üzerinde de 
aşağıda durulmuştur.

1. Yerel finansmanda faiz oranının düşürülmesi,
2. Yatırım ve istihdama katkı için finansman yardımı,
3.ihracat şirketleri ile maden, kömür, demir filizi,

prit tuz üreten şirketlere parasal yardımlar yapılmaktadır.

1.Güney Kore’de Yatırımların özendirilmesi

Kore hükümeti yürürlükteki yabancı sermayeyi teşvik 
yasası ile dış yatırımcılara birçok ayrıcalık, teşvik ve 
garantiler sağlamaktadır.

-Yatırıma başlanılan ilk 5 yıldan karın % 50’si emlak, 
mal satın alma ve kurumlar vergisinden bağışıktır.

-Faizler kredi süresinde vergiden bağışıktır.

-Royalty’1er tamamen vergiden bağışıktır. Royalty’ler 
ayrıca ödemenin yapıldığı yıldan itibaren 3 yıl süre ile 
vergiden düşülür.

-Yabancı şirketlere kar transferi konusunda kolaylıklar 
tanınmaktadır.

-Ayrıca, çeşitli önemli iş kollarına yapılan sermaye 
yatırımlarına {petrokimya, gemi yapımı, metal, maden, suni 
gübre, elektrik, elektronik, ulusal savunma, hayvancılık, 
havacılık) % 8 ile % 10 arasında bir yatırım vergi kredisi 
kolaylığı sağlamaktadır.

^1. Gelişmekte olan ülkelerde Yatırımların Özendirilmesi

a Brezilya’da Yatırımların özendirilmesi

Yatırım malı ve hammaddelerde gümrük bağışıklığı 
uygulanmakta olup, bu uygulamada dış satıma dönük projelere 
öncelik verilmektedir.



Yatırımların yerli hammadde kullanımına dönük olmaları 
durumunda hızlandırılmış amortisman uygulamasına önem 
verilmektedir.

Brezilya’da kurumlar vergisine tabi şirketlerin 
ortakları, şahsi gelirlerinin % 26’sına kadar olan kısmını, 
belirli yatırım projelerine tahsis edebilirler. Bu durumda 
sözkonusu yatırım projeleri tamamen ya da kısmen vergiden 
bağşıık tutulabilmektedir. Tüketim ve satış vergilerinden 
muafiyet, kural olarak sanayi malları üreticilerine 
tanınmaktadır.

b. Hindistan’da Yatırımların Özendirilmesi

Hindistan’da son zamanlarda yapılan yasal
düzenlemelerle sanayi işletmelerinde üretime başladığı 
yıldan itibaren 8 yıl süre ile karlarının $ 25’i için vergi 
alınmamaktadır.

Serbest ticaret bölgelerinde faaliyet gösteren yeni 
firmalar ise, üretime başlandığı yıldan itibaren 5 yıl süre 
ile gelir vergisinden tamamen bağışıktırlar.

Ayrıca belirlenen amaçlara uygun olmak koşulu ile 
gemicilik ve havacılık alanına yapılan yeni yatırımların 
maliyetlerinin % 25’i kadar kar vergiden bağışıktır.

-işletmecilik alanındaki royalty, komisyon ve know-how 
gibi yeni yöntemlerin uygulanması gelir vergisinden 
bağışıklık sağlamaktadır.

-Royalty ve benzeri teknik gelişmeler yurt dışından 
başka bir ülkeden sağlansa da ya da yurt dışında kullanılsa 
da gelir vergisinden bağışıktır.

-Hindistan dışında yapılan bina, baraj yol ve 
köprülerden sağlanan gelirlerin $25’i vergiden bağışıktır.



c. Meksika’da Yatırımların özendirilmesi

Sanayinin metropoliten alanlar dışında gelişmesini 
özendirmek amacıyla çeşitli teşvikler uygulanmaktadır. Karar 
organlarınca uygun görülen sermayelerinin en az İ 51’i 
MeksikalIlara ait olan;

a.Bina, makina ve tesis yatırımları için İ 30’a kadar 
vergi kredisi sağlanabilmektedir.

b.îki yıllık dönem için yıllık İ 30’a kadar istihdam 
geliştirme teşviki uygulanmaktadır. Devletçe öngörülen 
yerlere gitmeleri ve Meksiko City’deki gayrimenkullerini 
satmaları halinde emlak vergisinden bağışıklık sözkonusudur. 
Ayrıca tüketilen f'uel oil, gaz, elektrik ve temel petro- 
kimya harcamalarında % 30’a kadar iskonto sağlanmaktadır.

Bunların dışında, otomobil, çimento, otel ve madencilik 
alanlarında ithalat kolaylığı öngörülmektedir. Sınırda ya da 
serbest ticaret bölgelerinde kurulan temel tüketim 
ürünlerini üreten firmalar ya da yatırım malı üretimi için 
de kolaylık sağlanmaktadır.

Ayrıca, özellikle ABD sınırında reeksport işi yapanlar, 
emek yoğun olmasa da İ 100 yabancı sermayeli olsalar da 
gümrüksüz ithalat olanağından yararlanabilmektedirler.

d. Venezüella ’da Yatırımların Özendirilmesi

Bu ülkede yatırımların özendirilmesi

-Yerıi iş kollarının kurulmasını özendiren uygulamalar,

-Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık alanında 
yeni yatırımların yapılmasını özendirmek amacıyla sermaye 
arttırımmın İ 10'unun vergiden bağışık tutulması,

-Finansman masraflarırım vergiden bağışık tutulması,



-Sanayileşmemiş bölgelerde faaliyet gösteren firmaların 
yeni iş kollarındaki yatırımlarının vergiden bağışık 
tutulması biçiminde uygulanmaktadır.

-Öte yandan üretimi artırmak amacıyla yapılan yeni 
yatırımlar teşvik edilmekte,

-Petrol ve maden işletmelerinin sabit varlıklarına
yaptıkları yatırımlar için vergilendirilebilir gelirlerinin 
% 20’si oranında özel vergiden kredisi verilmektedir.

-Bunlardan başka sermaye piyasası kanununa göre,
sermayenin bireysel yatırımlar arasında dağılımı esas 
alınarak, kamu şirketleri karları $ 25’den % 50’ye kadar
gelir vergisinden bağışıktır. Ayrıca bu şirketlerin çıkarmış 
oldukları pay senetlerinin dividantina ve sözkonusu
şirketlerin faizlerine bağışıklık tanınmakta ve çıkarılan
menkul kıymetin satışından sağlanan karlar da bu
bağışıklıktan yararlanmaktadır.

e. Filipinler’de Yatırımların Özendirilmesi

Sanayileşme hareketinin 19A9’dan itibaren planla
yürütüldüğü, kalkınmada öncülüğün özel sektöre verildiği,
sanayileşme startejisi olarak içe dönük bir politika
izlendiği ve teşvik politikasının bu amaca uygun
geliştirildiği görülmektedir.

Ancak teşvik uygulamasının vergi kolaylıkları selektif 
olmak yerine, tüm vergleri kapsamış, yıllara göre muafiyet 
oranları değiştirilmiştir.

Örneğin; 1961-66 arasında ödenmesi gereken tüm
vergilere $ 100, 1967’de % 75, 1968'de ise % 50 bağışıklık
uygulanmıştır. Ayrıca yerli sanayiyi korumak için 
gümrüklerde uygulanan gümrük tarife oranları yüksek
tutulmuştur.



f. Mısırda Yatırımların özendirilmesi

1974 yılında getirilen bir yasa ile Mısır’da yabancı 
yatırımlara teşvikler sağlanmıştır. Yabancı yatırım kanununa 
göre projelerden elde edilen karlar, sanayi ve ticari 
vergilerden ve kurumlar vergisinden 5 yıl süre ile 
bağışıklıktır. Bu istisna karların yeniden yatırıma 
dönüştürülmesinde de geçerlidir. Proje Mısır ekonomisi 
açısından önemli ise bağışıklık süresi 8 yıla kadar 
uzatılabilmektedir.

Makina araç gereç ve tesisler, ulaşım araçları projeye 
uygun görülmesi halinde gümrük vergisi ve diğer vergi 
harçlardan bağışıktır.

-Yabancı yatırım kanunu üretken yatırları özendirmek 
amacıyla 1 Ocak 1981'de getirilen yasa ile kurulan yabancı 
şirketler ve bu kanunun dışında anca 50’den fazla kişiyi 
istihdam eden işletmeler 5 yıla kadar gelir vergisinden 
bağışık tutulmaktadır.

g. Pakistan’da Yatırımların özendirilmesi

1960’lı yıllardan itibaren sanayinin ve de özel sektör 
yatırımlarının gelişmesini sağlamak amacıyla bir dizi 
kurumların açıldığı (Yatırım Geliştirme Kurumu, Standartlar 
Enstitüsü, Sanayi Teknik Yardım Merkezleri, Sanayide Teknik 
Eğitim Kurumlan) ve finansal teşvik önlemlerinin alındığı 
görülmektedir.

Bu teşviklerin başlıcaları şunlardır :

-Serbest amortisman sistemi,

-Yatırım kuruluş yerlerine göre belli sürelerde vergi 
bağışıklığı

-Yerli sanayiyi dış rekabete karşı koruyucu önlemler,



Ancak Pakistan’ın teşvik uygulamasından anlaşıldığına 
göre, ülke sanayisini korumaya yönelinmiş teşvik araçları da 
bu amaca göre geliştirilmiştir.

h. Şili’de Yatırımların Özendirilmesi

Şili’de şirketler için vergi kazançları ve diğer 
teşvikler ülkenin en kuzeyi ve güneyinde faaliyet gösteren 
firmalara sağlanmaktadır.

Şili'de sermaye yatırımları ile ilgili teşvikler, yurt 
dışındaki sermayenin yeniden ülkeye dönmesini sağlamayı, 
karların transferini, dış yatırımlara karşı farklılaştırmayı 
amaçlamaktadır.

Yabancı yatırımlar da genel olarak yurt içi
yatırımlarla aynı düzenlemeye tabidir. Gelir vergisinin
değişmezliği 10 yıl için İo A-9.5’a kadar sağlanabilmektedir.

ı.Tunus’ta Yatırımların Özendirilmesi

Yatırımlar için Devlet Planlama'dan izin alınması 
gerekmektedir. Bu ön izin, çeşitli iş kollarında gelişmenin 
rasyonelleştirilmesi, Kalkınma Planında öngörülen dengenin 
sağlanması amacına dönük olmaktadır. Vergi kolaylıkları 
arasında; dağılıtmamış ve kurum sermayesine eklenmiş yedek 
akçelere vergi bağışıklığı ve üretim girdilerinin
ithalatında gümrük bağışıklığı yer almaktadır. Finansman 
kolaylıkları arasında da, devlet garantili, orta vadeli 
kredi uygulaması önemlidir. Bunların dışında Tunus’un
güneyindeki yatırımlar için aşağıdaki teşvik araçları
getirilmiştir.

-Beş yıl süre ile ürünlerin devlet tarafından satın
alınması,

-Üretilen ürünün ithalatının sınırlandırılması,

-Üretilen ürünün ihracatına özel rejim uygulanması,

-Yirmi yıl boyunca vergilerde muafiyet ve indirim,
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-Alt yapı tesislerinin devletçe yapılması, arsanın 
bedelsiz verilmesi,

j.İsrail’de Yatırımların Özendirilmesi

İsrail’de yatırımları teşvik amacıyla yatırım kredileri 
ve bağış şeklinde mali kolaylıklar ile çeşitli vergi 
kolaylıkları getirilmiştir.

Yatırım kredileri, yatırım programına girenlere uzun 
vadeli ve düşük faizli, ödemesiz bir dönemle verilmektedir. 
Yöne yatırım politikasına uygun yatırımlara, toplam 
yatırımın belli bir oranında bağış şeklinde yardım da 
yapılmaktadır. Ancak bu bağışlara uygulanan oran, ülkenin 
bölündüğü Uç bölgeye göre değişmekte ( %  10’dan $ 33’e) dir.

Vergi kolaylıkları ile teşvik edilen sanayi kolları 
Gelir Vergisinden muaf tutulmakta, oldukça düşük bir oranda 
Kurumlar Vergisi ödenmekte, dağıtılan karlar da vergiden 
bağışık tutulmaktadır.

Yine yatırımlar için gerekli ithalata da gümrük 
vergilerinden muafiyetler tanınmakta, ayrıca hızlandırılmış 
amortisman da uygulanmaktadır.

4-2. Başka Ülkelerde Uygulanan Yatırım Teşviklerinin 
Türkiye’deki Sistem ile Kıyaslanması

Gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede;

-İstihdam ve ihracatı arttırmak,

-Teknolojik gelişmeyi hızlandırmak,

-Bölgeler arası gelişmişlik farklarını gidermek,

-Ekonomik gelişmeyi hızlandırmak

amaçları ile yatırımlara ileri düzeyde teşvikler 
verilmektedir.



Türkiye gelişmekte olan bir ülke olarak, sanayileşmeyi 
hızlandırarak ekonomik kalkınmayı sağlamak ve çağdaş refah 
seviyesine ulaşmak için yatırımlara belirli ölçüler içinde 
teşvikler uygulamaktadır. Buna karşılık Türkiye'den çok daha 
ilerde olan, dünyanın en gelişmiş ülkeleri dahi yatırımlara 
bazı hallerde Türkiye'den ileri derecede teşvik uygulamak
tadırlar. Bunun altındaki ana nedenlerden birisi, 
başlangıçta yatırıma belli ölçüde sübvansiyon yapılmakla 
beraber, yatırım gerçekleştikten sonra devletin ve ülkenin 
kazancının çok fazla olmasıdır. Sübvansiyon yapmakla 
devletde yatırıma iştirak etmiş olmakta ve yatırımın 
nemalarından çeşitli vergilerle pay almak yanında, topluma 
da hizmet götürmüş olmaktadır. Netice olarak yatırımları 
teşvikler yolu ile hızlandırmak, devletin doğrudan yatırım 
yapmasından verimli olmaktadır.

İşte bu nedenlerle gelişmiş ve gelişmekte olan tüm 
ülkeler yatırımlara çeşitli şekillerde teşvikler 
vermektedir.

Yukarda açıklandığı üzere, Dünyada uygunalan belli 
başlı teşvikler ve Türkiye’deki sistem ile mukayesesi 
aşağıda incelenmiştir.

I.Uzun Vadeli ve Düşük Faizli Yatırım Kredileri

a. ABD’de sanayii desteklemek için çıkarılan sanayi 
teşvikleri "Industrial Revenue Bonds"nın faizleri her türlü 
vergiden bağışıktır.

b. Almanya sektör ve bölgesel bazda teşvik ettiği 
yatırımlara düşük faizli uzun vadeli yatırım kredileri 
sağlamaktadır.

- İnşaat için 15 yıl vade ve $ 3,5 faiz

-Makina teçhizat için 10 yıl vade % A,5 faiz 
uygulamaktadır.

Faiz oranları genel faiz oranını İ° 50_60’ı nisbetinde 
olmaktadır.



c.Belçika’da yeni bir yatırıma giren şirket 
hisselerinin % 49’una kadar olan kısmını bir kamu kuruluşuna 
satabilmekte 4. seneden başlamak üzere 10 senede hisseleri 
geri satın alabilmektedir. Hisselerin satın alınmasına 
tahsis edilen karlar vergiden bağışıktır.

d.Fransa’da yatırım kredileri 15 yıl vadeli ve $ 6 
faizli olabilmektedir.

e.Yunanistan’da bankaların orta ve uzun vadeli 
finansmana katkıda bulunmak üzere mevduatlarının % 15’ini 
Teşvikli Yatırımlara orta ve uzun vadeli kredi şeklinde 
kullandırmaları koşulu getirilmiştir.

f.Teşvik sistemleri hakkında bilgi temin edilen tüm 
Ulkelerede yatırımlara düşük faizli ve uzun vadeli kredi 
sistemi uygulanmaktadır.

Türkiye’de yatırımlar yatırım kredileri ile Teşvik 
edilmektedir. Ancak kredinin süresi 5-7 yıl olup dünyadaki 
sistemlerden daha kısa vadelidir. Enflasyon yüksek olduğu 
için faiz nisbeti de yüksektir.

Çeşitli ülkelerde finansman ihtiyacı yüksek, stratejik 
öneme sahip büyük yatırımlarda kredi süreleri 10 yılın 
üzerine uzatılabilmektedir.

Faiz hadleri cari faiz hadlerinin bir oranı olarak 
tesbit edilebilmektedir. Zira yüksek enflasyon dönemlerinde 
tesbit edilen faiz hadleri ile uzun vadeli borçlanma riski 
ağır bir yük olmaktadır.

2. Vergi indirimleri

Ülkemizde yatırım indirimi şeklinde uygulanan vergi 
indirimi en yaygın olarak kullanılan bir teşviktir. 30 ile 
% 100 arasında olan yatırım indirimi oranı yatırım tutarının 
vergi matrahından indirilmesi, ancak indirimin ayrıca $ 10 
stopaj vergisine tabi tutulması şeklinde uygulanmaktadır. Bu 
durunda indirime tabi tuturanı ancak % 40 nisbetinde vergi 
indirimi sağlanmaktadır.
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Daha açık bir ifade ile $ 100 yatırım indirimine tabi 
bir yatırımda yatırım tutarının İ° UO'ı kadar vergi indirimi 
yapılmaktadır. % 30 yatırım indirimi olan yatırımda ise
vergi indirim oranı % 12 olmaktadır.

Yabancı ülkelerde bu teşviklerin genelde vergiden 
indirim şeklinde olduğu görülmektedir. Bazı ülkeler vergi 
indirimini belli sürelerle, 10 yıl gibi uygulamaktadır.

a. İtalya
-Güney İtalya’da yapılan yeni yatırımlarda 10 

yıl süre ile kurumlar vergisi bağışıklığı tanımaktadır.

b. İngiltere

-Yeni kurulan yatırımlardan hisse senedi alan şahıslara 
gelir vergisinden indirim yapılmaktadır.

-Kuzey İrlanda'da yapılan yatırımlarda 20 sene süre ile 
% 80 oranında kurumlar vergisi muafiyeti tanınmaktadır.

c.İspanya

Yeni yatırımlara gelişme bölgesindeki yatırımlara $ 95
vergi indirimi uygulanmaktadır.

d.Yunanistan

-Yatırım amacı ile ayrılan yedek akçeler vergiden 
bağışıktır.

% 100 ihracata dönük yabancı yatırımlarda çalışan
personelin 3/5'i Yunanlı olmak kaydı ile tüm vergilerden 
bağışıktır.

f. Kore

-Yatırımın ilk 5 yılında karın İ° 50'si kurumlar ve sair 
vergilerden bağışıktır.

-Faizler kredi süresince vergiden bağışıktır.



g. Brezilya

-Teşvikli yatırımlar belli süre kısmen veya tamamen 
vergiden bağışık tutulmaktadır.

Bu yatırımlara iştirak eden kişiler gelir vergilerinden 
% 26’sını vergi borcu olarak erteleyebilmektedirler.

3. Vergi Ertelemesi

Türkiye’deki Teşvik sistemi içinde yatırım finansman 
fonu şeklinde verginin bir kısmı yatırım harcamasında 
kullanılmak kaydı ile bir yıla kadar ertelenmektedir.

Kurumlar vergisi matrahı karın $ 25’i Merkez Bankasında 
bloke edilerek harcama yapıldıkça yatırımcıya iade 
edilmektedir.

Bu tür ertelemelerin diğer ülkelerde daha geniş ve uzun 
süreli uygulandığı görülmektedir.

Avusturya’da karların $ 25’inin gelecek 3 sene içinde 
yatırıma dönüştürülmek şartı ile vergisi ertelenmektedir.

Japonya ve Kore’de vergi kredisi şeklinde çeşitli 
ertelemeler yapılmaktadır.

4.Doğrudan Sübvansiyon Şeklinde Verilen Teşvikler

Ülekemizde uygulanmasına son yıllarda başlanılan Kaynak 
kullanımı Destekleme Primi ve gruba giren teşviklerdendir. 
Ancak bu teşvik kredi faizlerinin çok yüksek olması nedeni 
ile özkaynağı desteklemek amacı ile verilmektedir.

Gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerde sektör ve 
bölge bazında olmak üzere bağış şeklinde yardımlar yaygın 
bir şekilde olmaktadır.



Almanya

Enerji tasarrufu, çevre kirlenmesini önleyici 
yatırımlarla, teknolojik hedefler doğrultusunda yapılan 
yatırımlara doğrudan sübvansiyon verilmektedir. 1986'da bu 
şekilde verilen sübvansiyonların tutarı 135 milyon markı 
bulmuştur.

Fransa

İstihdamı yetersiz bölgelerde yeni iş alanı yaratan 
yatırımlara, teknolojik yatırımlara ve gelişme 
bölgelerindeki yatırımlara sanayi gelişme primi adı altında 
sübvansiyon verilmektedir.

İtalya

Mezzogiorno gelişme bölgesindeki yatırımlara, yatırımın 
yeri, kapasitesi ve konusunun dikkate alarak sabit yatırımın 
% 20’si oranında sübvansiyon yapılmaktadır.

İngiltere

-Gelişme bölgelerindeki üretim yatırımlarına (Oretim 
kapasitesi ve konusu dikkate alınarak) yatırım tutarının £ 
15’i kadar yardım yapılmaktadır.

-Yeniliğe dönük projelerde bu oran İ> 25’e kadar çıkmak
tadır.

İspanya

Yeni kuruluşlar ve tercihli sektörlerde yatırım 
tutarının ît 25’i oranında yardım yapılmaktadır.

Japonya

Endüstriyel alanlara taşınan fabrikalara taşınma, 
yerleşme, araz i ve emeklilik ödemesi yardımları
verilmektedir.



5. Hızlı Amortisman

Hızlı amortisman gelişmiş ülkelerde etkin bir teşvik 
aracı olarak uygulanmaktadır.

Türkiye’de hızlı amortisman oranı birinci yıl için % 
50’dir. İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke 
birinci yıl $ 100 amortisman hakkı tanımaktadır-.

İngiltere’de sanayi bölgelerindeki binalar % 100
amortismana tabi tutulabilmektedir.

6. Sair Teşvikler

-Kalkınma yörelerinde fabrika binalarının önceden inşa 
edilip özel sektöre kiralanması (belli süre sonra satın alma 
hakkı verilmek üzere),

-Eğitim ve yetiştirme yardımları,

-Araştırma Geliştirme yatırımlarının $ 100 vergi
bağışıklığı biçiminde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
çeşitli şekillerde yatırımları teşvik edici tedbirler 
uygulamaktadır.

5.YENÎ DÖNEMDE YATIRIMLARI ÖZENDİRME ÖNLEMLERİ

50. Genel Açıklama

Bundan önceki bölümlerde, yatırımları Teşvik 
önlemlerinin tarihi gelişimi ve bugünkü durumun ortaya 
koymak açısından mevcut yasal düzenlemeler üzerinde durulmuş 
ve ulaşılan seviyenin çeşitli açılardan değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Bu bilgiler ve değerlendirmeler ışığında, yeni 
dönem politikaları üzerinde durulacak ve yeni dönemde 
alınması gereken önlemler belirlenmeye çalışılacaktır.

Üzerinde durulacak ilk konu, VI. Plan döneminin AET’ye 
üyelik süresi içinde bulunmasıdır. Bu nedenle, dönem içinde 
teşviklerle ilgili kararların topluluğa katılmada 
etkinliğinin olacağının anlaşılmasıdır. Bu açıdan tarım,
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sanayi, hizmetler gibi ana sektörlerde alınması gereken 
önlemler belirlenmeğe çalışılacaktır.

Öte yandan, uygulanmakta olan yatırım teşvikleri, teş
vik türü olarak, vergi, resim, harç bağışıklığı, finansman 
kolaylıkları ve yönetsel-teknolojik özendirmeler biçiminde 
üç ana bölüme ayrılabilir. Bu üç ana bölüm teşvikler içinde 
yer alan ve halen geçerli olan özendirme önlemlerinin aksa
yan yönlerinin düzenlenerek bunlara işlerlik kazandırılması 
öncelik taşımaktadır. Yeni dönemde bunlara yenilerinin ek
lenmesi de sözkonudur. Bu bölümde özendirme önlemleri üç 
ana gruba ayrılacak ve yukarda belirtilen açılardan bunların 
incelenmelerine çalışılacaktır. -

Yeni dönemde, bölgelere göre teşvik araçlarının etkin
liğinin gözden geçirilerek, gerice yöreler için değişik bir 
sistemini benimsenmesi gereği üzerinde de durulmaktadır.

Bu bölümde son olarak, sektörler itibariyle 
yatırımların özendirilmesinden beklentilerin belirlenmesine 
çalışılacaktır. Bu inceleme yapılırken, bu sektörlerin özel 
ihtisas komisyonları görev alanları dışında kalınmaya ve 
sektörlerdeki gelişmelerin özendirme önlemlerinden 
beklentilerinin saptanmasıyla sınırlı görüşlere yer 
verilmeye çalışılacaktır.

51.Avrupa Topluluğuna Girme Sürecinde Türk Tarım ve 
Sanayiinin Durumu

510. Türkiyenin Genel Rekabet Gücü

European Managment Forum’un (1) ülkenin rekabet gücünü 
ölçmede 245 kritere dayanarak yaptığı "Uluslararası Sanayi 
Rekabet Gücü" araştırmasına göre, OECD ülkeleri arasında 
Türkiye’nin genel rekabet gücü 22 ülke arasında 20'dir. 
Türkiye’yi Yunanistan ve Portekiz izlemektedir„

1984 yılı verilerine göre yapılan bu sıralamada ilk 19 
ülke sırası ile Japonya, İsviçre, ABD, Almanya, İsveç, 
Finlandiya, Avusturya, Norveç, Danimarka, Hollanda, Kanada,



Avusturalya, Belçike, Lüksemburg, İngiltere, Fransa, 
İrlanda, İtalya, Yeni Zelenda ve Ispanya'dır.

Ancak, Türkiye GSYİH açısından, yukarıdaki sıralamada 
kendisine yakın İspanya, Yunanistan ve Portekiz’e göre daha 
hızlı gelişme içindedir.

GSYİH, 1980 fiyatları ile AT 100 kabul edilirse, 1974- 
84 arasında, aşağıda görüleceği üzere, yukarıda adları geçen 
üç ülkeden daha yüksek gelişme gösterilmiştir.

GSYİH, 1980 fiyatları ile

1975 1977 1984

AT 100.00 100.00 100.00
İSPANYA 7.74 7.83 7.62
TÜRKİYE 1 .79 2.16 2.37
YUNANİSTAN 0,82 0,83 0,87

(1)İKV Araştırmalarında Türkiye’nin AT karşı sında durı
Haziran 1988, İstanbul.

Bu tablodan, AT 100 kabul edildiğinde, değerler bunun 
içinde düşüktür, ama gelişme hızı yüksektir. 1984'den sonra 
da bu gelişmelerin sürdüğü anlaşılmaktadır. Nitekim 
Türkiye’nin kalkınma hızı 1984 de % 6, 1985 de % 4,2, 1986
da ü 7,3, 1987 de de 6,8 olmuştur.

Yatırımların özendirilmesini yakından ilgilendiren 
sanayi sektörünün, GSYÎH içindeki payının hızla yükselmesi 
bu gelişmenin nedenidir. 1974 de GSYİH içinde sanayi 
sektörünün payı 1974 de $ 27,1 iken, bu oran 1984 de 
Yunanistan da %> 25,2, İspanya da % 32,6'dır.

Sanayi sektöründeki bu gelişmede, izlenen yatırım 
teşvik politikalarının kuşkusuz önemli etkisi vardır.

Ne varki, Türkiye’de kişi başına düşen GSYİH, halen 
karda adları geçen ülkelere göre düşük seviyededir.



Cari fiyatlarla, 1984 de kişi başına GSYİH olarak AT 
ülkeleri ortalaması 8000 dolardır. Bu tutar, Yunanistana 
3380 $ İspanya da 4192 $, Portekiz de 1905 $, Türkeyide ise 
1018 $ dır. Bu rakamlar, Yatırım Teşvik Politikalarının, AT 
na katılma süresi boyunca, daha da geliştirilerek 
uygulanması gereğini ortaya koymaktadır.

Aşağıda, tarım ve sanayi kesimlerinin Avrupa Topluluğu 
karşısındaki durumu üzerinde genel hatları ile ayrı ayrı 
durulacaktır.

5 1 1 . Tarım Kesiminin Avrupa Topluluğu 
Karşısındaki Durumu

Türkiye, mevcut tarımsal üretimi ve potansiyeli 
itibariyle güçlü bir tarım ülkesi özelliğine sahiptir.

Türkiye’nin tarımsal üretiminde verimliliği ve kaliteyi 
artırıcı önlemler yanında, yatırım teşvikleri açısından, 
depolama, ambalajlama, standartlaştırma, taşıma ve dağıtım 
alanlarında önlemlerin etkinliğinin artırılması önem 
taşımaktadır.

Türkiye ile aynı iklim kuşağında bulunan Yunanistan, 
Portekiz, İspanya ve İtalya Avrupa Topluluğunda halen 
Türkiye’ye göre avantajlı durumda bulunmaktadırlar. Bu 
avantajı, bu ülkelerin topluluğa üye olmaları sağlamaktadır. 
Üyelik ile birlikte Türkiye de avantajlı duruma gelecektir. 
Ancak, ürün ıslahı verimliliğin artırılması gibi konular 
yanında, geçiş döneminde yukarıda belirtilen konulardaki 
yatırım teşvik politikalarının uygulanması AT’ye hazırlanmak 
bakımından önemlidir.

Avrupa Topluluğu’na girerken, AT’nin kendi kendine 
yeterli olamadığı konularda hazırlık yapılması öne 
sürülmektedir. Bu açıdan özellikle, sebze üretiminde 
Topluluk üyelerinin zevk ve tercihlerine uygun üretim 
yapılması yanında soğuk sistemli depolama, taşıma ve 
ambalajlama alanlarında etkin yatırım teşviklerine gerekseme 
olduğu ileri sürülmektedir.



öte yandan, kuru UzUm, kuru incir, tUtün kamışlarında 
standart ürün üretimi yanında, yine depolama, taşıma 
yatırımlarının önem taşıdığı anlaşılmaktadır. Bu tür 
yatırımlar, yaş meyve dışsatımına da kuşkusuz olumlu katkıda 
bulunmaktadır.

Hayvansal ürünler açısından durum farklıdır. Sığır ve 
dana eti,süt, peynir, tereyağı konularında Türkiye’nin büyük 
dezavantajı vardır. Türkiye’nin üstünlüğü sadece koyun 
etindedir. Avrupa Topluluğu üyeliği durumunda büyük nüfusu 
ile Türkiye dışalımcı olma durumundadır. bu nedenle, modern 
hayvancılık ve verimli türlere yönelik hayvan 
yetiştiriciliği yanında, uygun yem sanayiine dönük 
yatırımların da desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.

Su ürünleri konusu da hayvansal ürünlerin durumundan 
farksız bir görünümdedir. Balıkçılıkta donanım eksikliğinin 
giderilmesi, deniz kirlenmesini önleyecek yatırımların 
özendirilmesi üzerinde durulmaktadır.

Bu arada tatlı su balıklarının, salyangoz ve kerevetin 
üretiminin özendirilmesi ölçüsünde dışsatım olanağının 
artacağı belirtilmektedir.

Orman ürünlerinde durumun farklı olmadığı ve 
hammaddenin sanayide tam olarak değerlendir ilmesi, kalite ve 
standartlara önem verecek yatırımlara yönelinmesi üzerinde 
durulduğu görülmektedir.

Genel olarak, ekim alanı ve üretim olarak tarım 
kesiminde Türkiye’nin güçlü bir görünümü olduğu, ancak 
Avrupa Topluluğu ülkelerde, tarımın entegre yapısı ve yüksek 
verimliliği karşısında üstünlüğün korunamayacağı izlenimi 
edinilmektedir. Sulama gibi temel yatırımların devlet 
tarafından yapılması, özendirme önlemlerinin tarımsal 
üretime dönük yanını zayıflatmaktadır.



512. Sanayi Kesiminin Avrupa Topluluğu 
Karşısındaki Durumu

5120. Avrupa Topluluğunun Yeni Sanayi Politikaları

Türk Sanayisinin Avrupa Topluluğu karşısındaki durumunu 
incelemeye geçmeden önce, Avrupa Topluluğu’nun yeni sanayi 
politikasının ana hatlarını aşağıdaki gibi sıralamak uygun 
olacaktır. ( 1 6 )

-Avrupa standartları politikası geliştirilerek, kalite, 
yapı, takdim koşulları açısından bir ülkenin malının her 
ülkede pazarlanması sağlanmaya çalışılacaktır.

-Kamu satın almaları tüm ülkelere açık olacaktır.

-İşletmeler arası temas ve ilişkileri artıracak biçimde 
şirketler hukukunda topluluk üyelerinde uyum sağlanacaktır.

-Toplulukta tasarrufları Sanayi yatırımlarına
yöneltecek biçimde finans bütünleşmesinin sağlanmasına ve 
Avrupa Para Birimi ECU’nin kullanımının yaygınlaşmasına 
çalışılacaktır.

-Küçük ve orta işletmelerin sorunlarına yönelik 
özendirme önlemleri geliştirilecektir.

-Bilimsel ve teknolojik araştırmaların geliştirilmesine 
çalışılacaktır.

-Sıkıntıda olan sanayi kollarının sorunlarının çözümüne 
yönelik müdahelelerin biçimleri karşılaştırılacaktır. 
Sektörel müdahale toplulukta halen demir çelik sanayii, 
otomobil sanayii, dokuma ve giyim eşyası, kağıt hamuru, 
karton ve kağıt sanayileri ile ilaç ve gemi inşa sanayiinde 
sözkonudur.

(16) İKV., adı geçen eser, sayfa: 90-92
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Bu önlemlerin amacı topluluğun rekabet gücünün 
artırılmasıdır. bu önlemler aynı zamanda, Türk sanayisinin 
Avrupa Topluluğu üyeliğine hazırlandığı dönemin iyi 
değerlendirilmesi açısından da önem taşımaktadır.

5121.Türk İmalat Sanayiinde Yapısal Değişmeler 
ve İmalat Sanayiinin Rekabet Olanaklarını 
Artırabilecek Önlemler

Son elli yıldaki sanayileşme süreci dışalımı ikame 
yatırımlarına öncelik verme biçiminde iken, son yedi sekiz 
yılda dışa açılma olgusu karşısında sanayinin uluslararası 
rekabet gücüne sahip olmasına önem verilmesine başlanmıştır.

Son yirmi beş yılın önemli bir olgusu da, Türk 
sanayisinde, bu süre için AT sanayisinden İ° 80 daha yüksek 
bir sanayileşme hızının gerçekleşmiş olmasıdır. Bu gelişme 
sırasında, imalat sanayisinde yapısal bir gelişme de 
sağlanmıştır.

Nitekim, son yirmi beş yıl içinde imalat sanayii, 
tüketim, ara malı ve yatırım malı açısından yüzde olarak 
aşağıda gösterildiği biçimde değişim göstermiştir.

1962 1977 1983 1985

1.Tüketim malları üretimi 62, 3 42, 9 43, 7 41 ,4
2.Ara malları üretimi 27, 3 46, 2 43,4 43,4
3.Yatırım malı üretimi 9,9 13,0 12,9 15,9

Bu yüzdelerden, tüketim malları üretiminin oransal 
payının giderek azalmasına karşın ara malı ve yatırım malı 
üretimlerinin arttığı görülmektedir.

Ara malları üretiminde pazarın darlığının gelişmeyi
önlediği belirtildiğine göre bu malların pazarın 
genişletecek ve dış satımına olanak sağlayacak özendirme
önlemlerinin alınması üzerinde durulabilir.

Bu yapısal gelişme, dışsatımda imalat sanayii payının 
olumlu bir biçimde artmasına da neden olmuştur.
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Avrupa Topluluğu karşısında Türk sanayinde alınması 
gereken önlemleri aşağıdaki gibi sıralamak olanağı
vardır.

a.Tam üyelikten önce sanayinin uluslararası koşullar 
ile çalışma seviyesine ulaşması sağlanmalıdır. Bu amaç ile, 
sanayi girdilerinde kalite standartlarının AT ile uyumlu
duruma getirilmesi, sanayi üzerindeki vergi yükünün AT ile
uyumunun temini, bürokrasinin uluslararası rasyonelliğe ve 
esnekliğe kavuşturulması gereği üzerinde durulmaktadır. 
Yatırım teşvikleri açısından, sanayi girdilerinin önce
kalite standartlarının saptanması, sonradan bu standartta 
üretim yapacak kuruluşların desteklemesi önem taşımaktadır.

b.AT Koşullarına uygun kapasite ve teknoloji 
yatırımlarına öncelik vermek önem taşımaktadır. AT 
karşısında rekabet gücünü belirleyecek iki temel etken 
kapasite ve teknolojidir. Bu iki konuda başarı gösteren 
sektör rekabet şansına sahip demektir. Dolayısıyla özendirme 
araçları bu iki kıstas açısından ayrıcalıklı olarak kapasite 
artırımı, modernizasyonu, kalite düzeltme ve teknoloji 
yatırımları önem taşımaktadır. Bu açıdan, gelişmiş 
yörelerdeki kuruluşlara kısıtlı uygulamalar kaldırılmalıdır.

c.Üretimde AT standartlarına uyum sağlanmalıdır. AT’ye 
mal satabilmek için bu standartlar önem taşımaktadır. Bu 
nedenle, kalite ve kalite kontroluna önem vermek, teknoloji 
bilgi bankası kurulması, araştırma ve geliştirme 
çalışmalarının özendirilmesi ve sanayicilerin birlikte bu 
çalışmaları yapmaları tavsiye edilmektedir. Yatırım 
özendirmeleri açısından da, AT standartlarının saptanması ve 
bu standartlara dönük yatırım ve üretimin özendirilmesi ve 
maloluşun düşürülmesi gerekmektedir.

AT’ye katılma sürecinde, şimdiye kadar gelişme gösteren 
Türk standartlarının bir yana bırakılmasındanda kaçınılması 
gerekmektedir. Bunların yanında, AT’ye girme aşamasında 
patent anlaşmalarında acele edilmemesi de tavsiye 
edilmektedir.
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d.Üretim kalitesini etkileyen insan gücünün eğitimine 
dönük yatırımların özendirilmesi önem taşımaktadır. Bu 
açıdan, özel teknik okullarının kurulma olanaklarının Milli 
Eğitim Bakanlığınca araştırılarak, saptanacak standartlara 
uygun özel teknik okulların özendirilmesi üzerinde 
durulabilir.

e.Yarım kalmış yatırımların tamamlanabilmesi için, 
tamamlanamama güçlüklerini ortadan kaldırıcı yatırım 
özendirme önlemleri geliştirilmelidir.

f.Ambalajlama tekniklerini AT seviyesine çıkartabilmek 
için, son yıllarda bu kesime sağlanan teşviklerin 
geliştirilerek devam etmesi önerilmektedir.

g.Satış sonrası bakım-onaram hizmetlerini geliştirici 
hizmet sektörü yatırımlarının özendirilmesi üzerinde 
durulmaktadır.

AT Topluluğuna girme sürecinde döviz kazandırcı sektör 
ve yatırımlara öncelik verilmelidir. Bu konularda alınacak 
önlemler, bütün sektörlerin ortak sorunları olan, finansman 
yetersizliği, girdilerin pahalılığı, maliyetlerin yüksek 
olması, kalitesiz üretim ve kaliteli eleman yetersizliği ve 
Avrupa Topluluğu’nun yeterince bilinmemesi gibi hususlara 
çözüm getirebilecektir.

513. Sektörler İtibariyle Sanayiinin Rekabet 
Olanakları ve Alınabilecek Önlemler

Türk sanayisinin AT karşısında sektörler itibariyle 
rekabet olanakları 55 sanayi kolunda incelenmiş (18), 
kurumların 16'sında rekabet gücünün zayıf olduğu 
saptanmıştır. Sanayi üretiminin % 22 sini oluşturan bu
sanayi kollarının yaşatılabilmesi için alınacak önlemler 
önem taşımaktadır.

Bu sektörler ve alınması gereken önlemler üzerinde 
aşağıda duruluacaktır. Ancak belirtmek gerekirki, özendirme 
araçları kıt kaynaklardır. Dolayısıyla bu kaynakların 
kullanımından en iyi sonucu alacak biçimde yararlanmalı,



başka bir deyişle, rekabet gücü iyi duruma gelebilecek olan 
sektörler için bu kaynakları harcamak önem taşımaktadır. Bu 
kaynaklarla rekabet gücü iyi durumda olan sektörleri daha 
iyi duruma getirmek de sözkonusudur.

Aşağıda bu sektörler ve alınması gerekli önlemler 
üzerinde durulmuştur.

Sanayi Adı Açıklamalar

-Et ve et mamulleri Rekabet gücünün yükseltilebilmesi için,
yeni kurulan tesislerde AT standartla
rının esas alınması, embriyon naklini 
ve besiciliği çağdaş yöntemlerle geliş
tirecek ve hayvanının her yanından 
yararlanılmasını sağlayacak yatırımla
rın özendirilmesi, Orta süreli düşük 
faizli işletme kredisine önem verilmesi 
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, AT’ye 
bugünden küçük baş hayvan dışsatımına 
başlanması ve Gıda kanununun biran önce 
çıkartılması üzerinde durulmaktadır.

AT’da üretim fazlasının bulunduğu da 
gözönünde tutulursa, üretim kapasitesi 
ve teknolojisi AT standartlarına uygun 
yatırımlarla süt besiciliği yatırımla
rının özendirilmesi ileri sürülmekte ve 
bu özendirmelerin belirli bir dönemi 
kapsayacak paket biçiminde ele alınması 
önerilmektedir.

-Konserve sanayi Uluslararası standartlara uygun
üretimin ve konserve teknolojisini 
geliştirici ve ambalaj sorununu çözücü 
yatırımların özendirilmesi, bu amaçla 
orta süreli düşük faizli işletme 
kredilerine önem verilmesi üzerinde 
durulmaktadır.

-Süt ve süt 
mamulleri



-Yem Sanayi

-Lif Sanayi

-Ahşap ambalaj 
sanayii

-Mobilya sanayii

-3oya sanayii

-Plastik işleme 
sanayii

Yem yapımında etkin maddelerin 
üretimini yapacak mümkün olan
yatırımlarla etin kalisetisini
uluslararası düzeye çıkartmak üzere yem 
kalitesini yükseltecek yatırımların 
özendirilmesi ve yem fiyatlarının 
sübvanse edilmesi gereği ileri
sürülmektedir.

Orman ürünlerine dayalı sanayi alanında 
entegre tesislerin ve atık
kırpıntıların emprinye edilerek
sanayide kullanımının sağlanmasının 
teşviki ileri sürülmektedir.

Yeni teknolojilere göre, kurulacak 
tesislerin ayrıcalıklı olarak
özendirilmesi üzerinde dudulmaktadır.

Küçük atelyeler biçimindeki
kuruluşların rekabet gücü zayıftır. 
Teknoloji transferinin ve araştırma ve 
geliştirmenin yanında standart ve 
kaliteye önem veren kuruluşların
özendirilmesinin gerekliliği
belirtilmektedir,

Aktif boya maddelerinin dışalım malı 
olması rekabet gücünü olumsuz olarak 
etkilemektedir. Türkiye’de
üretilebilecek ve firmalara olanakları 
sağlanarak. mümkün olan aktif boya ham 
maddeler üretiminin ayrıcalıklı olarak 
özendirilmesi ileri sürülmektedir.

Kullanılmakta olan tekniklerin eskiliği
karşısında modern teknoloji ile ve
yüksek kalitede üretim yapacak
kuruluşların özendirilmesinin ve geri 
kazanma, yeniden kullanma işlevinin
önemi belirtilmektedir.



-Tarım ilaçları 
sanayii

-Beyaz Eşya 
sanayii

-Seramik sofra 
ve süs eşyası 
sanayii

-Endüstriyel 
lastik eşya

-Kozmetik sanayii

-Şekerli maddeler 
sanayii

-Otomobil sanayii

Hammadde ve yarı mamul ithal malıdır. 
Bu maddelerle yapılan üretimin 
genişletilmesi ve kapasite kullanım 
oranının artırılmasının özendirilmesi 
üzerinde durulmaktadır.

Türkiye’de beyaz eşyada erişilen üretim 
seviyesi AT ölçeğindeki kapasitelere 
yaklaşmış bulunmaktadır. Kapasite ve 
teknolojiyi geliştirecek yatırımların 
özendirilmesine devam edilmeli ve 
sektör ithal rekabetine sınırlı olarak 
açılmalıdır. Küçük ölçekli yatırımların 
özendirilmesinden kaçınılmalıdır.

Kalite ve model açısından gelişmelere 
uygun yatırımların ve ham maddeliri 
elverişli düzeye çıkartabilecek
yatırımlara öncelik verilmesi
istenilmektedir.

Kaliteyi yükseltici ve kullanım 
sanayisine uyum sağlayıcı üretimler 
önem taşımaktadır.

Lisans altında ve montaj sanayii 
biçiminde çalışma şansı vardır.

Teknolojik geriliği giderici
yatırımların özendirilmesi, ileri 
sürülmektedir.

Mevcut iki kuruluşun ortakları AT’da 
üye ülkelerdendirler. Bu ortakların 
desteği ile bu iki kuruluşun yaşama 
şansı olabilir. Ayrıca yeni kurulacak 
olanlarda 100.000 Ad./yıl kapasitenin 
ve $50 dışsatım şartının aranması 
üzerinde durulmaktadır. Öte yandan, 
otomotiv sanayisinin genel olarak her 
ülkede yatırım malları, kalıp takım



sanayisi gibi sanayilerin gelişmesini
sağlayan ve savunma sanayisinin
kurulmasına ve gelişmesine etkide 
bulunan özellikleri vardır. Dolayısıyla 
bu sanayinin rekabet gücünün
artırılması önem taşımaktadır. Kaldıki, 
AT’da Yunanistan, Danimarka ve İrlanda 
gibi düşük nüfuslu ülklere dışında 
kalan ülkelerde otomotiv sanayisi 
vardır. 2000 yılında Türkiye’de iç
talebin yılda 300.000 adede ulaşacağı
gözönünde tutularak yukarda belirtilen 
özelliklere göre sektörün desteklenmesi 
ileri sürülmektedir.

-Bunların dışında, rekabet şansı iyi görünen, hazır 
giyim sanayisindeki ithalatta gümrük vergi ve resimlerin 
kaldırılabileceği aynı işlemin ipek, sentetik ve suni 
elyaftan yapılan ürünlerde kademeli olarak yapılabileceği ve 
yünlü sektörde ise eski durumdaki teknolojisinin yenilenmesi 
gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

Deri ve deri mamulleri sanayisinde kalitenin
yükseltilmesi, işletme sermayesi dar boğazının giderilmesi, 
organize sanayi bölgesi yatırımlarının biran önce 
tamamlanması, ayakkabıda uygulanan fon ve gümrüğün 
kaldırılması halinde rekabet şansının yüksek olduğu
belirtilmektedir.

Demir çelik sanayisinde, AT’da rekabet olanaklarının 
zayıflığı karşısında, AT’ye üyelik sonrasında 10 yıllık 
geçiş döneminin talep edilmesinin zorunlu olduğu ileri 
sürülmektedir.

DPT tarafından incelemelere göre, 1986 verileri esas 
alındığında, imalat sanayisinin rekabet şansı ve önlem 
alınması ile bu şanstaki tahmini artış aşağıdaki gibi 
olmaktadır.



imalat sanayii

-Rekabet şansı düşük olanlar $ 1,82
-Alınacak önlemlerle rekabet 
şansı artabilecek olanlar $39,90

-Rekabet şansı yüksek olanlar $27,72

Toplam $69,44

-Değerlendirme dışı kalanlar $30,56
-Genel Toplam $100,00

Değerlendirme dışı kalanlar içinde rekabet şansı düşük 
olanların bulunması dolayısıyla tabloda rekabet şansı düşük 
olanların yüzdesi çok küçük seviyede kalmaktadır. Bununla 
beraber alınacak önlemlerle rekabet gücü
artırılabileceklerin oranının yüksek olması tablodaki 
verilere önem kazandırmaktadır.

514.Avrupa Topluluğu Üyeliği ve GATT Karşısında 
Özendirme Önlemlerinin Uygulanması Olanakları

Bilindiği gibi Roma andlaşmasınm 85. maddesi AT’ye üye 
ülkeler arasında serbest rekabet ilkesini kabul etmiştir. Bu 
nedenle özendirme önlemleri uygulayan AT’ye üye bir ülkenin 
bu önlemlerini AT ilkeleri ile uyum içinde bulundurması 
gerekeceği açıktır. Bununla beraber, Roma andlaşmasınm, 
sanayiye yapılan devlet yardımlarının kesin olarak 
kısıtlanması eğiliminde olmadığı da görülmektedir.

Nitekim, katma protokolün 43. maddesinin 2. bölümüne 
göre, Türkiye’nin geçiş döneminde Roma andlaşmasınm 12. 
maddesinin 3. fıkrasına uygun koşullarda bulunduğu kabul 
edilmiştir. Bu fıkraya göre, hayat seviyesinin düşüklüğünün 
ve işsizliğin önlenmesi için ekonomik kalkınmayı 
kolaylaştırıcı devlet yardımları ortaklığın iyi işlemesi ile 
bağdaşır kabul edilmektedir. Bu uygulamanın geçiş dönemi 
sonunda ortaklık konseyi kararı ile uzatma olanağı da 
vardır.



Katma protokele göre Türkiye geri kalmış bölge 
sayıldığından devlet yardımlarının olağan kabul edilmesi 
gerekmekte olup, hem bölgesel kalkınmanın sağlanması ve hem 
de sanayinin AT karşısındaki yarışma olanaklarının en iyi 
biçimde yararlanılması gereğini belirtmek uygun olacaktır.

îtalya’nun bu maddeden yararlanarak güney İtalya’ya 
birçok özendirme önlemi uygulamış bulunması örnek 
gösterilebilir.

Öte yandan, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması (GATT), bilindiği üzere, taraf ülkeler arasında 
miktar kısıtlamalarının kaldırılmasını ve gümrük 
vergilerinin indirilmesini amaçlayan bütünleştirilmiş ikili 
ticaret anlaşmalarıdır. Türkiye’de 1953 den bu yana GATT 
üyesidir. 1965 yılında gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş 
ülkelerle yaptıkları görüşmelerde karşılıklığı
gözetmeyebilecekleri ilkesi GATT’da kabul edilmiştir. 
Dolayısıyla Türkiye’de yatırımların özendirilme
politikalarını da bu açıdan değerlendirmek uygun 
olabilecektir. Kaldı ki, yatırımları özendirme önlemleri, 
yabancı ülkelerde özendirme önlemlerinin açıklandığı bölümde 
belirtildiği üzere, GATT üyeleri ülkelerde de 
uygulanmaktadır.

Yatırımları özendirme araçları arasında yer alan gümrük 
bağışıklığı GATT ilkeleri açısından tartışılabilir nitelik 
taşımaktadır. Ancak, yatırım teşvik politikalarının
Türkiye’de uygulama amaçlarının başında, kimi bölgelerde ve 
kimi sektörlerde belli büyüklükteki yatırımların Beş yıllık 
Plan ve yıllık Programlara uygun olarak özendirilmesi 
yetmektedir. yani, özendirme amaçlarının uygulanması, 
Türkiye'nin kısa sürede gelişmiş ülkeler düzeyine ulaşmasını 
hedefleyen çalışmalar kümesi olan Beş Yıllık Plan’lar 
gereğidir. GATT ilkelerinde de, bu amaca fazla bir aykırılık 
olmasa gerektir.



52.Yatırım Teşvik Araçlarında Beklenen Gelişmeler

520.Yatırım Îndirimi-Vergi, Resim ve Harç 
Bağışıklığı Teşvikleri

5200.Mevcut Yatırım İndirimi ile Vergi,Resim 
Harç Bağışıklığı Teşviklerinde üzerinde 
Durulabilecek Konular

a.Yatırım İndirimi
-Yüksek enflasyon dönemlerinde, yatırım indirimi konusu 

duran varlıklar, yatırım indirimi uygulamasından yararlanana 
kadar hızla değer yitirmekte ve önlemin etkisi azalmaktadır, 
bu nedenle yeniden değerleme ile yatırım tutarının
yükseltilmesi ve bu tutar üzerinden yatırım indirimi 
uygulamasının yapılması önem taşımaktadır.

-Yatırım indiriminden yararlanıİması, ilk dönemlerin
yararlı olması durumunda sonraki yıllara kalmaktadır. Bu 
süre içinde KDV dolayısıyla peşin vergi ödenmektedir. Bu 
durumda, peşin verginin yatırım indiriminden yararlanan 
kurumlardan alınmamasını sağlayacak yasal düzenlemelerin 
yapılması, yatırım indirimini amaca uygun duruma 
getirecektir. Bunun için, Gelir Vergisi Yasası’nın AO. 
maddesine 3239 sayılı kanunla eklenen dahili tevkifat ile 
ilgili hükümlerin verdiği yetkiye dayanarak "kurumlar 
vergisi yükümlüleri, yatırım indirimi tutarına varana kadar 
sıfır oranda peşin vergi öderler." biçiminde Bakanlar kurulu 
kararı çıkartılmasının konuya çözüm getireceği
anlaşılmaktadır.

-Yatırım indirimi uygulamasında, Maliye ve Gümrük
Bakanlığı uygulamaları ile DPT, Teşvik ve Uygulama
Başkanlığı1nın yatırım indirimine esas teşkil eden Teşvik 
Belgesindeki duran varlık düzenlememeleri arasında uyum 
sağlanması gerekli görülmektedir. Konu daha çok Teşvik 
Belgelerinde yer alan"Diğer Harcamalar" da kendini 
göstermekte ve yatırım dönemi faizleri, içalım makina ve 
donanım global listesi dışında kalan taşıt aracı gibi 
yatırım unsurlarının projelerde nasıl ele alınacağına 
açıklık getirilmesi uygun olacaktır.



-Yatırım indirimi uygulamasında, Teşvik Belgesi’nde 
yazılı olan özkaynak oranının saptanmasında önemli sorunlar 
ortaya çıkmakta ve özkaynak oranında küçük bir sapma, 
Teşviklerin geri alınmasına neden olabimektedir. Silindiği 
üzere, yatırım indirimi özkaynak yabancı kaynak oranlarına 
bağlı kalmak kaydı ile toplam duran varlık yatırım tutarına 
uygulanmaktadır. Dolayısıyla özkaynak oranındaki küçük bir 
sapmanın teşviklerin geri alınmasına yol açmaması gerekir. 
Yatırım indirimi uygulamasında özkaynak oranının gözönünde 
tutulmaması yerinde olabilecektir. Bunun için ise, Gelir 
Vergisi ve Kurumlar Vergisi yasalarında gerekli 
değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Eğer özsermaye
koşulu aranacaksa, buna öngörülen oranın en az $> 70 olarak 
gerçekleşmesinin aranması gibi koşulun getirilmesi önem
taşımaktadır.

-öte yandan, yatırım indiriminin öngörüldüğü 
kanunlarla, uygulamaya yön veren Kararname ve Tebliğler
arasında da kimi tutarsızlıklar olduğu belirtilmektedir.

Şöyleki;

Gelir ve kurumlar vergisi yasaları, Bakanlar kuruluna 
kalkınmada öncelikli yöreler ile özel önem taşıyan
sektörlerde yapılan yatırımlara uygulanmak üzere, yatırım
indirimi oranını artırmada yetki vermiştir. Bunun dışında
kimi sektörler ve kimi iş kolları için yatırım indirimini 
ayrı tespit yetkisi sözü edilen yasalarada yoktur. Böyle bir 
yetki Yüksek Planlama Kurulu’nda da yoktur. Dolayısıyla
Kararname ve Tebliğ’lerde yer alan bazı sektörlere
uygulanacak ayrıcalıklı yatırım indirimi oranlarının
geçerliliği kuşkuludur. Gelir ve Kurumlar Vergileri
yasalarında değişiklik yapılmasını gerektirmektedir.

Bunun dışında, 1988 yılı Kararnamesinde, "Döviz
Kazandırıcı İmalat Sanayii Yatırımları" da özel önem taşıyan 
sektörler arasında sayılmıştır ki, döviz kazandırıcı imalat
sanayii yatırımları geniş bir kavramdan hareket etmek yerine 
imalat sanayisinin özel önem taşıyan sektörler asamda 
girebilecek sektörlerinin sıralaması uygun olacaktır.
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Organize sanayi bölgeleri için de durum aynıdır. Söz 
edilen yasalarda belirtilen kalkınmada öncelikli yöreler ve 
özel önem taşıyan sektörler kavramları içine organize sanayi 
bölgeleri kavramı girmemektedir. Dolayısıyla Gelir Vergisi 
ve Kurumlar Vergisi Yasalarında daha geniş ifadelerle, 
"Bakanlar kurulunun uygun göreceği, sektör, iş kolları 
bölgeler ve yerlerde yapılan yatırımlar için yatırım 
indirimi oranının artırılabileceği" biçiminde değişiklik 
yapılması gerekmektedir.

Yatırım indirimi, ilk özendirme araçlanndandır. 
Dolayısıyla gelişen öteki özendirme araçlarına uygun olarak 
yenilenmesi ve gözden geçirilmesi gerekmektedir.

b.Orta süreli kredilerde Vergi, Resim ve Harç Bağışık
lığı

1988/3 sayılı Teşvik Tebliğinin 33. maddesinde şirket 
kuruluşu ve sermaye artırımı işlemlerinde ve taşınmaz 
varlıkların ayni sermaye olarak konulmasında bunların 
bağışık olduğu üzerinde durulmaktadır.

Damga vergisi ve Harçlar kanunda böyle bir bağışıklık 
yer almadığı için Bakanlar Kurulu Kararı’nın hukuki 
geçerliliğinin olmadığı ileri sürülmektedir.

Öte yandan, orta süreli kredilerde vergi, resim ve harç 
bağışıklığı, dışsatım garantili yatırım kredilerinin 
alınması ve bu kredilerin tasfiyesine kadar geçen süre 
içinde düzenlenecek kağıtlar için geçerli olması gerekirken, 
ayni Teşvik, dışsatımla ilgisi olmayan şirket kuruluşu 
sermaye artırımı işlemlerine de uygulanmaktadır ki, bunun 
için ve yukarda belirtilen damga vergisi uygulaması için 
ilgili kanunlarda değişiklik yapılması gerekmektedir.

c. Teşvikli Olarak Dışalımı Yapılan Makina 
ve Donanımında Alınan Fonlar

Dışalım sırasında, çeki listeleri alınırken, CtF 
bedelinin % 5’i tutarında ihracat teşvik fonuna, para
yatırılmaktadır. Gümrük vergileri yerine alınan bu



tutarların, gümrük vergileri bağışıklığı doğrultusunda
alınmaması ve kaldırılması istenilmektedir. Esasen AT 
üyeliği karşısında bu fonların kaldırılması da önem
taşımaktadır.

d. Gümrük Ham madde ithali

Mevcut yasal düzenlemelere göre, yatırım tutarı 2 
milyar lirayı geçen teşvikli yeni yatırımlarda 3 aylık 
hammaddenin # 10 fon ödenerek gümrüksüz dışalımı
yapılabilmektedir. % 10 fon, bu teşviği sınırlı duruma
getirmektedir. Dolayısıyla, bu fonun kaldırılarak, 
yatırımların hepsine uygulanmasının uygun olacağı üzerinde 
durulmaktadır.

5201.Yatırım Îndirimi-Vergi,Resim ve Harç 
Bağışıklığı Teşviklerinde üzerinde 
durulabilecek Yeni Teşvikler

a.Dışalım ikamesinin Dışsatım gibi Kabulü

ithal ikamesi sağlayan iç piyasaya dönük yatırımların 
dolar bazında ithal ikamesi limitleri belirlenerek dışsatım 
gibi kabulü ve dışsatıma dönük yatırımlara sağlanan 
teşviklerden yararlanılması ileri sürülmektedir.

b.Yatırım Döneminde Ödenen K.D.V.lerin ladesi

Yatırım döneminde içalım duran varlıklar unsurlarının
satın alınmalarında ödenen KDV.ler özellikle yeni
yatırımlarda yatırım dönemi boyunca satış olmadığından
mahsup edilmemekte ve dolayısıyla ek finansman gereksemesi 
yaratmaktadır. Teşvik primi uygulamasında da KDV dışarda
bırakılmaktadır. Dolayısıyla yatırım döneminde ödenen KDV 
nin iadesi yoluna gidilmesi uygun olacaktır.

Dışalımda gümrüklerce alınan teminat mektuplarının 
geri alınması Defterdarlıkların farklı uygulama yapmaları ve 
gereksiz ve imkansız olabilecek (gümrük onaylı çeki listesi 
aslı gibi) kimi belgeleri istemeleri nedeniyle uzamaktadır.



bu geri alma işlemindeki bürokrasinin azaltılması uygun 
olacaktır.

c. Vergi Kredisi :

aa) Kimi yatırım konularında çalışan kuruluşların 
vergilerinden bir bölümü 2-3 yıl faizsiz taksitlen- 
dirilebilinir.

bb) Aynı uygulama bölgeler içinde yapılabilir.

d.Araştırma Giderleri için Vergi Taksitİendirmesi 
Yapılması

Araştırma giderleri gibi. masraflar için, bu masraflar 
tutarında verginin taksitlendirilmesi biçiminde uygulama 
yapılabilir.

e.Yüksek Seviyede Amortisman Oranının Selektif olarak 
uygulanması

1983 yılı başından beri alınan duran varlıkların 
amortisman oranları yükseltilmiş ve dört yılda amortisman 
ayırımının tamamlanması öngörülmüştür.

Bu ayırım, ekonomik ömürden daha kısa süre içinde 
amortisman ayırımına neden olmakta ve sanayi amortismanı 

değil, finansman amortismanı niteliği taşımaktadır.

Bu amortisman ayırımı, 1970-83 arasında enflasyondan 
olumsuz etkilenen kuruluşların, bu yıllar arasında satın 
alınan duran varlıklarını yenilemek için gerekli kaynakların 
sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu uygulamaya son verilecekse, Teşvik Belgeli 
yatırımlar da oranlar artırılacak yararlanılmasına olanak 
sağlanmalıdır. Eğer uygulamaya devam edilecekse, kimi 
sektörlerde yatırım Teşvik Belgesine dayalı olarak $ 100’e
varan amortisman ayırımına izin verilmelidir.



f.Halka Açık Kuruluşlarda Pay Senedinin 
Belirli Tutarının Vergiden Düşürülmesi

Yatırım Teşvik Belgeli yatırımlara halk kitlelerinin 
daha geniş bir biçimde katılımını sağlamak üzere, pay senedi 
alan kişilerin paylarının belirli bir kısmının kendi 
vergilerinden ya da paylarına düşen vergilerinden 
düşürülmesi olanağı sağlanabilir.

g.Kurumlar Vergisi Bağışıklığı ve Oranın Düşürülmesi

-Kimi yatırım konuları için kurumlar vergisi oranı 
süreli olarak düşürülebilir. Bu uygulamada karın belirli bir 
oranı vergi dışı bırakılmıştır.

-Eğitim yatırımlarında olduğu gibi, süreli bağışıklık 
getirilebilir.

-Bu vergi bölgelere göre de farklı uygulanabilir. 
Örneğin kalkınmada öncelikli yöreler için 10-15 yıl gibi 
sürelerde vergi bağışıklığı getirilebilir.

h. Yatırımda Kullanılan Karın Vergisiniin, Sonraki Yıl 
Vergilerinden Düşürülmesi

işletmeden çekilmeden yeniden yatırımlarda kullanılan 
karın belirli bir oranının 50 gibi) ödenmiş vergisinin 
sonraki yıllardaki vergisinden düşürülmesi üzerinde 
durulabilir. Bu belirli yatırım konuları ya da bölgeleri 
için uygulanabilir.

Bu uygulamada karın yatırımlarda kullanılacak kısmının 
daha yatırımda kullanmadan vergi dışı bırakılması biçiminde 
de uygulanabilir.

ı.Yabancı Sermaye ile Yapılan Yatırımlar

% 100 Yabancı Sermaye ile kurulmuş bir yatırım, tamamen 
dışsatıma dönükse, belirli sayıda Türk vatandaşı 
çalıştırması koşulu ile tüm vergilerden bağışık tutulabilir.



521. Finansman Kolaylıkları Sağlayan Teşvikler

a. Orta ve Uzun Süreli Yatırım Kredileri ve Bu 
Kredilerin Zamnanmda kullandırılması

Bu kredilerden TC Merkez Bankası kaynağından sağlanan 
krediler zamanında temin edilmediğinden yatırımnlar çoğu 
zaman yarım kalmaktadır. DPT, Teşvik ve Uygulama 
Başkanlığınca verilen Teşvik Belgelerinde yazılı olan orta 
süreli kredilerin kullanılma tarihleri için de kredinin 
kullandırılmasına TC Merkez Bankasınca dikkat edilmelidir, 
bunun için iki kurum arasında uyum sağlanmalıdır.

Orta süreli yatırım kredilerinde aracı bankadan sonda, 
TC Merkez Bankası aracı banka kanalı ile yeniden incelemeler 
yapmaktadır. TC Merkez Bankası inceleme yeri değil, ödeme 
yeri olmalıdır. Aracı bankaya tahsis olunan blok kredi 
tutarı içinde konu ele alınarak, TC Merkez Bankası Kredi 
ödemesini kısa sürede yapılmalıdır.

Öte yandan, bu kredilerde sadece TC Merkez Bankası 
kaynağının kullanılması ve aracı bankanın kaynağının 
kullanılmaması gibi durumla karşılaşılmaktadır ki, bu da
yatırımlarda finansman açığıma yol açmaktadır. TC Merkez
bankası payının artırılması bu konuda uygulamada rahatlık da 
sağlayabilecektir.

Kimi yatırımlar oldukça uzun sürede geri ödeme
olanaklarına sahiptirler, Bu nedenle orta süreli krediler 
yarımda vadesi 15-20 yılı bulan düşük faizli uzun süreli
kredilere de yer verilmesi önem taşımaktadır.

Ayrıca, AT’de oluşan ve üyelere yönelik fonlardan 
Türkiye’nin de yararlanması olanakları üzerinde
durulmalıdır. Türkiye için ayrılmış, ancak dondurulmuş olan 
fonlara işlerlik kazandırılması sanayiiinin orta süreli
kredi olanaklarını elverişli duruma getirebilecektir.



b.Orta Süreli Yatırım Kredilerinde Faiz 
Oranının Düşürülmesi

Bu kredilerde faiz oranları, TC Merkez Bankası 
kaynağına düşen bölümde düşük, aracı banka kaynağına düşen 
bölümde fazladır. Ortalama faiz yüksek olmakta, bu da aracı 
banka payının kullanılmaması isteğini ortaya çıkarmaktadır. 
Ortalama faiz, ya TC Merkez Bankası kaynağı faizi 
düşürülerek ve payı artırılarak ya da aracı banka kaynağı 
faizini indirecek önlemler alınarak aşağı çekilmelidir.

Orta süreli yatırım kredilerinhde, yatırım döneminde 
faiz çok düşük seviyede olmalı ve , işletmeye geçildikten 
sonra faiz oranı yükseltilmelidir.

Ayrıca, orta süreli kur garantili döviz kredilerinde, 
kur garantisine süreklilik kazandıracak ve faizin 6 ayda bir 
saptanması yerine daha istikrarlı uzun sürede saptanma 
yoluna gidilmesi üzerinde de durulmalıdır.

c. Orta süreli işletme kredilerine işlerlik 
Kazandırılması

Yatırım Teşvik belgelirinde yazılı olan orta süreli 
işletme kredilerine, bu kredinin faizinin düşük olmaması 
dolayısıyla, işlerlik kazandırılamamıştır. Bu amaçla TC 
Merkez Bankası ve aracı ticaret Bankalarında düşük faizli 
fon oluşturulması önem taşımaktadır. Aynı amaçla T. Sınai 
Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım ve Kredi Bankasının 
inceleme ve kredi değerlendirme olanaklarından da 
yararlanılması üzerinde durulabilir. Bu bankaların 
kaynaklarının bu amaçla takviye edilmesi uygun olabilecktir.

öte yandan, hammaddesi tarıma dayalı sanayi kollarının 
Avrupa Topluluğu üyeliğine hazırlık döneminde, rekabet 
olanaklarının iyileştirilmesi açısından da orta süreli 
işletme kredileri önem taşımaktadır.



d. Döviz Harcaması Olmayan Yatırım Projelerine 
Ek Finansman kolaylakları Sağlanması

Yerli makina ve donatım kullanımını özendirici önlemler 
vardır. Aynı amaç ile, yatırım unsurları için döviz 
harcaması konulmayan projelere ek finansman kolaylığı 
sağlanması üzerinde durulabilir. Ek finansman kolaylığı faiz 
oranı düşüklüğü biçiminde olabilir.

e.Turizm Teşvik Kredilerinin ve Turizm Özendirmelerinin 
denizden Yurt İçine ve Sağlık Yatırımlarına Kaydırıl
ması

Ege’de İzmirin güneyinden başlayarak Akdeniz boyunca 
devam eden turizm yatırımları ile büyük kentlerde orta ve 
büyük boy oteller sürekli teşvik begl'esi almakta ve Turizm 
Bankası kredileri de bunlara yönelmektedir. Bu gelişmeyi 
Anadolunun içlerine doğru çekmek hem turizm çeşitlendirmesi 
yapmak ve hem de kıyı şeridindeki yığılmayı önlemek 
açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla dağ turizminin, 
Göreme, Pamukkale örneklerinde olduğu gibi teşviklerle iç 
turizmin gelişimini sağlamak ve Turizm Bankası kredilerinin 
buralara da yörelmesini temin etmek gerekmektedir.

f.Yatırım Malları İmalatını Teşvik İçin Fon 
Ayrılması ve Bu Teşviğin Ara malları üretimine de 
Verilmesi

89/9967 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Yatırım Malları 
İmalatını Teşvik kararıdır. Bunun için Yatırım Malı İmalatçı 
Eîelgesi alınmaktadır. Bu belge kapsamında yer alan kredilere 
şimdiye kadar işlerlik kazındırılamamıştır. Bunun nedeni, 
Yatırım malları imalatı teşvik fonunuurı henüz kurulamamış 
olmasıdır. Verilen yatırım malı imalatçısı belgesinden 
yararlanmayı sağlayacak olan bir fonun bir an önce kurulması 
ve ona işlerlik kazandırılması üzerinde durulmalıdır.

Bu arada Yatırım Malı İmalatçı Belgesinin ara malları 
üretiminde de verilmesi gerekliliği de ileri sürülmektedir.



Bunların dışında, Yatırım malı İmalatçı Belgelirinin 
daha yararlı duruma getirilebilmesi için döviz tahsisi 
oranları 5 milyon liralık birim satış fiyatı ya da proje 
bazında satış fiyatları toplamı koşulunun kaldırılması 
üzerindede durulmaktadır.

g.Yatırım Finansman Fonuna İşlerlik Kazandırılması

Bu fon, vergiye esas olan kar üzerinden % 25 olarak
ayrılmakta ve TC Merkez Bankasına bir defada nakit olarak 
yatırılmaktadır. Yatırım indiriminden yararlanmakta olan bir 
kuruluş, bu fonu ya hiç kullanamakta ya da fondan arta kalan 
tutar üzerinden yararlanmaktadır. Bu nedenle, yatırım 
finansman fonunun yatırım indiriminden önceki matrahı 
üzerinden ayrılmasının sağlanması uygun olacaktır.

öte yandan, % 25’lik tutarın TC Merkez Bankasına bir 
defada nakten yatırılması nakit sıkışıklığına neden 
olmaktadır. Bu nedenle, bu tutarın TC Merkez Bankasına 
Kurumlar Vergisi ile aynı tarihlerde ve üç eşit taksitle 
yatırılması sağlanmalıdır.

Ayrıca, TC. Maliye ve Gümrük Bakanlığının 20 seri no.lu 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Vergi matrahı 
üzerinden % 25 oranı, % 20 olarak uygulanmaktadır.
Uygulamanın % 25 üzerinden yapılması sağlanmalıdır.

h.Kaynak Kullanımı Destekleme Primi ve 
Teşvik Priminine işlerlik Kazandırılması

- Primlerin muhasebeleştirilmesinde, Maliye
Bakanlığının Tebliğine göre, bu primler ya ilgili duran 
varlıkların tutarından düşülmekte ya da vergi matrahı kara 
eklenmektedir. Duran varlıkların amortisman konusu olması ve 
primlerin geç tahsili, bunların kara eklenmesini gerekli 
kılabilmektedir. Bu primlerin vergilendirilmesi, teşviğin 
etkinliğini kısıtlamaktadır. bu nedenle, primlerin bilanço 
pasifinde bir fonda toplanması ve kar payı olarak 
dağışıtılırsa vergilendirilmesi ileri sürülmektedir.



-K.K.Destekleme Primi, gelişmiş yörelerde kısıtlı 
olarak uygulanmaktadır. Bu bölgelerde modernizasyon, kalite 
düzeltme, dar boğaz giderme yatırımlarında da primin 
uygulanması gelişmiş yörelerdeki sanayi kuruluşlarının 
verimli duruma getirilmesini sağlayacaktır. AT’na katılma 
sürecende bu bölgedeki kuruluşların rekabet olanaklarının 
yükseltilmesine de bu uygulama katkıda bulunulmaktadır.

-K. K. Destekleme Priminin iş makinalarma da 
uygulanması, alt yapı yatırımlarının önemi açısından, 
istenilmektedir. Ayrıca iş makinaları tanımına da açıklık 
getirilmelidir. Bu primin, enerji yatırımlarına, ihracata 
dönük malt ve alkollü içkilere de ödenmesi uygun olacaktır.

-Yerli makina alımlarında uygulanmakta olan % 25
oranındaki teşvik priminde bürokrasi azaltılmalı ve kapsamı, 
üretime yardımcı bölümlerde kullanılan makina ve donanımı da 
içine alacak biçimde genişletilmelidir. Ayrıca, atık su 
arıtma tesisi örneğinde olduğu gibi, yatırım ve ara mallara 
da prim ödenmesi sağlanmalıdır.

ı. Yatırımlarda öz ve Yabancı Kaynak Oranları

Gerice yörelerde çok yüksek olan yabancı kaynak 
oranının normal seviyesine 1988 yılında indirilmesi, 
projelerin başlangıçta yeterli özsermaye sağlamlığına 
kavuşturulmaları açısından yararlı olmuştur. Çünkü bu 
bölgelerde yüksek seviyede yabancı kaynak değil, daha uzun 
vade ve daha düşük faiz oranı uygulaması önem taşımaktadır.

1988 Yılındaki Kararname ve Tebliğlerde bu konuda 
düzenleme yapılırken, gelişmiş yörelerde, yabancı kaynak 
oranı % 50 den % 40 a indirilmiştir. Bu indirime fazla
gerçekçi olmamaktadır. Dolayısıyla bu oranın, gelişmiş 
yörelerde yeniden % 50 ye yükseltilmesi önem taşımaktadır.

j.Kullanılmış Makina Dışalımı

Yatırımların özendirilmesinde genellikle T980 yılı ve 
sonrası yıllara ait kullanılmış makinaların dışalımına izin 
verilmektedir. Bu sürenin sık sık değiştirilmesi,



yatırımcının kararında güçlüklere yol açmaktadır. bu
nedenle, kullanılmmış makina yaşının değiştirilmemesi
istenilmektedir. Ayrıca, alt yapı yatı t ınılarında kullanılmış 
makina için Uç yaş sınırı konulmuştur. Bu süre, uzun süreli 
taahhüt işleri için düşünülmüş olabilir. Bu nedenle kısa 
süreli alt yapı yatırımlarında bu süre kısaltılmalıdır.

k.Kamu Kesininde Olan Alacakların Vergi Borçlarına 
Mahsubu

Bilindiği üzere, ekonomik konjoktüre uyulması açısından 
zaman zaman kuruluşların kamu kesiminden alacakları 
artmaktadır. Bu durumda özellikle yatırım yapan kuruluşlar 
özkaynaklarını yatırıma kaydırmada güçlükle
karşılaşmaktadırlar. Yatırım Teşvik almış olan
kuruluşların, kamu kesiminden olan alacaklarının her türlü 
vergi borçlarına mahsup etmelerinin sağlanması, yatırımların 
tamamlanmasını çabuklaştırabilecek bir önlem olacaktır.

1.Yatırım Malı Akreditiflerinde Akreditif 
Komisyonlarının Düşürülmesi

Zaman zamarı döviz dar boğazı ile karşılaşılması, 
yatırım teşvik belgesine dayalı olarak açılan 
akreditiflerde, akreditif komisyonunun yüksek seviyede 
saptanmasının sağlanması ve döviz tahsisinde güçlükle 
karşılaşıldığında gerektiğinde döviz tahsisinin TC Merkez 
Bankasınca yapılması uygun olacaktır.

m.Döviz Tahsisinin Yaygınlaştırılması ve Kolaylaştırıl
ması

Döviz tahsisinin , 1988/3 sayılı Yatırım Teşvik
Tebliği A2. maddisinde makina ve teçhizat ile hammadde ve 
ara malları ithali için yapılacağı belirtilmektedir. Dış 
kredilerin faizlerinin ve ana paralarının geri ödenmesi 
içinde bu tahsisin yapılması önem taşımaktadır.

Öte yandan, döviz tahsisi uygulaması, aracı bankaların 
Teşvikli olup olmadığına bakmaksızın tüm tahsislerden yüksek 
komisyon almaları dolayısıyla işlerlik kazanamamaktadır.
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Teşvikli döviz tahsislerinde hem döviz tahsisinin hemen 
yapılması ve hemde komisyonun düşürülmesi doğrultusundaki 
önlemler önem taşımaktadır.

522.Yönetsel ve Teknolojik Özendirme Önlemleri

Türkiye’de Yatırım indirimi vergi, resim ve harç 
bağışıklığı ve finansman kolaylıkları teşvikleri gelişmiş 
olmasına karşın bu tür teşviklerin fazla geiiştirilmediği 
görülmektedir.

a.Araştırma ve Geliştirme Harcamaları ile 
İlgili Özendirme önlemleri

Kurumlar vergisi yasasının 1A.maddesine göre, yıl 
içinde yapılan araştırma geliştirme harcamaları tutarını 
geçmemek üzere, ilgili dönemde ödenmeleri gereken yıllık 
kurumlar vergisinin % 20 sinini kanunu süresinde tahsilinden 
vazgeçilerek, bu orana isabet eden vergi üç yıl ile ertele
nebilmektedir .

Araştırma ve geliştirme harcamaları için bunun dışında 
yatırım teşvik belgesine dayalı fazla bir teşvik önlemi 
yoktur. Sadece, üniversiteler ve kamu kurumlarında yürütülen 
araştırma faaliyetlerinde kullanılan yatırım malı, ham madde 
ve malzemenin gümrük bağışıklığı ile dışalımı mümkün hale 
getirilmiştir.

Üniversite ve kamu kuruluşlarına sağlanan bu olanağın 
sanayi kuruluşlarına da sağlanması üzerinde durulmaktadır. 
Bu arada geleceğin önemli enerji kaynaklarından olan atom 
enerjisi programına uygulanmasıyla ilgili olarak, tamel ve 
uygulamalı araştırmalarla ilgili dışalımlara vergi 
bağışıklığı sağlanması da önem taşımaktadır.

Ayrıca araştırma ve geliştirme yatırımlarına ve aşağıda 
belirtilecek olan teknolojik gelişmelerle ilgili yatırımlara 
ait teşvik beglesi taleplerinden toplam yatırım tutarının % 
01’i oranında teminat alınmamasının ve yatırım indirimi 
oranının $ 100 olarak uygulanmasının uygun olacağı
anlaşılmaktadır.



b.Teknoloji Yoğun Yatırımların Özendirilmesi

Mevcut teşvik sistemi, genel de kapasite yaratılması 
esasını benimsemekte, modernizasyon yatırımları ile kısmen 
teknolojiye önem verir nitelik taşımaktadır. Oysa, Avrupa 
Topluluğuna üyelik sürecinde, mevcut kuruluşların teknolojik 
yapılarının güçlendirilmesi, enerji tasarrufuna yönelik, 
maliyeti düşürücü ve kaliteyi yükseltici yatırımlar bu 
kuruluşların AT'da rekabet olanaklarını yükseltecektir. Bu 
nedenle mevcut kuruluşların genişletme yatırımlarında ve 

yeni kuruluşlarda genel olarak çağdaş ve ileri teknolojiye 
dönük yatırımlara öncelik verilerek bunların özendirilme- 
lerine yoğun biçimde yönelmek uygun olacaktır.

Bu arada, mühendislik, müşavirlik hizmetleri sınırının 
genişletilerek buna mimarlık hizmetlerinin de eklenmesi ve 
bu konulardaki ulusal birikimin yurt dışına dışsatımını 
sağlayacak yeni önlemler üzerinde durulması da ileri 
sürülmektedir.

Teknoloji transferinin know how ve yıllık ödenti 
(royalty) biçiminde yapılması durumund, bu ödentilere devlet 
katkısının sağlanması önem taşımaktadır.

Türk Standartları Enstitüsü’nün TSE uygulamasını yurt 
sathına yayma çabalarına uygun olarak, yatırım teşviklerinde 
de TSE’ye uygun mamul üretimine yönelik yatırımların 
özendirilmesi üzerinde ayrıcalıklı olarak durulabilir. Bu 
arada, TSE’nin mevcut standartlan AT standartları 
çerçevesinde değerlendirerek, üreticilerle temasa geçmek 
suretiyle geliştirmesi de önem taşımaktadır.

523. Kurum Türüne ve Bölgelere Göre Özendirme önlemleri

a.Kurum Türüne Göre Özendirme Önlemlerinde Halka 
Açık Şirketler

Kurum türüne göre uygulamalarda, Anonim Şirket 
biçiminde kuruluşlara ayrıcalık tanındığı, bu ayrıcalığın 
halka açık şirketlerde ve kooperatif gibi kuruluşlarda 
farklılaştığı ve fazlalaştığı görülmektedir.



Halka açık şirket kavramı ile ilgili olarak 
Yatırımların Teşvik ve yönlendirilmesi ile ilgili 88/3 
numaralı tebliğin 60. maddesinde; Halka Açık Anonim Şirket 
"Herbir gerçek kişi ortağın hisse oranının en fazla % 15,
tüzel kişi ortağr.n hisse oranının enfazla 49 olduğu, ancak 
kamu kuruluşların, finansman kurumlan, Sosyal Güvenlik 
Kurumlan, Halka Açık Şirketler ve Çok Ortaklı Şirketler, 
Kooperatifler ve buna benzer kuruluşların bu oranlara tabi 
olmadığı ve kar dağıtımında ayrıcalık tanıyan imtiyazlı 
hisse senedinin bulunmadığı anonim şirketlerdir." şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; herbirinin hisse oranı, en 
fazla # 15 olan 4 gerçek kişi, hisse oranı en fazla °/ 49
olan bir tüzel kişi ortağı bulunan ve kar dağıtımında 
imtiyaz bulunmayan, 5 ortaklı bir anonim şirket dahi halka 
açık şirket sayılabilecektir. Bu nedenle, iştirak oranlarj. 
hakkındaki kısıtlamalara ilave olarak, sermayenin en az 
belli bir kısmına (örneğin en az $ 25’ine) en az belli 
sayıda ortağın (bu sayı 50 olabilir) sahip olması şartının 
getirilmesinde fayda görülmektedir.

Ayrıca, aynı maddede halka açık şirketlerin yanısıra 
"Çok ortaklı Şirketler", aynı tebliğin 33. maddesinde ise 
"yüzdeyüz halka açık şirketler" şeklinde ifadeler yer 
almaktadır. Anılan ifadelerin gerek mevzuatımızda gerekse 
ilgili diğer mevzuatta bulunmaması nedeniyle, çıkarılacak 
yeni tebliğlerde bu kavramlarla ilgili tanımların yer alması 
uygun olacaktır.

Bunun yanısıra "halka açık anonim şirket" tanımında, bu 
tür şirketlerde sadece kar dağıtımı konusunda ayrıcalık 
tanıyan imtiyazlı hisse senetlerinin bulunmaması gerektiği 
belirtilmiştir. Oysa, temel bir hak olan ay hakkında imtiyaz 
tanıyan hisse senetlerinin de bu tür şirketlerde 
bulunmamasında yarar vardır.

Bu tanımla ilgili olarak diğer bir konu da, tanım 
gereği; hisse senetleri Menkul Kıymetler Borsasında kote 
edilmiş bulunan ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu’nda kayıtlı 
bulunan anonim şirketlerin % 15, İo 49 şeklindeki iştirak 
oranları hakkındaki kısıtlamalara bakılmaksızın Halka Açık 
Şirket kabul olunmasıdır. Uygulamada, hisse senetleri Menkul



Kıymetler Borsasında kote edilmiş olan şirketlerin tümünün 
halka açık şirket niteliğinde olmadığı görülmektedir. Zira 
"Bakanlar Kurulunun" Finansal Kiralama İşlemlerinde
Bulunacak Şirketlerin kuruluş ve şube açmaları ile 
denetlenmelerine dair yönetmeliğin" , "Türk parasının 
kıymetini koruma hakkında 30 sayılı karara ilişkin 86-30/8 
sayılı tebliğin" muhtelif maddelerinde bankaların finansal 
kiralama şirketlerinin ve dövizle ilgili işlemler yapacak 
olan Türkiye’deki yetkili müesseselerin hisse senetlerinin 
borsaya kote edilmelerinin zorunlu olduğu kuruluş şartları 
arasında sayılmış ancak borsaya kotasyonda hangi şartların 
aranacağından söz edilmemiştir. Bunun yanısıra Borsa
mevzuatında "Bankalar ve diğer kuruluşlarla ilgili 
mevzuattaki hükümler saklıdır" hükmününün bulunması
sonucunda anılan kurumların hisse senetleri Borsanın hakla 
açıklık konusundaki şartlarına uyulmaksızın kota 
olunmaktadır. Öte yandan, 3332 sayılı Kanunun 7,14 ve 15. 
maddelerindeki vergi istisnalarından yararlanabilmek için de 
3332 sayılı Kanunun kapsamına giren anonim şirketlerin, 
hisse senetlerinin borsaya kote edilmesi şartı, bu hisse 
senetlerinin Borsa’nın kriterlerine uyulmaksızın kote 

edilmesini getirmektedir. bu nedenle halka açık şirket 
tanımında "Hisse Senetleri Menkul Kıymetler Borsasında kote 
edilmiş bulunan şirketlerin iştirak oranları hakkındaki 
kısıtlamalar bakılmaksızın halka açık şirket addolunacağı" 
yolundaki hükmünün tanımdan çıkarılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.

Öte yandan, Tebliğ metninde halka açık şirket kavramına 
ayrıntılı olarak yer verilmesine karşın, yatırımların 
teşviki açısından bu şirketle eilişkin fazla ek kolaylığın 
sağlanmadığı görülmektedir.

Anonim şirketlerin hisse senetlerini halka arz ederek 
halka açılmaları ve sermaye piyasasının geliştirilmesi 
genellikle vergi teşvikleriyle sağlanmaya çalışılmış ve bu 
amaçla gerek dışsatımcı şirket gerekse yatırımcılar 
açısından vergi kolaylıkları sağlanmıştır.



Anonim şirketlerin mali yapıların güçlendirmeleri hem 
şirketler hem ülke ekonomisi açısından olumlu olacağı için 
sözkonusu teşvik uygulamalarında yatırıma göre belirlenecek 
tutarda ve nama yazılı olarak düzenlenecek hisse 
senetlerinin halka arzı halinde ek kolaylıklar tanınması 
yoluna gidilebilir.

b. Bölgelere Göre Teşvikler

özendirme araçlarının normal yöreler ve gerice yörelere 
uygulanmaları üzerinde durulmaktadır. Oysa, gerçi yöreler, 
şartları bakımından gelişmiş ve normal yörenin devamı 
değildir. Bu nedenle, bu yöreler için bağımsız teşvik 
sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu ihtisas 
komisyonu Raporunun ilgili bölümlerinde değinildiği gibi, 
kalkınmada öncelikli yöreler özelliklerine göre bölgelere 
ayrılacak, her bölge için özendirilecek yatırımlar tablosu 
ve bu tablodan yer alan yatırımın konuları için özel olarak 
uygulanacak özendirme önlemleri üzerinde durulması uygun 
olabilecektir.

Gelişmiş yörelerdeki yatırımların kısıtlı olarak 
özendirilmesi', bu bölgelerdeki yatırım potansiyelinden tam 
olarak yararlanılması olanaklarını sınırlandırmaktadır. Bu 
nedenle bu bölgelerdeki beş yıl aynı iş yerinde ve aynı iş 
konusunda çalışma koşulunun üç yıla indirilmesi ve bu 
bölgelerde 1988 yılına ait kararnamenin 1A. maddisende 
yazılı olan yeni kurulabilecek yatırım konularına makina 
üretimi gibi teknoloji yoğun yatırım konularının eklenmesi 
yerinde olacaktır.

Dış satımda ve AT’na katılma sürecinde gelişmiş 
yörelerdeki mevcut kuruluşların yeri önemlidir. Bu 
kuruluşların tam kapasiteye ulaşması dolayısıyla dış satımda 
yavaşlama sözkonusu olabilecektir. Bu nedenle gelişmiş 
yörelerde kurulu bulunan kapasitelerin genişletilmesi 
dışsatıma dönük olarak ayırım gözetmeden teşvik edilmelidir.



53.Sektörler İtibariyle Yatırım Teşvik Araçlarında 
Beklenen Gelişmeler

530. Tarım Orman ve Hayvancılık 

5300. Tarım

Öncelikle uzun dönemli bir hedef olarak kaliteli ve 
yeterli miktarda tarımsal ürün üretilmesini temin edecek bir 
"tarım politikası"nm saptanması üzerinde durulmakta olup, 
yatırımların özendirilmesi konuları da aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır.

a. Soğuk hava depoları, hayvancılık, seracılık, su 
ürünleri ile bitkisel ve hayvansal üretimi değerlendirici 
projeleri uygulayan kooperatif projelerinin teşvik edilmesi 
önerilmektedir.

b. Kooperatiflere kredi tahsis şartlarında yatırımlarda 
öncelikli yörelerde $ 15, önceliksiz yörelerde ise °f° 20
özkaynak aranmaktadır. Öncelikli yörelerin seçimi de il 
bazında yapıldığından gerçeği aksettirmemektedir. Bu sebeple 
öncelikli yörelerin gerçeği aksettirebilmesi için ilçe
bazında tesbit edilmesi yararlı olacaktır.

c. Toprak Mahsulleri Ofisi’nirı hububat koruma ve 
depolama projeleri gibi muhtelif illerde birçok işyerini 
kapsayan bir projenin teşvik primi uygulaması, Teşvik primi 
uygulamasının "Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın 
bulunduğu yer Valiliklerinde teşkil edilecek komisyon
tarafından yapılması" hükmüne göre çok sayıda valilik
tarafından yapılmaktadır. Bu da zaman kaybına dolayısıyla
uygulama sürecinin uzamasına neden olmaktadır.

d. Dışsatım açısından büyük önem taşıyan seracılık 
sektörü kredilendirme, yatırım ve dışsatım olarak çeşitli 
şekillerde desteklenmelidir. Teşvik Belgesine bağlanabilecek 
yatırımlarda aranan 120 milyon TL. yatırım tutarı, bir dekar 
cam sera 1^ milyon TL. hesabı ile, 8 dekar seraya karşılık 
gelmektedir. Gerek üretim ve gerekse pazarlama açısından 
büyük yararlar sağlayacak olan organize seracılığın teşvik



edilmesi düşünüldüğünde, en az sekiz dekarlık seralara % 100 
yatırım indirimi uygulaması öngörülebilir.

5301. Ormancılık

Tarım sektörüne uygulanan teşvik araçlarından 
bazılarının ormancılıkta da uygulanması olanakları üzerinde 
durulması uygun olacaktır. Bu arada aşağıda belirtilen 
önlemler de önem taşımaktadır.

a. Verimsiz orman alanlarının (mevcut orman alanının % 
56’sı) verimli hale getirilebilmesi ve erezyonun kontrol 
altına alınabilmesi için ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve 
fidan üretimi yatırımları teşvik edilmelidir.

b. Mevcut yasal düzenlemelere göre, orman yetiştirmek 
için (kavakçılıkta olduğu gibi) yapılan harcamalar stok 
hesabında tutulmakta ağaçlar kesilip satıldığında bu 
harcamalar masraf olarak yapılabilmektedir. On yılı bulan 
ağaç yetiştirme boyunca, enflasyon etkisiyle harcamalar 
düşük seviyeye inmekte ve önemini yitirmektedir. Ağaçların 
kesilip satılması aşamasında da yüksek karlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu durumda, ağaç yetiştirme harcamalarının 
duran varlıklar gibi yeniden değerlendirilmesi olanağı 
sağlanmalıdır. Ayrıca, bu harcamaların düşük faizli tarımsal 
kredilerle özendirilmesi önem taşımaktadır.

5302. Hayvancılık

AT’ye katılan sürecinde sektörlerin rekabet gücünün 
artırılması konusu üzerinde durulurken belirtilen teşviklere 
ek olarak hayvancılıkla ilgili aşağıdaki konuların teşvik 
edilmesinin de uygun olacağı düşünülmektedir.

a. Hayvan ıslahı konusunda en etkili yol olarak kabul 
edilen suni tohumlama ile ilgili yatırımlar,

b. Yetiştiricinin ürününü değerlendirecek ve aynı 
zamanda deri, sakatat, kemik gibi yan ürünlerin 
değerlendirilmesini sağlayacak olan et ve süt işleme 
tesisleri,

17A



c. Doğu Anadolu Bölgesinde yukarıda sayılan konularda 
yapılacak olan yatırımlara uygulanacak olan özendirme 
önlemlerinin ayrıcalıklı olarak uygulanması ve bu bölgede 
hayvancılığın yem ve yem bitkileriyle birlikte entegre 
olarak ele alınmasına özen gösterilmesi

d. Şu anda dışsatımı olmayan sağlıklı ve kaliteli süt 
ve mamullerinin ileriki yıllarda dışsatıma yönelebilmesi 
için tevsi yatırımlarının teşvik kapsamına alınması yararlı 
olacaktır.

531. Madencilik

1988 yılı Yatırımları Teşvik Kararı ve Tebliğleri ile 
maden çıkartmaya ve işletmeye yönelik yatırımlar gerice yöre 
özendirmelerinden yararlandırılmaya başlanmıştır. Bu
özendirmenin gelişmiş yörede de, entegrasyon gözönünde 
tutularak özendirilmesi üzerinde durulmaktadır.

Türkiye’nin, genellikle tür bakımından oldukça zengin, 
ancak rezerv ve tenör bakımından vasat ya da vasatın altında 
yeraltı kaynaklarına sahip ülke durumunda olduğu 
bilinmektedir.

Madenlerin yenileştirilemediği, işletilirken verilen 
kayıpların tekrar kazanılmayacağı, yeterli araştırma
yapılmadan terk edilen sahaların yeniden işletmeye
açılmasının taşıdığı risk ve tükenirlikleri gözönüne 
alınacak olursa, düzenli ve kontrollü işletmecilik anlayışla 
düzenlenmiş yatırımların özendirilmesi önem taşımaktadır.

Son 30 yıllık istatistiki veriler madencilik sektörünün 
yatırımlardan aldığı payın % 6’ya ulaşmadığını ve gayrisafi 
milli hasıla içerisindeki değerininde % 2’yi geçmediğini 
göstermektedir.

Yatırımların öteden beri riskli gördüğü, finans 
kuruluşlarının ise teminat dahi kabul etmediği 
madenlerimizin araştırılması geliştirilmesi, kontrolü ve 
verimliliğinin artırılması için devletin bu sektöre olan 
ilgisinin daha fazla olması gerekmektedir.



Doğal kaynaklardan madenlerimizin en büyük sorunu alt 
yapı imkanlarından mahrum bulunmalarıdır.

Madenlerimizin ülke ekonomisine en iyi şekilde 
katkısını sağlayabilmek için her imkandan yoksun dağ 
başlarında bulunan maden ocaklarının köy statüsünde kabul 
edilerek ocağın yeri ve üretim kapasitesine göre gerek köy 
hizmetlerince, gerekse kara yollarınca yollarının yapılması 
ve enerji, haberleşme ve 25 binlik gizli haritanın serbestçe 
bulundurulup kullanılması gibi, yatırımlarının
gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler üzerinde hassasiyetle 
durulmalı ve bu konuda ilgili tüm mevzuat ve mercileri 
içeren bir düzenleme getirilmesinin gerekliliğine 
inanılmaktadır.

532. İmalat Sanayii

5320. Gıda Sanayii

öncelikli gıda sanayiinin düşük maliyetli ve dış 
pazarlarda satılabilecek kalitede standart üretim 
yapabilmesini sağlayacak gıda sanayi politikasının 
geliştirilmesi gereği üzerinde durulmakta ve yatırımların 
özendirilmeleri de aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

a. Atıl kapasiteyle çalışan sanayi kolları da kapasite 
artırımına neden olacak yeni ve tevsii yatırımlar özendiril- 
memeli, kurulu kapasiteden yararlanma oranlarını artıracak 
tedbirler üzerinde durulmalıdır.

b. Atıl kapasite sorunun çözümüne yardımcı olmak üzere 
kamu fabrika ve işletmelerine özel kesimin ortak olması 
sağlanmalı, gıda sanayi konusunda kamu sektörünün piyasa 
istikrarının sağlanması, hammadde arzının düzenlenmesi, 
eğitim, denetim, araştırma ve sanayiyi yönlendirme 
faaliyetleriyle görevlendirilmesi sağlanmalıdır.

c. Yatırımı ve dışsatımı birlikte düşünerek sektörel 
teşviklerin buna göre sağlanması politikası sürdürülmelidir.



Bugünkü ticari faiz yapısıyla dışsatımda sanayileri,
kurulması /e yaşatılması olanağı andır.

d. Un sanayisine uygulanmakta .lan destekleme flyot 
istikrar fonu uygulaması yeniden düzenlenerek, destek 
ödemesi artırılmalıdır.

e. üretiminde dışalım girdi kullanan 
girdilerinden dışsatımda alınan fonlar kal 
Örneğin. halen şekerli mamuller üreten sanayi 
dışsatımı uygulanan fon yüksektir. Ay 
ambalajlamada kullanılan alüminyum, selefon gi 
de bu fon yüksektir.

f. Meyve suyu ve konsantre üreten iş kollarında girdi 
bazında sübvansiyon gereklidir.

g. Gıda sanayisinin gelişmesine yardımcı olmak bir yana 
artık engelleyici bir hal almış olan gıda mevzuatının biran 
önce değiştirilmesinde yarar vardır.

5321. tlaç ve Tıbbi Araçlar

Bu konudaki yeni yatırımlar gel işmiş yörelerde de 
desteklenmektedir. Bazı konuların ayrıcalıklı özendirme 
önlemi türlerinden yöre farkı aranmadan yararlandırıİması 
üzerinde de durulabilir. Aşağıda bu konulardan bazıları 
gösterilmiştir.

- İlaçların, hammadde bakımından dışarıya bağımlılığını 
azaltacak, içerde imaline yönelik yatırımlar,

- Moleküller biyoloji, moleküller genetik, monoklonal 
teknolojisi ile ilgili çalışmalar dünyada ve Türkiye'de 
hızla artmaktadır. Araştırıcıların her yıl bu konudaki 
çalışmaları ile ilgili maddeler yurtdışından
getirilmektedir. Bu maddelerin üretimleri özel olarak ve 
ayrıcalıklı bir biçimde desteklenmelidir.

s • • k t ö r 1 e r i n 
dır:s İmalıdır, 
kolunda kakao 
nı şekilde, 
bi maddelerde
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- Virüs aşıları üretimi ile ilgili yatırımların özel 
olarak özendirilmesi her yıl önemli tutarlara ulaşan döviz 
transferini önleyebilecektir.

- Ameliyat ipliği üretimi ile ilgili yatırımlarda 
ayrıcalıklı olarak özendirilmelidir.

- Çeşitli tıbbi cihazlarda (Elektroensefalografi, 
Elekrokardiografi, elektromiyografi) kullanılan kağıtların 
üretilmesi önem taşımaktadır.

5322. Dokuma, Örme ve Giyim Sanayii

Dokuma ve giyim sanayisinde, hammaddeden mamule kadar 
olan her sektörde dar boğaz yaratmayacak biçimde sektör
yatırımlarının özendir ilmesinin sağlanması üzerinde 
durulmaktadır. Ayrıca, sektör, özellikle giyim sanayii
dolayısıyla giderek dışa dönük bir yapıya sahip duruma 
gelmiştir. Bu nedenle, dışsatıma dönük olmak üzere dokuma 
örme ve giyim sanayii dolayısıyla giderek aışa dönük bir 
yapıya sahip duruma gelmiştir. Bu nedenle, dışsatıma dönük 
olmak üzere dokuma örme ve giyim sunayii yatırımları, bölge 
ve sektör ayırımı yapılmadan orta süreli düşük faizli
kredilerle desteklenmelidir.

Dokuma ve örme sanayii yatırımlarının optimum
kapasitede ve entegre yapıda olanlarının desteklenmesinin 
sürdürülmesinin uygun olacağı ve özellikle örme ve
konfeksiyon sanayii yatırımlarının birlikte ve entegre 
olarak ele alınmasına devam edilmesinin yararlı olacağı 
anlaşılmaktadır.

Sektör yatırımları, hammaddeye doğru gittikçe orta 
süreli düşük faizli olan gerekseme artmaktadır.

5323. Deri Sanayii

Deri hammadde üretimi ve işleme sanayileri gelişmiş
yörelerde önemli bir bilgi birikimine bağlı olarak
gelişmiştir. Hammaddeye dönük yanının gelişmiş yöreler
dışına taşınması uzun sürede gelişmiş yörelerde de



özendirilmesine devam olunması uygun olacaktır. Hammmadde 
yatırımlarında kaliteyi yükseltecek yatırımlara öncelik 
verilmesi üzerinde de durulmalıdır.

Bu arada, İstanbul’da Tuzla’da Deri Organize sanayi 
bölgesinin alt yapısının biran önce tamamlanması üzerinde 
durulmaktadır. Bu organize sanayi bölgesi de bakanlar kurulu 
kararına dayalıdır.

532A-. Demir Çelik Sanayii

Demir çelik sektörünün, dış rekabete açık, teknolojik 
gelişmelere uyum sağlayabilecek duruma getirilebilmesini 
temin edecek yatırımların ayrıcalıklı olarak özendirilmesi 
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, entegre tesislerin, kendi 
içinde dengeli bir yapıya kavuşturulması ve sektörün önemli 
girdisi olan enerji tüketimini azaltacak yatırımlara öncelik 
verilmesi önem taşımaktadır.

Demir çelik yatırımlarında yerli mühendislik payının 
artırılmasının da, yönetsel ve teknolojik önlemlerle 
özendirilmesi uygun olacaktır.

Türkiye’de kimya, gıda, mutafk eşyası gibi sektörlerde 
paslanmaz çeliğe talep arttığından krom-çelik üretimine 
geçilmesi uygun olacaktır. Türkiye’nin krom madenlerindeki 
zenginliği bu yöndeki yatırımların özel olarak 
özendirilmesin! uygun duruma getirmektedir.

1988 yılı kararnamesinde teşvik edilmeyen sanayi 
kolları arasında yer alan tek ekiple 2000 ton/yıl 
kapasiteden aşağı çelik, sfero ve çelik üretim tesisleri ile 
3500 ton/yıl kapasiteden aşağı temper döküm yatırımları 
yanlış yönlendirici olmaktadır. Hassas döküm gibi gram ile 
ifade edilen küçük parçaların üretiminde bu miktarlar 
aldatıcıdır. Dolayısıyla bu en düşük miktarlar 
azaltılmalıdır.

Öte yandan, döküm sanayisinde verimliliği ve kaliteyi 
yükselten, eritme ve döküm kapasitelerinde uyumu sağlayan 
yatırımlara da öncelik vermek gerekmektedir. Ayrıca, döküm



tesislerinde duran varlıkların kısa ömürlü olmaları, 
özendirme önlemlerinde, gözönünde tutulmalıdır.

Sektörde yapılacak yatırımların düşük faizli orta 
süreli işletme kredisi gereksemesini karşılayabilecek 
önlemlerin alınması gerekmektedir. "18.9.1987’den sonra kamu 
kuruluşlarının çıktıkları uluslararası ihalelerle teşvik 
belgeli olarak yapacakları yatırımlarda teşvik primi yerli 
teslimatçı firmalara ödenecek" şeklinde karar ve tebliği 
paralelinde aşağıdaki değişiklikler yapılmalıdır:

Teşvik priminin kendisine ödeneceğini varsayarak fiyat 
tekliflerini bu oranda düşüren yerli teslimatçılar dışsatım 
teşvik belgesi müracaatlarında ancak teklif fiyatının % 50
sini döviz tahsisi olarak talep edebilmektedirler. % 50
döviz tahsisine baz olarak teklif fiyatı teşvik priminin 
dikkate alınması teslimatçı firmaya mağdur durumda kalmaktan 
kurtaracaktır.

Sözkonusu teşvik primi yatırımcı kamu kuruluşu 
tarafından hak edilecek (Valilik onayı vs şartlar) ancak 
teslimatçı firmaya ödenecektir. Bu çelişkinin ortadan 
kaldırılması için burada bir istisna yapılması kamu 
kuruluşlarınca teslim alınan malzemelerle ilgili primlerin 
imalatçı firmalara derhal ödenmesi yerinde olacaktır.

özel kuruluşlar da tebliğ kapsamına alınmalıdır.
5325. Demir Dış Metaller Sanayii

- Elektrolitik bakır malulleri ile alüminyum mamulleri 
kurulu tesislerin ihtiyaç fazlalığı nedeniyle
kapasitelerinin çok altında üretim yapmakta olup, yeni 
tesislere ileri veya yeni mamul türleri hariç teşvik 
verilmemesi,

- Yatırım malı imalatçısı özendirme araçlarından demir 
dışı metaller sanayisindeki ara malı üreten sanayi 
yatırımlarının da yararlandırılması.

- Sektörün dış açılmasını sağlamak üzere, temin edilen 
know how, mühendislik hizmetleri ve teknik resim



bedellerinin vergi, resim ve harç bağışıklığı 
özendirmelerinden yararlandırılması,

- Yurt içi üretim yetersizliği doıayısıyla ithal edilen 
blister bakır ve alüminyum külçe ve 7 mm. çapın üzerinde 
olan çelik filmaşinlerin, sektördeki yeni kuruluşlar e 
genişletme yatırımlarında belirli bir süre, yatırımın 
büyüklüğüne bakılmaksızın gümrük vergisi bağışıklığı ile 
dışalımının yapılmasına izin verilmesi,

- Mevcut tesislerin optimal kapasite ve maliyete 
ulaşabilmesi için genişletme, dar boğaz giderme, yenileme 
yatırımlarının öncelikle özendirilmesi,

- 1988 yılı Teşvik Kararnamesi’nde demir dışı metaller 
arasında alüminyum ektruzyon üretimine yönelik yatırımlar 
teşvik dışı bırakılmıştır. Mevcut kapasitelerin içe dönük 
olması ve giderek dışsatımın artması karşısında gerek bu 
kapasitenin yetersiz kalması ve gerekse kalitenin 
yükseltilmesi gereği dolayısıyla bu yatırımların teşvik 
edilmeyen yatırım konuları arasından çıkartılması üzerinde 
durulmaktadır.

5326. Yatırım Malı Üreten Sanayiler

a. Genellikle Makine ve Donanım Üretim Sanayii

Sektörde daha çok emek ve bilgiye dayalı küçük 
kuruluşlarla, büyük ve çağdaş teknolojiye uygun kuruluşlar 
arasında kaliteli üretim yapanlar da vardır.

Araştırma ve geliştirme yatırımlarına da önem veren 
belirli büyüklükteki yatırımların ayrıcalıklı olarak
özendirilmesi önem taşımaktadır.

Bu arada yatırımlarla ilgili olarak kamu sektörü
kuruluşlarının açacağı ihalelerde aşağıdaki hususların ihale 
şartnamelerinde yer alması ile Yerli Firmaların iş alma 
şansını artırılabileceği anlaşılmaktadır.



- Teklif edilecek makina ve teçhizatın belli bir oranda 
yerli makina ve teçhizat ihtiva etmesi şartı getirilmesi 
uygun olacaktır. Bu ihalelerde ayrıca, olanaklar ölçüsünde 
yurt içinden temin edilecek ara ve yatırım mallarına yatırım 
unsuru belirtilerek yer virilmelidir.

Buna uyan yerli firma teklifinin tamamına, konsorsiyum 
tekliflerinde yerli bölümüne $ 15 oranında koruma
uygulanması yararlı olacaktır.

- Yerli firmalara tekliflerini döviz ile verme imkanı 
da tanınmalıdır.

b. Elektronik Cihazlar Sanayii

Dünyada elektronik cihaz sanayinin diğer sektörlerden 
daha hızlı gelişmesi ve sanayinin gelişmesine katkısı 
dikkate alındığında, Türkiye’nin bu sektörü geliştirmesi 
stratejik bir konu niteliğindedir. Bu sektörün çok çeşitli 
alt sektörleri vardır. Bunlardan bilgisayar ve büro 
cihazları sanayii ile ilgili görüşler aşağıda özetlenmiştir.

- Bilgisayar destekli eğitim konusundaki çalışmalar 
hızlandırılarak 1990 yılında uygulamanın başlatılması 
sağlanmalıdır.

- Devlet, bilgisayar kullanımının yaygınlaşması 
amacıyla bilgisayar ve çevre ünitelerinin $ 1 gümrükle ithal 
edilmesine imkan sağlamaktadır. Ancak mevcut sistem yerli 
üretimi zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle aşağıdaki 
konular önem taşımaktadır.

- Kişisel bilgisayarlara asgari 200 $ fon, monitörlere 
30 $ fon konularak yerli üretim korunmalıdır.

- Kişisel bilgisayarların KDV oranı, eğitim araçları 
KDV oranına indirilmelidir.

- Kişisel bilgisayarların amortisman süresi 
kısaltılmalıdır.



- Yurt çapında mali denetimleri kolaylaştırmak 
amacıyla, tek düzen hesap planı kullanımı ve yasal 
defterlerin bilgisayarlarla tutulmcsı satış tutarları 
basamaklarına göre zorunlu hale getirilmelidiri. Bu amaçla 
bilgisayar alımı yapan firmaların alım yaptıkları sene peşin 
vergilendirmeden bağışık tutularak teşviki yerinde
olacaktır. Benzer şekilde kamu kuruluşlarının, KİT’lerin,
mahalli idarelerin ve üniversitelerde bilgisayar kullanımı
nın yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.

- Bilgisayar üretiminde Türk standartlarının en kısa 
zamanda belirlenmesi ve uluslararası standartlara da uyumu 
sağlanmalıdır. Bu belirlenen standartlar dışalımcılar için 
de zorunlu tutulmalıdır. Bu standartlar kullanıcı, sanayici 
ve özellikle TÜBlTAK ve üniversite temsilcilerinin
oluşturduğu komisyonca belirlenmelidir.

- Gümrük Tarife ve Fonlarına ilişkin olarak da $ 1
gümrük vergisine ilave olarak ana bellek kapasitesi
kademelerine göre fon konulması istenmektedir.

- Bilgisayar ve Büro Cihazları konusundaki ihaleler de 
yerli üretim tercih unsuru olarak düşünülmelidir.

b. Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayii

aa. Araç üretimi

AT’ye katılma süresi içinde, sektörün yarışma
olanaklarının uygun duruma getirilmesi bölümünde değinilen 
önlemlere ek olaarak, belediyelerin otobüs ithalinin teşvik 
edilmemesi ve özel otobüs ithalatında döviz getirme
zorunluluğunun 1 milyon dolara yükseltilmesi üzerinde
durulmaktadır. Çünkü otobüs üretiminde atıl kapasite
bulunmaktadır.

Ayrıca, teşvik edilmeyen yatırım konuları arasında 
"Traktör üretimine yönelik yatırımlar deyimi yer almaktadır. 
Bu ifade yanlış anlaşmaya neden olabilecek ve farklı
uygulamaya yol açabilecek niteliktedir. Bu nedenle bu



ifadenin "Traktör yatırımları biçiminde değiştirilmesi 
üzerinde durulmaktadır."

bb. Lastik üretimi

- İthal makine ve teçhizata ait bir çok yedek parçanın 
yurt içinde imali çalışmaları devamlı yapılmaktadır. Ancak 
çok hassas ölçülerdeki bu parçaların oturtulması uzun zaman 
aldığından bu dönem içerisindeki ihtiyacın (yatırımın 
bitmesini müteakip 2 yıl) gümrük muafiyeti tanınarak 
ithaline müsaade edilmesi,

- Yatırım malı imalatçısı Teşvik Kredisinin (Satıcı 
Kredisi) işler hale getirilmesi,

- Araç lastiği sektörü büyük meblağlara ulaşan ve 
modernizasyon ve entegrasyon yatırımlarını gerçekleştirirken 
bir yandan da üretime devam etmekte ve hızla artan bir 
işletme sermayesini de hazır bulundurmaya çalışmaktadır. 
Nakit akışı açısından ortaya ortaya çıkan sorunlar bazı 
mallarda yatırımın ve dolayısıyla tesirli bir üretimin 
gerçekleştirilmesini geciktirmektedir.

Bu sorunun çözümü için çare, ilgili bölümde değinildiği 
üzere orta süreli işletme kredilerine işlerlik 
kazandırılmasıdır.

c. Gemi İnşa Sanayii

Gemi yapımından önce, gemi bakım-onarım tesislerinin 
ülke gereksemesini karşılayabilir ve yabancı bayraklı 
gemilere de hizmet verir duruma getirilmesi gerekmekte 
olup, bu amaçla gemi bakım ve onarım tesislerinin 
ayrıcalıklı olarak özendirilmesi üzerinde durulmaktadır.

Gemi inşasında ise ülke gereksemelerini karşılayacak 
tip ve tonajdaki gemilerin yapımı ve yurt dışından gemi 
yapım siparişi alacak gemi inşa sanayii yatırımlarının 
özendirilmesi

18A



Bu arada

- Gemi yatırımlarının kalkınmada öncelikli yöre 
teşviklerinden yararlandırılması,

- Gemi dışalımında gemiye gerekseme duyulup 
duyulmadığının ilgili bakanlıktan sorulmasından sonra 
özendirilmesi,

t
Gemi inşaasında toplam sabit yatırım tutarı 2 milyar 

TL. sının üzerindeki yatırımlarda yatırım gerçekleştikçe, 
gerçekleşen kısım üzerinden verilen Kaynak Kullanımı 
Destekleme Priminin, yatırımlara kaynak sağlanması ve 
yatırımların kısa sürede üretime dönüşmesini teminen kamu ve 
özel ayırımı yapılmaksızın gemi inşa eden kurum veya 
tersaneye verilmesi üzerinde durulmaktadır.

d. Kimya ve Boya Sanayii

Kimya sektörü Türkiye’de önemli gelişmeler göstermiş 
olup, son yıllarda alkid ve benzeri sentetik reçineler ile 
doymamış polyester reçileneleri üreten kuruluşlar dışsatıma 
dönük üretim yapmaya başlamışlardır. İran, Irak, Mısır, 
Libya gibi ülkelere yapılan bu dışsatım bu ülkelerin yeniden 
batı ülkelerinden dışalıma başlamaları ile giderek güçleşme 
yoluna girmiştir. Bu nedenle, bu sektörde gerek kurulu 
kapasitelerin moderninazyon yatırımlarının ve gerekse yeni 
mamul üretim yatırımlarının ayrıcalıklı olarak özendirilmesi 
önem taşımaktadır.

5327. Çimento üretim sanayii

Mevcut çimento fabrikalarının genişletilme ve 
iyileştirilmelerine öncelik verecek yatırımların ve enerji 
gereksemesini linyit kullanımına çevirecek yatırımların 
öncelikle özendirilmesi üzerinde durulmaktadır.

Bu arada, sektörün özellikleri gereği kimi özendirmeler 
üzerinde de aşağıda belirtildiği biçimde durulmaktadır.



- Bugünkü faiz ve pahalı kredi sistemi uygulaması 
karşısında, yeni çimento fabrikalarının kurulması imkanları 
hemen hemen yok gibidir. Bu itibarla mevcut fabrikaların az 
kullanılmış ve ekonomik ömrünün yarısından fazlasını 
muhafaza etmekte olan makina ve donanımının dışsatımını 
yapmaları sağlanmalıdır.

-Kullanılmış makina dışsatımında bu sektör için 
ekonomik ömür kıstası getirilmelidir.

Bunların dışında, mevcut kuruluşların genişletme ve 
modernizasyon yatırımlarının, çevre kirliliğini önleyecek 
yatırımların, dökme çimento dağıtım yatırımlarının ve 
katkılı çimento kullanımını sağlayan yatırımların 
ayrıcalıklı olarak özendirilmesi üzerinde durulmaktadır.

533. Enerji Sektörü

Enerji üretiminde, ekonomik yerli kaynak kullanımına 
dönük enerji yatırımlarının, öncelik verilecek biçimde 
özendirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye koşullarına göre, 
linyit kullanımına dayalı termik santrallerla, hidrolik 
kaynaklara dayalı enerji üretim yatırımları üzerinde 
durulması gerekmektedir.

Ayrıca, mevcut tesislerde üretim verimliliğinin 
artırılmasına ve dağıtım kayıplarının azaltılmasına dönük 
yatırımların da, özel olarak özendirilmesi gerekmektedir.

Bunların yanında, özellikle toplu konut projelerinde 
merkezi ısıtma sistemine önem veren projelerin özendirilmesi 
de gereklidir.

Öte yandan, 1988 yılı kararnamesinin 6. maddesinde, 
Devlet su îşleri Genel Müdürlüğünün baraj yatırımları 
dikkate alınarak değişiklik yapılmasında fayda
görülmektedir. Bilindiği gibi sözkonusu maddede, Devlet 
planlama Teşkilatı tarafından teşvik beglesine bağlı global 
listede gümrük muafiyeti ile ithali uygun görülen makina ve 
teçhizatın CÎF bedellerinin % 5’inin ithal sırasında Merkez 
bankası nezdindeki "ihracatı Teşvik Fonu"na yatırılması



öngörülmüş; CİF bedelin $ 5’i oranındaki Fon’un, dışalıma 
ait malın çeki listesi tasdik ile ilgili başvuru sırasındaki 
kur üzerinden hesaplanacağı, 1. ve 2. derecede Kalkınmada 
öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda % 5 fonun
alınmayacağı belirtilmiştir.

Daimi teçhizatın dışalımı sırasında gümrük
bağışıklığından faydalanılmak üzere yatırım teşviki almış 
bulunan Gezende, Çatalan ve Orta Sakarya-Yenice Barajları 
ile yatırım teşviki alınması düşünülen Derbent gibi bazı 
barajların, bulundukları Î1 itibariyle kalkınmada öncelikli 
yöreler içinde yer almaması nedeniyle CİF bedelein f 5’i 
oranındaki Fon’un çeki listesinin tasdiki sırasında Merkez 
Bankasına yatırılması gerekmektedir. Bu projelerde de $ 5
fonun alınmamasının temini uygun olacaktır.

Enerji sektörünün teşvikinde ayrıca, bio-gaz sistemle
rinin yararlanabilir ve yaygın bir duruma getirilmesinin ve 
güneş enerjisinden yararlanma sistemlerine de yaygınlık 
kazandırılmasının uygun olacağının belirtilmesi yerinde 
olacaktır.

534. Hizmetler Sektörü

5340. Ulaştırma Sektörü

a. Hava Ulaştırma Sektörü

Havacılık sektörü ile ilgili önerilen özendirme 
önlemleri aşağıda sıralanmıştır.

-Ekonomik kullanım ömürlerinin yarısına ulaşmış hava 
araçlarının dışalımında uçağın uçuşa elverişlilik durumu ve 
Türkiye’nin üyesi bulunduğu Uluslararası Sivil Havacılık 
Teşkilatı ile Avrupa sivil Havacılık Konferansı Tavsiyeleri 
de dikkate alınarak özel teşvik uygulanması,

- Hava ulaşım araçlarının bakım ve onarımlarının 
tamamen dışa bağımlı olması ve büyük yatırımlara ihtiyaç 
göstermesi sebebiyle, havaaracı ve yedek parça ithalinde 
gümrük bağışıklığı uygulanması üzerinde durulmaktadır.
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b. Kara Ulaştırma Sektörü

Kara ulaştırma sektöründeki yatırımların gümrük 
bağışıklığı ile ilgili konuları arasında, geçmiş yıllarda 
sağlanan teşviklerle ithal yoluyla oluşturulan filoların, 
değişik bir marka ile yenilenmelerinin teknik ve idari 
sorunlar yarattığı öne sürülerek, bakım-onarım tesisi garaj, 
ekipman, sürücü, teknik personel ve diğer uzmanlar ile 
belirli bir markaya göre organize olmuş on yada daha fazla 
birimlik bir filonun yeni bir markaya adapta olmasının zaman 
ve maloluş açısından ağır bir yük oluşturacağı 
belirtilmektedir.

Bu nedenle, yıllık % 30 oranındaki yenileme teşviğinin 
gümrük muafiyetli döviz tahsisi ile birlikte sağlanmasının 
uygun olacağı ileri sürülmektedir.

Öte yandan, yerli çekici üretimi, 1984 yılında 1131 
adet, 1985’de 814 adet, 1986'da 916 adet, 1987’de 159
adet, 1988 ilk on ayında da 102 adet olmuştur. Bu veriler, 
üretimin talep doğrultusunda yıllar itibariyle azaldığını, 
ancak üretim potansiyelinin bulunduğunu da göstermektedir. 
Yabancı markalarla uluslararası kalitede üretim yapılması 
olanağı halen vardır. Bu olanağın daha da özendirilmesi ve 
kapasiteden yararlanma imkanının artırılması ölçüsünde 
taleplerin karşılanabileceği ve bunun da döviz tasarrufu 
sağlayacağı anlaşılmaktadır.

Bununla beraber, ihtiyaç sahipleri çekici
üreticilerinin talepleri gecikerek karşılayabileceklerini 
belirtmektedirler. Bu sektörde ortaya çıkan durumda olduğu 
gibi, ihtiyaç sahipleri ile üreticiler arasında tevşik 
araçlarının uygulanması açısından ortaya çıkan
uyumsuzlukların aydınlatılması için, yatırım teşvik 
politikaları ile ilgili olarak, sürekli bir özel ihtisas 
komisyonunun oluşturulması üzerinde de durulmaktadır.

Sektörün yatırım indirimi uygulaması ile ilgili 
beklentileri de aşağıdaki biçimdedir.



özel önem taşıyan yatırmlarırı tanımı uluslararası 
taşımacılık faaliyetlerini kapsam dışında bırakmaktadır. 
Böylece, uluslararası taşımacılığa ilişkin yatırımların, 
yatırım indirimi uygulamasından yeterli biçimde istifade 
etmeleri mümkün olmamaktadır.

Yatırımcıya sağlanan özendirme önlemlerinin fiilen 
fonksiyonel olmasını engelleyen bu durum, bu sektörde 
yapılacak yeni yatırımları özendirici olmamakta, filonun 
gençleşmesini ve rekabet gücünü tekrar kazanmasını 
engellemektedir.

Uluslararası Karayolu taşımacılığı'ma yönelik teşvik 
belgesine bağlanmış yatırımlarda yatırım indirimi imkanının 
yeterli seviyede sağlanması bu nedenle gerekli 
görülmektedir.

öte yandan, dışsatım sayılan satış ve teslimler ile 
döviz kazandırıcı hiçzmet ve faaliyetler arasında yer alan 
uluslararası kara taşımacılığında yedek parça ihtiyacının 
karşılanabilmesi için yurda getirilen döviz tutarının $ 2'si 
oranında gümrük bağışıklıklı döviz tahsisini mümkün kılacak 
yasal düzenlemenin yapılması yararlı olacaktır.

Ayrıca, sefer maliyetini, dolayısı ile dışalım ve 
dışsatım malının pazar fiyatını önemli oranda arttıran 
lastik, zaman zaman sürücüler tarafından döviz ödenerek yurt 
dışında ve ekonomik şartlarla değiştirilmektedir. Özellikle 
Orta-Doğu ülkelerinden bu şekilde alınan lastiklerin, Türk 
malı olması dolayısıyla Türkiyedeki lastik fabrikalarının 
uluslararası taşımacılık sektörüne sattıkları lastiklerin 
dış satım sayılması olanakları da araştırılmalıdır.

Gerek kara ve gerekse deniz taşımacılığında, orta 
süreli yatırım kredisinin mevcut uygulamada 3 yılı ödemesiz 
olmak üzere 10 yıla yükseltilmesi sektörün uzun süreli geri 
ödeme olanaklarına uygun olacaktır.



c. Deniz Ulaştırma Sektörü

Deniz ticareti, uluslararası sularda rekabet etmekte ve 
bu sularda geçerli olan uluslararası kurallara uymak 
zorunluğunda bulunmaktadır. Bu rekabet ve kurallara uyum 
sağlamak çoğu zaman hızlı karar vermeyi ve uygulamayı 
gerektirmektedir. Dolayısıyla, gemi alımıyla ilgili yasal 
düzenlemelerin basitleştirilmesi ve öteki ülkelerdeki 
koşullara uygun duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Yasal düzenlemeler dışında kendi imkanlarıyla gemi 
edinmek suretiyle Türk bayrağı çekerek uluslararası sularda 
serbest rekabet koşulları ile faaliyette bulunmak isteyen 
Türk Armatürlerine, Teşvik Belgesi alınmasına gerek olmadan 
2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesine ait 
yasa çerçevesinde hazır gemi dışalım imkana sağlanmalıdır.

Böylece isteyen armatörün teşvik belgeli yatırıma 
gitmek suretiyle (Devlet katkısıyla) isteyen armatörün de 
2581 sayılı kanun kapsamında (kendi imkanlarıyla) gemi 
edinmesine imkan sağlanmış olacaktır.

Ayrıca, 88/2 Sayılı Teşvik tebliğinin 8. maddesinin 2. 
paragrafı başlangıcının "toplam sabit yatırım tutarı 2 
milyar TL. sının üzerinde olmak şartıyla gemi inşa, gemi 
bakım ve onarım tesisleri Ro/Ro gemisi, Tren ferisi, 
Feribot, Konteyner gemisi, Multipurpose (çok maksatlı) gemi" 
şeklinde değiştirilmesi, üzerinde durulmaktadır.

Deniz ulaştırma sektöründe bunların dışında aşağıdaki 
hususlar ileri sürülmektedir.

- Gemi inşa ve dışalımı ile ilgili tüm teşviklerin 
verilmesinde, yatırımın uluslararası sularda çalışarak, 
ülkeye döviz geliri sağlayabilmesini teminen teşvik konusu 
gemide marpol ve solas kurallarına uygunluk şartı aranması,

- Dünya deniz ticaretindeki gelişmeler gözönüne 
alınarak, mevcut ihtiyaçlara cevap verebilecek ve 
uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayacak nitelikte



teknolojisi yeni, yaş sınırları küçük, tonajı yüksek gemi 
yatırımlarının teşvik edilmesi,

- Gemi fiyatlarındaki artışlar dolayısıyla son yıllarda 
giderek daha fazla finansmana gerekseme duyulması 
dolayısıyla, orta süreli yatırım kredilerin tutarlarının
arttırılması, bu işlem yapılırken mutlak olarak kredi
vadelerinin 3 yılı ödemeli olmak üzere 10 yıla yükseltilmesi
ve faizinin düşürülmesi üzerinde durulmaktadır.

- Gemi yatırımlarında yatırım indiriminin yeniden % 
60’a yükseltilmesi, kaynak kullanımı destekleme priminin 
uygulanması kamu ve özel kesim ayırımı yapılmaksızın primin 
ödenmesi istenilmektedir.

- Rıhtım Resmi uygulamasının tüm taşıma sistemlerine 
yaygınlaştırılması veya Uzak Doğu, Amerika veya Kuzey Avrupa 
memleketlerinden Akdeniz veya Karadenizdeki, komşu ülkelerin 
limanlarına getirilip aktarmalı olarak kara yolu ile 
TUrkiyeye taşınan yüklerden de Rıhtım Resmi alınması ileri
sürülmektedir.

- Uygulamada bir kısım yükler limanlarımızda uygulanan 
Rıhtım Resmi nedeniyle komşu ülke limanlarına boşaltılmakta 
oradan da kara yolu ile Türkiye’ye getirilmektedir. Bu husus 
hem Türk limanları yerine komşu ülke limanlarının
gelişmesine neden olmakta, hem de Karayolu trafiğinin 
yabancı menşeli araçlarla doldurulmasına yol açmaktadır. Bu 
nedenle Rıhtım Resminin kaldırılması, bu mümkün olmazsa 
düşürülmesi istenilmektedir.

- Tersaneler ile yatırımcı kuruluşlar arasında yapılan 
gemi inşa mukavelelerinde vergi, resim, harç istisnası 
getirilmesi ileri sürülmektedir.

5341. Konut Sektörü

Teşvik edilmeyen yatırım konuları arasında pişmiş
kilden ve çimentodan gereçler arasında yer alan konut
yapımının hizmetler sektörüne alınması, işin özelliği gereği 
uygun olacaktır.



öte yandan, daha önce yılda en az iki yüz konut yapımı 
özendirilirken, bu sayı 1988'de 500 konuta yükseltilmiştir.

özendirme önlemlerinin ayrıcalıklı olarak uygulanmaları 
incelemesi sırasında teşvik edilmeyen yatırım konuları 
üzerinde, durulurkende belirtildiği üzere, yüksek enflasyon 
dolayısıyla 1988 yılında konut kesiminde kriz beklentisi 
vardır. Bu durum, özendirme önlemlerinin özelliği gereği, bu 
konudaki teşvik araçlarının geliştirilmesi ve kısıtlayıcı 
etkenlerin hafifletilmesi beklentisinin gündeme getirmişti. 
Bu duruma rağmen, kısıtlayıcı etken olarak yılda 200 konut 
500 konuta çıkartılarak, sektör teşvik dışına itilmiştir.

Kentleşme hızı düşmediği sürece, yerleşim alanlarında 
konut yapımının özendirilmesi kaçınılmazdır. Enflasyon 
döneminde bu kaçınılmazlık zorunluluk durumununa dönüşür. 
Dolayısıyla, teşviklerin yılda 100 konut üretiminin 
özendirilmesi durumuna biran önce getirilmesi, krizdeki 
sektöre destek sağlayarak, son 4-5 yıldır gelişen konut 
yapımındaki duraklamayı eski hızına kavuşturacaktır.

öte yandan, 1987 yılında gelişmiş yörelerde
özendirilecek sektörler arasında, inşaat kalıbı üretimi yer 
almakta idi. Bu teşvik 1988 yılında kaldırılmıştır. Hızlı 
konut yapılına katkısı dolayısıyla, inşaat kalıbı üretim 
tesisinin tanımı ayrıntılı olarak yapılmak suretiyle, 
gelişmiş yörelerde inşaat kalıbı yapımına yeniden izin
verilmesi önem taşımaktadır.

"Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi ile ilgili
Tebliğin Kaynak Kullanımını Destekleme Primine ilişkin 45. 
maddesinde bu primden yararlanamayacak yatırımlar arasında 
8. sırada Toplu konut idaresinin $ 40'tan fazla hissesi olan 
yatırımlar da bulunmaktadır. Dar boğaza girmiş ve hisseleri 
daha sonra halka satılmak şartıyla bir bakıma geçici olarak 
satın alınan yatırımlar için söz konusu primden 
yararlanamamak, bir kaynak kaybı anlamına gelmektedir.

Bilindiği gibi. Toplu Konut İdaresi, aynı zamanda 
özelleştirme çalışmalarını da yürütmektedir. Dolayısıyla,
adı geçen idarenin iştiraklerdeki payı # 40 ın üzerinde de



olsa K.K.D.Priminden yararlandırılmasının uygun olacağı 
düşünülmektedir.

Bu arada yurt dışında çalışanların yurda getirmek 
zorunda olmadıkları döviz tasarruflarının konut yapımına 
çekilmesi amacıyla getirilen özendirme önlemlerine aşağıdaki 
eklemlerin yapılması üzerinde durulabilir.

- Mevcut îhracat Teşvik Tebliğinde dışsatım süresi 12 
ay olarak belirlenmiştir. Konut yapımı ve satışının uzun 
zaman alacağı dikkate alınarak dışsatım süresi 36 ay olarak 
belirlenmelidir.

- Konutun yurt dışında da tamamen peşin satılamayacağı 
düşünülürse, cari döviz faiz oranları ile iskonto edilmek 
kaydı ile konut yapımcısının müşterilerden alacağı dövize 
dayalı senetlerin de dışsatım taahhüdünün kapatılmasında 
kabul edilmesi uygun olacaktır. Böylece dışsatım 
tauhhüdlerinin kapatılması için istenilen döviz alım belgesi 
şartı yumuşatılabilir.

■\

- Mevcut tebliğde adına tapu düzenlenen şahsın yurt 
dışında çalıştığını tevsik edici belge istenmektedir. Oysa 
yurt dışındaki vatandaşlar konutun bedelini döviz olarak
ödemekle birlikte tapunun eşi, çocuğu, ana, babası adına da 
verilmesini talep edebilmektedir. Ülkeye döviz girişini 
hızlandırmak amacıyla, yurt dışında çalıştığını tevsik eden 
kişinin 1. derecede usul ve füruğu adına düzenlenecek konut 
satış sözleşmesi ve tapunun istenmesi daha uygun olacaktır.

5342. Eğitim ve Sağlık Sektörü

Eğitim ve sağlık yatırımları, son yıllarda hem yatırım 
yeri, hem de özendirme önlemi türü ve oranları açısından 
geniş bir biçimde özendirme önlemi türü ve oranları
açısından geniş bir biçimde özendirilmeye başlanmıştır.
Örneğin, orta süreli kredilerde yergi, resim ve harç 
bağışıklığı eğitim ve sağlık yatırımlarında dışsatıma dönük 
olma koşulu aranmadan uygulanmaktadır. Bu konuda yasal
düzenlemelerde değişiklik yapılması gerektiği üzerinde daha 
önce durulmuştu. Ayrıca, K.K.D.Primi ödemelerinde eğitim



yatırımlarında yöre farkı gözetilmemektedir. Sağlık 
yatırımlarında, K.K.D.Primi, hastahane yatırımlarında iki 
milyar liranın üzerinde olursa $ 50 oranında
uygulanmaktadır. Bu uygulamada da yöre farkı
gözetilmemektedir. Hastahane dışı sağlık yatırımlarında ise 
bu oran, gelişmiş yörelerde de yapılsa $ 15’dir.

Eğitim ve sağlık yatırımları, bu açıklamalardan da 
anlaşılacağı üzere, geniş bir biçimde özendirilmektedir. 
Ancak, eğitim yatırımlarında teknik eğitime ağırlık veren 
orta öğretim kurumlarının daha da ayrıcalıklı olarak 
özendirilmesi genel eğitim politikasının gereği olarak 
ortaya çıkmaktadır.

Sağlık yatırımlarında ise, tıbbi alet ve donanımın 
bakım onarım hizmetlerini yüretecek tesislerin kurulmasında 
yatırım tutarı koşulunun düşürülmesi ve ayrıcalıklı yatırım 
özendirme önlemlerinin uygulanması suretiyle özendirilmesi 
üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, ihtisas hastahaneleri 
kurulabilmesi için kamu arazisinin özel girişimcilere 
verilmesi ve bu tahsisde her türlü vergi, resim ve harçların 
alınmaması gereği de ileri sürülmektedir.

5343. Çevre Koruma ve Alt Yapı Yatırımları

Sanayi kaynaklı atık su, kirli hava katı artık gibi 
maddelerin doğaya verilmeden önce kirletici özelliklerini 
giderici yatırımlar çevre koruma yatırımları olarak 
adlandırılmaktadır.

2072 sayılı Çevre kanunu ve bu kanundaki değişikliklere 
uygun olarak hazırlanan su kirliliği kontrolü yönetmeliği, 
bilindiği üzere, 4.9.1988 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik’e göre 
sanayi kuruluşları 1.5 yıl içinde arıtma tesislerini ve 
arıtma gereklerini yerine getirmekle yükümlü 
bulunmaktadırlar.

Çevre teknolojisinin yeni gelişmekte olması, arıtma 
tesislerinin pahalılığı gözönünde tutulursa, sanayi 
kuruluşlarının çevre kirliliğini önleyecek yatırımlarının



ayrıcalıklı olarak özendirilrnesinin önem taşıdığı ortaya 
çıkmaktadır.

Bu arada, arıtma yatırımlarının geri kazandırmaya 
yönelik nitelik taşıyanlarının daha da fazla özendirilmesi 
gereği üzerinde durulduğu da gözlenmektedir.

Çevre koruma yanında, kuruluşların özellikle yeni 
sanayi alanlarındaki yatırımlarında kendi olanakları ile 
gerçekleştirecekleri yol, su kanalizasyon gibi yatırımların 
da ayrıcalıklı olarak özendirilmesi üzerinde durulmaktadır.

Çevre koruma yatırımlarının önemi dolayısıyla bu 
yatırımların bölge farkı gözetilmeden ve tutar olarak seviye 
sınırı konulmadan ayrıcalıklı olarak özendirilmesi önem 
taşımaktadır.

534^. Turizm Sektörü

Turizm sektörü, son yıllardaki gelişmesiyle önemli 
döviz kazancı sayılacak bir nitelik taşıdığını göstermiş ve 
bu niteliğine uygun olarak geniş bir biçimde özendirilmeye 
başlanmıştır. Son yıllardaki Teşvik kararname ve 
tebliğlerinde turizm sektörü yatırımlarına sürekli olarak 
yenileri eklenmiştir. Ne var ki, turizm sektörü potansiyeli 
döviz getirici olması açısından daha fazla teşvik edilmesi 
gereken bir sektördür. Bu durum, Avrupa Topluluğuna tam 
üyelik sürecinde daha da fazla önem taşımaktadır. Bu nedenle 
aşağıda belirtilen yatırım teşviklerine önem verilmesi ileri 
sürülmektedir.

- Arsa tahsislerinin, 5 yıllık bir perspektif içinde 
ilan edilmesi ve tahsis işleminin, alt yapıya katkıda 
bulunmayı taahhüt eden, pazarlama olanaklarına sahip 
kuruluşlara kültür ve turizm bakanlığınca yapılması,

- Bir bölgede yatak kapasitesi artışına yörenin alt 
yapı olanakları gözönünde tutularak izin verilmesi,

- Konaklama tesisi yatırımlarının, nazım imar planları 
dışında, çevreyi tahrip etmenin önlenebilmesi için, imar



onay yetkisinin, ister Belediye sınırları içinde, ister
dışında olsun, Kültür ve Turizm Bakanlığına verilmesi,

- Turistik yörelerde hava alanı yapımlarının 
ayrıcalıklı olarak özendirilmesi,

- Apart otel tipinde yapılacak ve otel gibi işletilecek 
konaklama tesislerinin, Turizm Yatırım Belgesi, Turizm 
işletme Belgesi gibi belgeleri almalarının sağlanması,

- Nitelikli yatak sayısının arttırılmasına dönük 
yatırımların daha fazla desteklenmesi,

- Ege ve Akdeniz sahillerinde turistik tesis yığılması 
olmaktadır. Bu nedenle, sosyo- ekonomik yönden az gelişmiş 
yörelere bu yatırımların kaydırılması ve Karadeniz Iç ve 
Doğu Anadolu’da saptanacak dağ turizmi, kültür turizmi 
yörelerindeki yatırımların ayrıcalıklı olarak desteklenmesi 
ve bunların elektrik, su, yakakcak giderlerinin ucuz olarak 
sağlanması, kaplıca turizminin, yörelerin saptanması 
suretiyle özel ve ayrıcalıklı teşviklerle özendirilmesi,

- Ülkeye turist getiren yerli turizm organizasyon 
kuruluşlarının yabancı işletmelere karşı korunmaları ve
geliştirilmeleri amacıyla, bunların, yatak kapasitesi, yurt
dışında etkin olarak organize olmaları, iç ve dış turizm 
birbirini tamamlayacak biçimde ele almaları, getirilen döviz 
tutarları ve kuracakları şirketlerin sermaye tutarları gibi 
kıstaslar açısından sınırlandırılarak özendirilmeleri,

- Kamu malı eski durumdaki turistik tesislerle turistik 
tesis olabilecek eski yapıların restore et-işlet-devret 
modelinin özel ve ayrıcalıklı olarak özendirilmesi,

- Turizm mevsimini 12 aya yayabilecek turistik 
yatırımlarla sağlık, av, golf vb. turizm konularının 
ayrıcalıklı olarak desteklenmesi,

- Turizm yatırımlarına TC Merkez Bankası reeskont 
kaynaklı ve aracı banka kaynaklı orta süreli kredilerin



vadelerinin uzatılması ve kredi faizlerinin özellikle 
yatırım döneminde düşürülmesi,

- Turizm yatırımlarına ayrılabilen «oynakların az ve 
faizinin yüksek olması öz kaynağın düşük tutulması, kredinin 
zamanında sağlanamaması ve faizlerinin ödenememesi 
dolayısıyla çoğu turizm yatırımlarının tamıamlanmamasına yol 
açmaktadır.

Bu nedenle 1988 yılı Teşvik Tebliğinin belirtilen % 50
oranının istikrarlı bir biçimde korunması,

- Kamu ve özel kesim ticaret bankalarının turizm
sektörünü finanse etmelerinin sağlanması,

- Turizmi geliştirme fonunun, başka fonlardan yapılacak 
aktarmalarla güçlendirilmesi ve işler hale getirilmesi,

- Yat turizminin geliştirilmesi açısından halen $ 1^ 
olan K.K.D.Primi oranının, yat sayısının ve 60'ın üzerine 
çıkmasına uygun olarak yükseltilmesi.

- K.K.D.Primi ödemelerinin, sermaye şirketi
niteliğindeki kuruluşların turizm yatırımlarında 10 puan 
yüksek uygulanması,

- Konaklama tesislerine sağlanmış olan bina inşaat
harcı bağışıklığının öteki turizm yatırımlarına da 
sağlanması,

- Belediyelerce alınan iskan harcının, turistik
yatırımın açılış dönemine rastladığı dolayısıyla nakit 
sıkıntısı olduğu bir dönemde ödendiği gözönünde tutularak 
kaldırılması,

- İşletme belgeli turistik tesislerin yurt dışından 
temin edeceği haberleşme araçlarının gümrük bağışıklığından 
yararlandırılması,

- Konaklama tesislerindeki en az 70 yatak sınırının 50 
yatağa indirilmesi,
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- Hızla artan yatak kapasitesine uygun olarak eğitilmiş 
insan gücünün de yetiştirilebilmesi için otel-okul 
yatırımlarına öncelik verilmesi ve bu tür yatırımların
ayrıcalıklı olarak özendirilmesi ve bu amaçla turizm 
yatırımlarına verilen kredilerin % 1’i oranında bir ayırım 
yapılarak. Turizm Bankasında turizm eğitim fonu 
oluşturulması üzerinde durulmaktadır.

6. ÖZET VE SONUÇ

1927 Yılında çıkartılan ve zamanın koşullarına göre, 
geniş ve önemli önlemleri kapsayan Teşvik-i Sanayi yasası, 
ikinci dünya harbi dolayısıyla süresi uzatılmayarak
yürürlükten kaldırılınca mevzuat ve uygulayıcı kuruluşlar 
dağınıklığa terkedilmiş ve özendirilme önlemlerinin yasal 
bir düzenlemeye yeniden kavuşması için 1967 yılına kadar 
beklemek gerekmiştir. 1960 yılında planlı döneme geçilmiş
olmakla beraber, özendirme önlemleri çeşitli yasalarda 
dağınık bir biçimde geliştirilmeğe çalışılmıştır. Bu
dağınıklık 1967 yılında yürürlüğe giren 933 sayılı "Kalkınma 
Planlarının uygulanması Esaslarına Dair Kanun" ile 
giderilmeğe çalışılmış, yürütme tek elde toplanabilmiş, 
uygulama belgeleri basitleştirilmiş ve en önemlisi Teşvik 
belgesi uygulamasına geçilmiştir. 1969 yılında yasanın bir 
çok maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. 1970 
yılından sonra ekonomi politikalarının sık sık 
değiştirilmesine paralel olarak Teşvik uygulamalarının da 
yeni bir dağınıklığa sürüklendiği görülmektedir. 1971-80
arasında kimi özendirme önlemlerinin uygulamaya konulduğu, 
kimi önlemlerin yürürlükten kaldırıldığı, sık sık değişiklik 
yapıldığı görülmektedir.

2k Ocak 1980 tarihli iktisadi önlemler dönemine 
yaklaşıldığında, yatırımların özendirilmesi önlemleri ile 
ilgili uygulamaların sanayi bakanlığı, ticaret bakanlığı, 
devlet planlama teşkilatı gibi kuruluşlar arasında dağıldığı 
ve dolayısıyla etkisiz bir durumda kaldığı dikkati 
çekmektedir. 1980 li yılların başında ise uygulamanın DPT’de 
tek elde toplanmasıyla yatırımların ve dış satımın



özendirilmesinde yeni bir hamlenin başlatılabildiği 
görülmektedir.

Özendirme önlemlerinin bu tarihi akışı da 
göstermektedir ki, ne zaman merkezi uygulamadan vazgeçilip, 
yetkiler çeşitli kurumlara dağıtılırsa, önlemlerdeki 
gelişmeler duraklamaktadır.

Özendirmne önlemlerinin bugün ulaştığı seviye ve 
biriken sorunlar ise, konuya merkeziyetçi bir anlayışla 
yaklaşım yapılmasını gerektirir nitelik taşımaktadır.

Yatırımları özendirme önlemlerinde 1980 yılı sonrasında 
sağlanan etkin gelişmeler, verilen Yatırım Teşvik
belgelerinin yüksek sayılara ulaşmasına ve özendirme 
araçları türlerinin artmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler, 
bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir.

Bu özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda bu sorunlar 
incelenmiş, beklentiler ortaya konulmağa çalışılmıştır. 
Raporda ulaşılan sonuçlar yedi ana bölümde ele alınabilecek
nitelikte olup, bunlar üzerinde aşağıda kısaca durulmuştur.

a. Yatırım Teşviklerinin Bir Yasa Çatısı Altında
Toplanması Gereği

1967 Yılında kabul olunması ve 1969 da kimi maddeleri 
Anayasa mahkemesince iptal edilmiş bulunan 933 sayılı yasa 
bugünkü düzeyde yetersiz bir duruma düşmüştür. Çok sayıda 
özendirme önleminin yasal düzenlemelerindeki eksikliklerin 
giderilmesi, sayısı giderek artan Teşvik belgelerinin ülke 
düzeyinde denetim düzeninin sağlanması, yeni özendirme 
önlemlerinin geliştirilebilmesi yeni bir yasal düzenlemeye 
gerekseme göstermektedir.

b. Gerice Yöre Teşviklerinin Farklı Sistemde Ele
Alınması Gereği

Gerice yöreler, gelişmiş ve normal yörelerin devamı 
gibi ele alınmış ve özendirme önlemleri bu bölgelerde 
farklılaştırılarak uygulanmaya çalışılmıştır. Ancak, gercie



yörelerin sanayileşmesinde fazla etkili olamamıştır. Bu 
durum, bundan böyle gerice yöreler için, bu yörelerin ham 
madde kaynaklarına dayalı, fazla ileri teknoloji istemeyen 
iş konularında, bölgede ve bölgeye komşu ülkelerde talebi 
olan ürünlere yönelik iş kollarının özendirilmesine 
çalışılmasının uygun olacağını göstermektedir. Özendirme 
araçlarında ayrıcalıklı uygulamalar ve özellikle özsermaye 
orta süreli kredi dengesini bozmadan faizlerde düşüklük ve 
vade uzunluğu sağlanmasının temini önem taşımaktadır.

c. Gelişmiş Yörelerdeki Yatırımların Daha Fazla 
Teşvik Edilmesi ve Organize Sanayi Bölgelerine 
önem Verilmesi Gereği

Gelişmiş yöreler, özendirme önlemlerinin sınırlı 
uygulandığı yörelerdir. Ancak bu yörelerdeki kuruluşlar 
önemli bir bilgi birikimine ve üretim potansiyeline 
sahiptirler. Dışsatımın önemli bir bölümü bu bölgelerden 
yapılmaktadır. Bu bölgelerdeki kuruluşların daha fazla 
özendirilmeleri yavaşlama gösteren dışsatımı artırabilecek
tir. Bu nedenle bu bölgelerde ayrıcalıklı olarak özendirilen 
yeni iş konularının artırılması, dışsatıma dönük yeni 
kuruluşların özendirilmeleri önem taşımaktadır. Ayrıca, beş 
yıl koşulu aranmadan mevcut kuruluşların dar boğaz giderme, 
kalite düzeltme, modernizasyon gibi yatırımlarının 
özendirilmesi, Avrupa Topluluğu’na girme sürecinde rakebet 
olanaklarının elverişli düzeye getirilebilmesi için 
görülmektedir.

Bütün yörelerde olduğu gibi gelişmiş yörelerde de 
genişletme yatırımları 1989 da 150 milyon TL. den 750 milyon 
TL.ye yükseltilmiştir. Bunun eski durumuna dönüştürülmesi 
büyük önem taşımaktadır.

Organize sanayi bölgeleri, sanayileşmede çok sayıda 
yarar sağlamaktadırlar. Ancak, ileri bölgelerde ve bu 
bölgelerin yakınlarında tamamlanma aşamasına gelmiş organize 
sanayi bölgesi sayısı fazla değildir. Dolayısıyla, Tuzla 
dericilik organize sanayi bölgesinin biran önce tamamlanması 
1967 yılından beri tamamlanması beklenen Ankara, îstanbui- 
Kurtköy organize sanayi bölgeleri ile İzmir, Atatürk



organize sanayi bölgesinin ve Kocaeli-Gebze organize sanayi 
bölgesinin biran önce tamamlanması ve İstanbul’un Trakya 
yakasında yeni bir organize sanayi bölgesi oluşturulması, 
Bursa Demirtaş Organize sanayi bölgesine ait yasal 
düzenlemelerin tamamlanması gelişmiş yörelerdeki
sanayileşmenin sorunlarının bir ölçüde çözecek nitelik 
taşımaktadır.

d. Mevcut özendirme Önlemlerindeki Akşamların 
Giderilmesi ve Gerekseme Duyulabilecek Yeni özendirme 
önlemleri

Yeni Dönem Politikaları, şimdiye kadar önemli gelişme 
gösteren "Vergi, Resim ve Harç Bağışıklığı" özendirmelerinde 
mevcut özendirmelerin uygulanma aksaklıklarının giderilmesi 
yanında, kimi vergi yasaların da yapılacak değişikliklerle 
ayrıcalıklı vergi uygulamalarını günderie getirebilecektir. 
Bu arada, yatırım indiriminin günün koşullarına uygun duruma 
getirilmesi, vergi, resim ve harç bağışıklığı ve damga 
vergisi bağışıklığı özendirmelerine işlerlik kazandırılması 
için yeni yasal düzenlemeler yapılması, vergi ertelenmesi, 
yüksek amortisman uygulaması gibi yeni önlemlere yer 
verilmesi üzerinde durulmaktadır.

Şimdiye kadar oldukça gelişmiş olan "finansman 
kolaylıkları" özendirmeleri, özellikle orta süreli
kredilerde, Teşvik Belgesi uygulama süresi ile kredi 
kurumlarının uyumunu sağlayacak koordinasyona duyulan 
gereksemeyi ortaya çıkarmaktadır. Teşvik belgelirende yer 
alan orta süreli işletme kredilerine şimdiye kadar işlerlik 
kazandırılamamıştır. Bu konu, yeni dönem politakalırında ele 
alınacak önemli bir husus olarak görülmektedir. Ayrıca, orta 
süreli yatırım kredilerinin, kimi iş konuları için, ödemesiz 
süre ve ödemeli süre olarak vadesinin 10 yıla yükseltilmesi 
ve faizlerin özellikle yatırım döneminde düşürülmesi önem 
taşımaktadır.

Finansman kolaylıkları arasında yer alan finansman 
fonuna işlerlik kazandırılması, yatırım malı imalatçısı 
yeterlik belgesine dayalı olarak verileceği belirtilen



krediye esas teşkil edecek fonun biran önce oluşturulması 
üzerinde önemle durulmaktadır.

Bir yandan teşvikli yatırımlara finansman kolaylığı 
sağlanırken, bir yandan da, dışalım sırasında, çeki listesi 
düzenlenirken fon alınması ek finansman yükü getirmekte ve 
finansman kolaylıkları kavramına ters düşmektedir. 
Başlangıçta $ 2 olan bu fonun giderek 1989 da % 20 ye
çıkartılması, "gümrüksüz" kavramını zedelediği gibi, AT’na 
katılma aşamasında fazla bir koruyuculuk niteliği de 
taşımaktadır. Yerli makina ve donanıma verilen Teşvik Primi 
ile ithalde fon alınması aşamasında fazla bir ilişki 
kurmamak gerekir. Teşvik Primi uygulamaları sonuçlarıda bunu 
göstermektedir. Makina sanayisinin henüz ikame aşamasına 
ulaşamamış bulunması dolayısıyla Teşvik Primi uygulaması 
dışalımı caydırıcı nitelik taşımamaktadır. Bu nedenle, 
teşvik primini bu aşamada, sadece makina sanayisini 
geliştirmeye yönelik bir araç olarak görmek ve dış alımdan 
alman fondan vazgeçmek uygun olacaktır.

üçüncü grup özendirme önlemlerini oluşturan, Yönetsel 
ve teknolojik özendirme araçları fazla geliştirilememiştir. 
Sanayiinin dışa açıldığı ve Avrupa Topluluğuna üyelik 
döneminde bu özendirmelere yeni bir görünüş kazandırmak 
gerekli görülmektedir.

e. Başka Ülkelerde Uygulanan Özendirme Önlemlerinin 
Yakından İzlenmesi Gereği

Gelişmiş birçok ülkede halen yatırımların
özendirilmesine devam edildiği ve gelişmekte olan ülkelerde 
ise, çok çeşitli özendirme araçlarının geniş bir biçimde 
uygulandığı gözlenmektedir. Çoğu gelişmiş ülkenin, dönemler 
itibariyle yatırımları özendirmesindeki gelişmelerin 
incelenmesinin ve gelişmekte olan ülkelerdeki durumun 
Türkiye uygulamaları açısından gözden geçirilmesinin daha 
geniş boyutlarda yayınlanmasının yararlı olacağı da burada 
belirtmek gerekmektedir.

Öte yandan, Avrupa Topluluğu ülkelerinde uygulanmak 
olan özendirme önlemlerinin izlenmesi, Türkiye’nin tam



üyeliğe geçiş döneminde ve tam üyelik döneminde alacağı 
önlemler açısından da özel bir önem taşımaktadır.

f. Yatırım Teşvikleri Uygulamalarında Kurumlaşmanın 
Azaltılması Gereği

Teşvik uygulamalarının giderek gelişmesi, özünde 
merkeziyetçilik yatan önlemlerin uygulanmasında, kimi 
konuların başka kurumlara devredilmesi olgusunu ortaya 
çıkartmıştır. Sanayi ve ticaret bakanlığı, sanayi ve 
ticaret il müdürlükleri, valilikler, TC Merkez Bankası bu 
kurumlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle, kaynak 
kullanımı destekleme primi, teşvik primi gibi teşviklerde 
sınırlı bir yetki devri ile yetinilerek teşviklerin yapısal 
durumuna uygun merkeziyetçi sistemin geliştirilmesi üzerinde 
önemle durulmaktadır.

g. VI. Plan Döneminin AT’na Tam Üyeliğe Geçiş Dönemi 
Olmasının Teşvik Politikalarını Etkilemesi

VI. Plan Dönemi, Avrupa Topluluğuna tam üyelik için 
geçiş dönemi niteliği taşımaktadır. Tam üyelikten sonra 
özendirme araçlarında, Topluluk izni dışında, önemli 
kısıtlamalar getirilecektir. bu nedenle, geçiş dönemi 
sektörlerin uluslararası rekabet olanaklarına
kavuşturulmaları için, önlemlerden yararlandınmlaranı 
açısından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu dönemde, 
sektörler ayrı ayrı ele alınarak her sektörün özendirme 
önlemlerinden yararlanmaları üzerinde özel olarak durulması 
gerekmektedir.

Yeni Dönem Politikaları, bu özel ihtisas komisyonu 
raporunda sektörler itibariyle oldukça geniş biçimde ele 
alınmış ve sektörlerin gelişmişlik seviyesi itibariyle 
özendirme önlemlerine duydukları gereksemeler saptanmağa 
çalışılmıştır. Bu saptama çalışmasında, sektörlerin genel 
durumu, arz ve talep dengeleri, hedefler ve ilkeler gibi 
sektörlerle ilgili özel ihtisas komisyonlarının konuları 
dışında kalınmaya çaba gösterilerek, sektörlerin ayrıcalıklı 
özendirme önlemlerinden yararlanmaları gereken yanları 
ortaya konulmaya çalışılmıştır.



h. Özel îhtisas komisyonu Çalışmalarına süreklilik 
kazandırılması gereği

Yatırım Teşvik Politikaları ile ilgili komisyon
çalışmaları, Beş Yıllık Plan çalışmaları dolayısiyla beş 
yılda bir yapılmakta, bu durum da birbirinden zaman 
açısından çok uzak noktalarda ve sıkışık zamanlarda, 
sürekliliğin sağlayacağı yararlardan yoksun ve kopuk
raporlar ortaya çıkartmaktadır.

Komisyon çalışmaları boyunca, gerek çeşitli kesimlerden 
gelen görüşlerin birbirine karşıt olması ve gerekse yapılan 
incelemelerde belirgin bir sonuca ulaşılamaması, bu 
çalışmalarda çıkmaz bir durum yaratabilmektedir. Bu
konuların, komisyonun deneyim ve bilgilerinden
yararlanılarak plan dönemi boyunca sonuca ulaştırılması 
sürekli komisyon çalışmasını gerekli kılabilecektir.

6. Plan dönemi, AT’na katılma süresini kapsadığından 
sektör araştırmalarına parelel olarak, sürekli politika 
üretmek gereğini ortaya çıkartmakta ve benzer komisyon 
çalışmalarının sürmesini gerektirmektedir. Bu süre içinde, 
yönetsel ve teknolojik özendirme araçlarının geliştirilme 
zorunluluğu ile başka ülkelerde uygulanmakta olan
teşviklerin incelenmesi ve izlenmesi gereği de uzun süre 
alan komisyon çalışmalarına duyulan gereksemeyi 
artırmaktadır.

Öte yandan, özel ihtisas komisyonu raporu ile bir çok 
aksamalar ve beklentiler ortaya konulmaktadır. Bu sorunların 
çözümü için çoğu kez önerilen, zamanın kısıtlı olması 
dolayısıyla yeterli olamamaktadır. Sorunların kalıcı 
çözümlere kavuşturulabilmesini sağlayacak çalışmalar için 
ise komusyon çalışmalarının sürekliliğine gerekseme 
göstermektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda, Yatırım Teşvik
Politikaları özel ihtisas Komisyonu'nun başladığı 
çalışmaları plan dönemi boyunca sürdürecek bir komisyonun ve 
gerekli olduğunda bu komisyona bağlı alt komisyonların 
oluşturulmasında yarar görülmektedir.



1. I.,11.,111.,IV. ve V. Yıllık Kalkınma Planları ve 
Yıllık Programları

2. 1988 yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
izlenmesine Dair Kararın Eki "Yatırımların ve Döviz Kazandırıcı 
Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine Ait Esaslar Kararnamesi 
(Resmi Gazete 5.A.1988-19776)

3. DPT-Yatırımların Teşviki ve Yönlendirilmesi ile ilgili Tebliğ: 
88/3 (Resmi Gazete 5.4.1988-19776)

4. Teşvik Uygulama Başkanlığı-1987 yılı Faaliyet Raporu-Mart-1987 
ve 1988 yılı faaliyet Raporları

5. V. Beş Yıllık Kalkınma Planı-Yatırımların ve ihracatın Teşviki 
Özel ihtisas Komisyon Raporu-Ankara-1982

6. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı-Yatırımlann-İhracatın ve Döviz 
Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki, Özel ihtisas komisyon raporu- 
Ankara-1977

7. Dış Ticaret ve Yatırım Mevzuatı-1986 
ihracatı Geliştirme Merkezi Yayını

8. I.K.V. Araştırmalarında Türkiye’nin AT. karşısındaki durumu 
I.K.V.-Haziran 1988

9. Yatırımlarda ve ihracatta Teşvik Politikaları ve Uygulamalan- 
Marmara Üniversitesi ve TUB.’un birlikte Düzenledikleri Senpozyum 
Istanbul-1986

10. International Investment Incentives and Dısıncentıves-OECD 
yayını, 29.6.1988-Paris

11. Corparate Taxes, a Worldwıde Summary, Price Waterhouse, 1983

12. II. iktisat Kongresi, Cilt: I, DPT yazısı, 1981 Ankara



13. Le Monde Economie. 30.8.1988 tarihli, le monde

1ü. DPT, Kalkınmada Öncelikli Yöreler-1986, Ankara

15. DPT, Türk Sanayiinin AT sanayi karşısında Rekabet imkanları,
1988 Ankara

16. Planlı Dönemde Bölgesel Gelişme Konusunda Yaklaşımlar, 198ü- 
Ankara

17. DPT, Regional Policies in Turkey, 1986 Ankara

18. Güneydoğu Anadolu Tarımsal Kalkınma Sempozyumu, 1986 Ankara
19. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Genel 
Müdürlüğü Arşivi,

20. Bali, 0. : Yatırım ve Teşvik Rehberi, 1979, Ankara

21. Güvemli, O : Yatırım Projelerinin Düzenlenmesi ve 
Değerlendirilmesi, III. 1988-tstanbul

22. Kaynak Kullanım Destekleme Primi Kararı ve T.C. Merkez
Bankası Tebliğleri (R.G. 7.6.1988 tarih ve 19835 sayılı ve
İÜ.10.1988 Tarih ve 19959)

23. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 29 ve 30 sayılı 
kararlar (R.G. İÜ.Ü.198Ü ve 7.7.198ü Tarihli)

2ü. 8/168 sayılı Yabancı Sermaye Kararnamesi (R.G. 2ü.1.1980
Tarih)

25. 8Ü/8306 Sayılı Kararname Eki Kararname (R.G. 21.7.198ü Tarih 
ve 18Ü65 Sayılı)

26. 8Ü/8837 Sayılı Kararname (R.G. 12.12.198ü tarih ve 18603
sayılı mükerrer)

27. Yatırım Malları özendirilmesi Kararı ve Tebliği (R.G. 
26.10.1985 tarih ve 18910 sayılı)



28. 87/11599 Sayılı öncelikli Yörelerde Uygulanacak Teşvik
Tedbirleri ile ilgili Kararın 8. maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Karar (R.G. 25.3.1987 Tarih ve 19776 sayılı mükerrer)

29. - ihracatta Vergi ladesine Dair 14 sayılı karar
R.G. 29.12.1983 Tarih ve 18266 Sayılı)

30. - 88/13384 sayılı Destekleme ve Fiyat istikrar Fonu
Hakkında Karar (R.G. 14. 10.19959)

31. 88/13385 sayilı ithalat Rejimi kararına ek karar 
(R.G. 14.10.1988 Tarih ve 19959 sayılı)

32. Yasalar :

- T.C. Anayasası-1982
- 215 Sayılı Vergi Usul Yasası
- 622i» Sayılı Yabancı Sermaye Yasası
- 5422 " Kurumlar Vergisi Yasası
- 3065 " Katma Değer Vergisi Yasası
- 193 " Gelir Vergisi Yasası
- 2499 " Sermaye Piyasası Yasası
- 933 " Kalkınma Planlarının uygulanması esaslarına

dair yasa
- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
- 3226 " Finansal Kiralama Kanunu
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33. özel ihtisas Komisyonuna Görüş Bildiren Kuruluşlar

- Kültür ve Turizm Bakanlığı-Turizm Genel Müdürlüğü
- Maliye ve Gümrük Bakanlığı-Ankara
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Ankara
- Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanlığı-Ankara
- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanlığı-Ankara
- Sermaye Piyasası Kurulu-Ankara
- Türkiye ihracat Kredi Bankası-Ankara
- T.C. Turizm Bankası A.Ş.-Ankara
- Türkiye Kalkınma Bankası-Ankara
- O.K. Deniz Nakliyat T.A.Ş. Genel MüdUrlüğU-îstanbul
- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu-TÜBlTAK
- Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı-Ankara
- Ege Bölgesi Sanayi Odası-tzmir
- Samsun Ticaret ve Sanayi Odası-Samsun
- Adana Sanayi Odası-Adana
- Ankara Ticaret Odası-Ankara
- İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odasx 

İstanbul
- Türkiye İş Veren Sendikaları Konfederasyonu-Ankara
- Türkiye Makine Mühendisleri Odası-Ankara
- Türkiye Çimento Müstehzilleri Birliği-Ankara
- Demir Çelik Üreticileri Derneği-Ankara
- Yabancı Sermaye Koordinasyon Derneği-Istanbul
- Otomotiv Sanayi Derneği-Istanbul
- Otomotiv Yan Sanayi Derneği-Istanbul
- Türkiye Deri Sanayicileri Derneği-Istanbul
- Koç Holding A.Ş.-İstanbul
- Ercan Holding A.Ş.-İstanbul
- Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş.-İstanbul
- İzmir Demir Çelik Sanayii A.Ş.-İzmir
- Asmaç Ağır Sanayi Makineleri A.Ş.-İzmir
- Rabak Elektrolitik Bakır ve Mamulleri A.Ş.-İstanbul
- İzmir Metalürji Fabrikası T.A.Ş. (Metaş)-Izmir
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