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Devlet Planlama Teşkilatının Kurulması Hakkmdalti 91 sa¬ 
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki¬ 
latının izni olmadan yayın ve referans İşin kullanılamaz. 

İOOO adet basılmıştır 



ÖNSÖZ 

Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bi; 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plâniami 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu 
Ilınmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı’ 
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş v< 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog 
ramlan hazırlanmıştır. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe 
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında oldugı 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü 
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul 
muştur. 

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas 
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirle] 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki 
ltâtı na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır 
lıklarma daha geniş çevrenin katkısını sağlamak', ve ülkenin bütür 
olanaklarını değerlendi), mek üzere kurulmuşlardır. 

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü 
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır 
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş 
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur. 

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa 
yılı genelge ile başlatılmışlardır. 

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzül 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö 
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci 
lerle koordinasyonu sağliyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril 
iniştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla 
ma Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir. 



Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil¬ 
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha¬ 
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik¬ 
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır. 

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlamnaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola¬ 
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer- 

' mektedir. 

özel ihtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor¬ 
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama¬ 
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar. 

özel ihtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ¬ 
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı¬ 
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil¬ 
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda y/er 
verilmiştir. 

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli bi:rer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas Komisyonları raporların¬ 
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü I3eş 
Yıllık Kalkınma Plânj’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle¬ 
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengıesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta¬ 
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve (dü¬ 
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanmıası 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel ihtisas Konnis- 
yonlarmda görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçimiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkiürü 
bir borç biliriz. 

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKÎLÂTT 
MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK 
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KOMİSYONU 

Komisyon Başkanı 
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Komisyon Raportörü 

Oğuz DUMANOĞLU 

Sanayi ve Teknoloji Teşvik ve 
Bakanlığı Uygulama 
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Teşkilâtı 

TEŞVİK VE UYGULAMA POLİTİKALARI 
ALT KOMİSYONU 

BAŞKAN 
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RAPORTÖR 

Oğuz DUMANOĞLU 

ÜYELER 

1. Oğuz ÇATALOĞLU 

2. Erol MANİSALI 

3. Gündüz PAMUK 
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Teşkilâtı 
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Fak. 
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T.Traktör ve Zi. 
Mak. A.Ş. 

Uzman 

Prof. Dr. 

Doçent 
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6. Orhan IŞIK 

7. Mehmet YAZAR 

8. Hami KARTAY 

9. Nevzat KARACAHİSARLI 

10. Vehbi DİNÇERLER 

11. Berk KOÇER 
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14. Evren KARADAYI 
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Ticaret Bakanlığı 

İdare Mec.Bşc. 
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Yönetim Ku.B. 

Müşavir 

Kamu İlişkila- 
ri Md. 

Kredi ve Fin. 

Da. Bşk. 

Araşt.Uzmanı 

Gn.Md.Yrd. 

Yatırım Kotası 
Md. 

Proje D.Şb.Md. 
Yönetim K.Bş. 

Sektör Araştır¬ 
maları Pr. Yö¬ 
netmeni 

Müsteşar Yrd. 

İşletmeler Md. 
Teşvik ve Uygu¬ 
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Proje D. Şb.Md. 
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Teşkilâtı UJzanan 
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Mehmet YAZAR 
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11. İhraç ürünlerinin sanayi ürünlerine kaydırılarak çe¬ 
şitlendirilmesi politikası, 
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YATIRIMLARI TEŞVİK ALT KOMİSYONU RAPORU 

TARİHÇE 

MEVCUT DURUM : 

1. î.ievz uat 

a) Kanunlar 

(1) 3339 Sayılı Kanun (Geaıi imalinde kullanı¬ 
lan makina ve malzemenin ithalinde güm¬ 
rük muafiyeti) 

(2) 5086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanunu. 

(3) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka¬ 
nunu. 

(4) 202 ve 199 sayılı Kanunlar (Gelirler ve 
Kurumlar Vergisi Kanunlarına eklenen Ya¬ 
tırım İndirimi Hükümleri) 

(5) 1318 Sayılı Finansman Kanunu (ilgili mad¬ 
deleri : 67»68) 

(6) 474 sayılı Kanun (Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinde yer alan vergi nisbet ve had¬ 

leri ile tarife notlarında değişiklik 
yapılması) 

(7) 933 sayılı Kalkınma Planının Uygulanması 
Esaslarına Dair Kanun (Anayasa Mahkeme¬ 
since iptal edilmeyen hükümleri) 

(8) 121L Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
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18. maddeler) 
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(1) 6/12585 sayılı Kararname (Genel Gümrük 
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(2) 7/449 sayılı (474 sayılı Kanun hükümleri¬ 
nin uygulaması ile ilgili usul ve esasla¬ 
rı gösterir yeni yönetmelik)'i yürürlüğe 
koyan Kararname, 

(3) 7/3116 sayılı Kararname (Eğitim malları 
ve ham maddelerinin ithalinde gümrük mu¬ 

afiyeti) 

(4) 7/3635 sayılı Kararname (Gemi ve gemi in¬ 
şa malzemesinde ithalinde gümrük muafiye¬ 
ti) 

(5) 7/5399 sayılı Özel Dış Krediler ve Faiz 
Eşlendirme Fonu Hakkında Kararname. 

(6) 7/5821 sayılı Kararname (ihracat garanti¬ 
li yatırım, gemi ve gemi inşa tesislerine 
açılan orta ve uzun vadeli kredilerde ver 

gi, resim ve harç istisnası) 

(7) 7/5822 sayılı Kararname (Orta ve Uzun Va¬ 
deli Kredilerde faiz farkı ödemesi) 

(8) Diğer Kararnameler (Gemi Koord. K. gibi) 
ve tebliğ Hükümleri. 
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3. Teşvik Uygulama Sonuçları. 

a) Yıllar itibariyle teşvik müracaatları (sayısı 
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4l) Yıllar itibariyle sektörel dağılım 
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(2) Yıllar itibariyle bölgesel dağılım 
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c) Teşvik belgesi almış projelerin gerçekleşme 
sonuçları 

III. Diğer Ülkelerde teşvik uygulamaları, 

(AET ve diğer ülkelerden örneklerle - mevzuat ve araç 
yönünden) 

IV. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı İçin Tedbirler ve Öneri¬ 
ler. 
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I. TARİHÇE 

II. MEVCUT DURUM 

1. Mevzuat 
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(1) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 
(ilgili Hükümler) 
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sına Dair Kanun (Anayasa Mahkemesince 
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(1) 7/1116 Sayılı Kararname (ihracatın teş¬ 
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İhracat fonu ve döviz kazandırıcı muame¬ 
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(2) 7/1117 sayılı Kararname (İhracatın teş¬ 
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(3) 7/5821 sayılı Kararname (İhracat garan¬ 
tili yatırım gemi inşa ve gemi inşa te¬ 

sislerine açılan orta ve uzun vadeli 
kredilerde vergi, resim ve harç istis¬ 

nası) 

(4) 7/10624 sayılı ihracatta Vergi İadesi 

Kararnamesi, 

(5) 7/10631 sayılı Orman Ürünlerine Vergi 
İadesi Kararnamesi, 

(6) Diğer Kararnameler ve Tebliğ hükümleri 

2. Teşvik Araçlarının Uygulaması 

3. Teşvik Uygulama Sonuçları 

a) İhracatta Vergi İadesi 

b) Döviz ve Kredi Verilmesi 

c) Özel İhracat fonu 

d) Geçici Kabul ve geçici muaflık 

e) Döviz kazandırıcı hizmetler 

4. Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 

III. Diğer Ülkelerde Teşvik Uygulamaları 
O ' 

(AET ve diğer ülkelerden örneklerle, mevzuat ve araç 
yönünden) 

IV. IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı için Tedbirler ve Öneri¬ 
ler. 





I. GİRİŞ 

Konunun Tanımlanması ve Sınırlanması : 

Devletlerin ekonomi politikalarıyla dış politikalarının 

bir birinden ayrılmaz bir bütün teşkil etmeye başladığı, hat¬ 

tâ ekonomik problemlerin ön plana geçtiği bir asırda yaşamak¬ 
tayız. Bütün dünya ülkelerinin ekonomik politikalarında ortak 

bir hedef vardır ki o da fertlerin ve toplumun refah seviyele 

rinin yükseltilmesidir. Bu hedefe varmak; o ülkedeki yatırım¬ 

ların arttırılması, üretimin çeşit ve miktar olarak artması, 
artan üretimin tüketiminin sağlanması gibi sorunların çözüm¬ 
lenmesi ile mümkün olabilir. 

Gelişme ve kalkınma çabası içinde olan ülkelerde, yatı¬ 

rım mallarının büyük ölçüde, teknoloji, sermaye ve diğer bir 
takım sebeplerle ülke içinde imal edilememesi, ithalâtı ge¬ 
rekli kılar. Yatırımların gerçekleşmesi ve üretim sürecinin 

devamlı olması için, gelişmekte olan ülkelerde, yatırım mal¬ 
ları yanında ham madde, yardımcı madde ve hattâ işletme mal¬ 
zemelerinin de ithali gerekebilir. Bu sebeple ithalâtı karşı¬ 
lamak için gerekli döviz ihtiyacı gittikçe artar. Bu dövizle¬ 

rin, ödemeler dengesinin en önemli kalemi olan ihracatla kar¬ 
şılanması mümkündür. Yani, ihracat gelirlerinin arttırılması, 

ithalâtın finansmanıi açısından hayati bir önem taşır. 0 hal¬ 
de ihracatın teşviki ve geliştirilmesi, bir ülkenin ithal ih¬ 
tiyaçlarını karşılamak, kalkınmayı ve buna paralel olarak ya¬ 
tırımları öngörülen ölçüde gerçekleştirebilmek için büyük 
önem kazanmaktadır, Yatırımların ve sanayiin, özellikle ithal 

ikamesi sağlayan ve ihracata dönük sanayiin teşviki ve geliş¬ 
mesi de daha sonraki dönemlerde ödemeler dengesine olumlu 
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yönde etki yaparak, bir yandan ithalât ihtiyacını azaltırken, 
öte yandan ihracat olanaklarını artıracaktır. 

Neticede, hızlı bir ekonomik gelişme ile toplumun refah 

seviyesinin yükseltilmesi, hızla gelişmeyi konjonktür dalga¬ 
lanmalarına göre devam ettirebilecek ekonomik güce ve yapıya 

ulaşılması ve bu ekonomik gelişmenin dış kaynaklara bağlılık 

derecesinin azaltılması zorunluğu bazı teşvik tedbirlerini 

gerekli kılmaktadır ki bunların başında yatırımların, ihraca¬ 

tın ve döviz kazandırıcı işlemlerin geliştirilmesiyle ilgili 
olanlar gelmektedir. 

Gerek yatırımların ve gerekse ihracatın teşviki yeni bir 

olay değildir. Geri kalmış ve gelişmekte olan memleketlerde 

kalkınmanın biraraeıolarak kullanılan teşvik tedbirleri baş¬ 
ka maksatlar için ileri memleketlerde de uygulanmaktadır.'' Teş¬ 
viklerin mahiyeti icabı ve çok yönlü faydaları sebebiyle her 

yerde ve her zaman şu veya bu şekilde uygulama alanı bulacak¬ 
tır. Kalkınmasını tamamlamış gözüyle baktığımız bir çok ileri 

ülkelerde görülen işsizlik problemi, dış pazarlardaki amansız 

rekabetleri, teknolojik alandaki yarışları bile en ileri saf¬ 

hada teşviklerin uygulanmasını gerektirmektedir. Kaldı ki ne 
derece ileri bir seviyeye varmış olursa olsun, bu memleketle¬ 

rinde bölgeleri arasında gelişme farkının olması, bu farkın 

izalesini sağlıyacak teşviklere ihtiyaç göstermektedir. Ayrı¬ 

ca sanayileşen bölgelerin meydana getirdiği çevre sorunları, 
buralara yığılan insanların sağlığını tehdit etmekte, bu şe¬ 

kilde kurulmuş büyük şehirlerden çevreyi çok kirleten sanayi¬ 

lerin uzaklara taşınması için de teşviklere ihtiyaç bulunmak¬ 

tadır* Bu açıklamadan anlaşılacağı ve Komisyon raporumuzun il¬ 

gili bölümünde de görüleceği gibi Fransa, İngiltere, Japonya... 
gibi her bakımdan ilerlemiş memleketlerde bile teşvik tedbir¬ 

leri uygulaması yapılmaktadır. 
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Teşvik tedbirlerinin memleketimiz için önemi ve ondan 
beklenen sonuçlar daha da fazladır. 

Yatırımları Teşvik tedbirleri sadece yatırımların artma¬ 

sını değil, bölgelerin gelişmişlik farkını zamanla ortadan kal¬ 
dıracak şekilde dağılımını, küçük tasarrufların azami derece¬ 

de değerlendirilerek refahın tabana yayılmasını, özel sektö¬ 

rün plan hedefleri doğrultusunda ve öngörülen hacimde yatırım 
yapmasını, istihdamın artmasını, modern teknolojinin memleke¬ 
te girmesini, yatırım ve mamul maliyetlerinin azaltılmasını, 

kaynakların en verimli ve tesirli bir şekilde kullanılmasını, 
ihracat için mamul hazırlanmasını (v.s.) hedef alan önemli ve 
etkili bir sistemdir. 

Yurt içinde çeşitli ürün ve mamullere karşı talebin sü¬ 

ratle artmakta oluşu ve yeni ilişkiler kurduğumuz ekonomik 

topluluklar içinde bazı sahalarda mevcudiyetimizi devam et¬ 
tirmek bakımından dünya piyasa ve ekonomisi şartlarına uygun 

güçlü üretim ve sanayi tesislerine ihtiyacımız vardır. Mevcut 

ekonomik düzen içinde Özel Sektörün büyük yatırım projelerine 
yönelmesi ve böylece kalkınmada kendine düşen payı yerine ge¬ 

tirmesi tesirli şekilde uygulanacak teşvik politikası ile müm¬ 
kün olacaktır. Mevcut kuruluşların tevsiinde veya modernizas¬ 

yonunda da aynı esastan hareketle bunların dış piyasalarda re¬ 

kabet edebilecek bir güçte olmaları gerekmektedir. 

m İhracatı teşvik tedbirleri, ihracatı arttırıcı özellik ta¬ 
şıyan tedbirler manzumesidir. Bunlar ihraç konusu malların 
arz-talep ve fiyatlarına ilişkin meseleleri çözebildiği ölçüde 

başarıya ulaşabilir. Hızlı nüfus artışının, gıda maddelerinin 
ihracatını azaltması; yerli sanayiin gelişmesiyle hammadde ih¬ 
racının azalması, ihraç mali arımızın talep elastikiyetinin 
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düşük olması, ihraç piyasamızda rekabet şartlarını bozucu et
kenlerin bulunması; pazar araştırması, kalite kontrolü, ıslâ

hı, ve organizasyon yetersizlikleri; hepsinden önemlisi de ma

liyet, kredi-finansraan, sigorta, vergi, ihracat rejimi, amba
lajlama, depolama gibi meseleler ihracatın problemleridir ve 
bunların halledilerek ihracatın geliştirilmesi ve sanayi ürün

leri payının artırılması zaruridir. 

Yatırımların ve ihracatın teşvik ve geliştirilmesi konu
sunda IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde alınacak ted

birlere ışık tutması için hazırlanan bu Özel İhtisas Komisyo
nu Raporunda teşviklerin tarihçesinden mevcut durumun ince

lemesine, yürürlükteki mevzuatın tesbitinden uygulama şekil
lerine, bu güne kadar yapılan teşvik uygulamalarının durumun
dan alman sonuçlarına, diğer ülkelerdeki teşvik mevzuatından 
uygulamalarına kadar pek çok konuya önemi derecesinde yer ve

rilmiş ve nihayet IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için 

ileri sürülen teşvik politika, ilke ve esasları ile öngörü
len tedbir ve öneriler ayrı ayrı tesbit edilmiş ve açıklanmış
tır. 

PLANLI DÖNEMDE TEŞVİK POLİTİKA İLKE VE ESASLARI : 
(II. ve III. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI) 

"1 f) < - TV Ac A—\C| i 
II. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI : 

1. Üretim Yapısı ve Teknoloji : 

Sanayi, genellikle küçük veya optiraal olmayan bü

yüklükteki birimlerden oluşmaktadır. Tabii kaynaklar gereğin

ce değerlendirilememektedir. Maliyetler yüksek, mamul kalitesi 
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düşük, üretim teknolojisi geridir. En ileri teknolojiler se¬ 

çilemediği gibi, teknoloji gerçekleştirilememekte ve ülke şart¬ 

larına uydurulamamaktadır. Teknolojik gerilik, ihracatın yapı¬ 
sına yansımaktadır. Ara malı ve yatırım malı üretimi, sanayi 

üretimi içindeki gereken ağırlığı kazanamamıştır. Ara malları 

ve yatırım malları, ithalat içinde büyük bir yer tutmaktadır. 

Bu yapı dış ticaret hadlerini de menfi yönde etkilemektedir. 

2. Sanayileşme : 

Sanayileşme, hedef alman yapı ve belli bir gelişmiş¬ 

lik seviyesine ulaşma gereği, dış kaynaklara bağlılığın azal¬ 
tılması amacı kendi kendine yeten anarşik bir ekonomi yarat¬ 

mak anlamında kullanılmamaktadır. Sanayileşmede benimsenen 

prensip içe değil dışa dönük olmaktır. Türkiye Uluslararası 

şartlara uygun, rekabet gücüne sahip sıhhatli bir sanayileşme¬ 

yi gerçekleştirmek zorundadır. 
Bu bakımdan mevcut veya yeniden kurulacak sanayile¬ 

rin uluslararası ve özellikle AET şartlarım intibakını kolay¬ 

laştıracak tedbirler alınacaktır. Böylece daha yüksek seviye¬ 

de bir dış ticaret dengesine yaklaşmak ve dış konjonktürden 
az etkilenen bir ihracat yapısını gerçekleştirmek ve ödemeler 

dengesinde tavizli dış krediler payını azaltmak amaç alınmak¬ 
tadır. 

Sanayide belli yapısal değişmeyi sağlamak için mil¬ 

li güvenlik gerekleri de titizlikle gözönünde tutularak ileri¬ 

yi ve geriyi besleme etkisi güçlü ara mallan sanayi ile istih¬ 

dam yaratan, teknoloji üretiminde itici ve özendirici bir ni¬ 
teliğe sahip, milli hasılaya katkısı yüksek, yabancı ekonomi¬ 
lere bağlılığı hafifleten, ama ulaslararası ticarette Türkiye'yi 
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güçlü bir ticaret ortağı haline getirecek,yatırım malları sa¬ 
nayiinin toplam sanayi üretimi içindeki payının arttığı bir 

sınaî yapıya ulaşmak amaç edinilmiştir. 

III. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI : 

1. Yatırım ve Teknoloji Politikası : 

a) Tarım sektöründe, yatırımların planlanmasında 
önceliğin, bu sektörün hava koşullarına olan bağlılığını azal¬ 
tacak ve üretimi düzenli bir şekle getirecek yatırımlara veril¬ 

mesi öngörülmüştür. Bu nedenle sulama developmanı yatırımları 

ağırlık kazanmaktadır. 

b) Madencilik'te yatırımlar çok yönlü aramalardan 
ziyade özellikle hızlı bir gelişim göstermesi beklenen imalat 
ve enerji sektörlerinin girdi gereklerini karşılayacak ve aynı 
zamanda ihracatı arttıracak nitelikteki belirli madenlerin 

aranması ve üretimine yöneltilecektir. 

c) İmalat Sanayinde, 

Tüketim malı üreten sanayilerle ilgili yatı¬ 

rımlarda öncelikler, yurt içi talepteki normal gelişimleri kar¬ 
şılayacak üretim kapasitelerinin kurulmasına ve ihracata dönük 

yatırımlara tanınmıştır. 

Ara malı üreten sanayilerde yatırım öncelikle¬ 

ri, bugünkü kurulu tesisleri optimum kapasitelere çıkaracak 

üretim maliyetlerini düşürecek, prodüktiviteyi arttıracak ve 
İthal ikamesi sağlayacak konulara verilmiştir. 
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Yatırım malı üreten sanayilerde sağlanacak 

gelişmeler büyük öncelik taşımaktadır. 

d) Enerji yatırımları, 

Hızlı bir sanayileşmenin gereklerini karşıla¬ 

yacak bir biçimde özendirilecektir. 

2. Yatırımlara İlişkin Politikalar : 

(1) SEKTÖRLERDE YATIRIM ÖNCELİKLERİ : 

Tarım sektörü yatırımlarının programlan¬ 

masında önceliğin, bu sektörün hava koşullarına olan bağlılı¬ 
ğını azaltacak ve üretimi düzenli bir şekle getirecek yatırım¬ 

lara verilmesi öngörülmüştür, bu nedenle, sulanan alanları 

genişletecek olan yatırımlar ile mevcut sulama şebekesinin 

daha etkin kullanımını sağlama amacına dönük ve tarım üreti¬ 

mini kısa dönemde etkileyecek olan sulama developnanı yatı¬ 
rımları ağırlık kazanacaktır. Tarım yatırımlarında öncelik, 

beslenme ihtiyacının karşılanması yanında, ihracatın geliş¬ 

tirilmesini de yakından ilgilendiren hayvancılık, balıkçılık 
ve sebze-meyve alanlarında üretimi arttıracak yatırımlara ve 

sanayiye hammadde veren üretim kollarına verilecektir. 

(2) Madencilik alanında yatırımlar çok yön¬ 
lü aramalardan ziyade, özellikle, hızlı bir gelişim göstermesi 

beklenen imalât ve enerji sektörlerinin girdi gereklerini kar¬ 
şılayacak ve aynı zamanda ihracatı arttıracak nitelikteki be¬ 

lirli madenlerin aranmasına ve üretimine yöneltilecektir. 
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(3) İmalât sanayii içinde yatırımlar genel¬ 
likle tüketim malı üreten, ara malları üreten ve yatırım mal¬ 
ları üreten sanayilerle ilgili olarak üçlü bir ayırım yaparak 
ele alınmıştır. Tüketim malı üreten sanayilerle ilgili yatı¬ 
rımlarda öncelikler yurt içi talepteki normal gelişimleri kar¬ 

şılayacak üretim kapasitelerinin kurulmasına ve ihracata dö¬ 

nük yatırımlara tanınmıştır. Ara malları üreten sanayilerde 

yatırım öncelikleri bugünkü kurulu tesisleri optimum kapasite¬ 
lere çıkaracak üretim maliyetlerini düşürecek, prodüktiviteyi 

arttıracak ve ithal ikamesi sağlayacak konulara verilmiştir. 

Yatırım malı üreten sanayilerde sağlanacak gelişmeler, büyük 

öncelik taşımaktadır. İkinci Beş Yıllık Plan döneminde bu sa¬ 
nayi dallarında öngörülen hedeflere göre ortaya çıkan geri 

kalmaları karşılamak, ekonomide yapısal değişikliği sağlamak 

ve yüksek bir gelir ve üretim düzeyine erişmek amacıyla yatı¬ 

rım malları üreten sanayilerin kurulması ve geliştirilmesi ge¬ 
rekli görülmüştür. 

(4) Enerji yatırımları, enerjinin gelecek 
yıllarda bir darboğaz olarak ortaya çıkmasını önleyecek ve 

özellikle hızlı bir sanayileşmenin gereklerini karşılayacak 

biçimde saptanmıştır. Bu konuda hidroelektrik ve termik sant- 

rallann kurulmasına ve mevcutların kapasitelerinin genişle¬ 

tilmesine dönük yatırımların yanı sıra, iletim ve dağıtım şe¬ 

bekesini geliştirici ve yurtiçi jeotermik potansiyel ile ta¬ 
bii gazdan yararlanma amacını güden yatırımlara öncelik tanın¬ 
mıştır. Öte yandan perspektif plan döneminin enerji gerekle¬ 
rini karşılamak için nükleer teknolojiye girişim sağlanması 

da yararlı görülmektedir. 
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V l f 
(5) Ulaştırma sektöründe yatırımlar, tüm eko¬ 

nomideki gelişmelere paralel bir düzeyde ele alınmıştır. Bu 

alanda gereksiz alt-yapı tesislerinin kurulmasından kaçınıla¬ 

cak ve öncelikler, kalkınmanın alt yapı gereklerini zamanın¬ 
da ve asgari masrafla karşılayacak yatırımlara tanınacak, 

darboğazların ortaya çıkmaması gözönünde tutulacaktır. 

~KV\ (6) Turizm sektöründe yatırımlar, kullanılma¬ 
yan kapasite yaratmaksızın öncelikle turistlerin geldikleri 

bölgelerde yoğunlaştırılacak ve bu yatırımların diğer bölge¬ 

lere kaydırılması turist akımına paralel olarak geliştirile¬ 

cektir. Öte yandan tarihi değerleri koruma amacını güden ya¬ 
tırımlar, doğal olarak, öncelikle ele alınacaktır. 

\ O*' (7) Konut, eğitim, sağlık ve diğer kamu hiz¬ 
metleri alanlarında yatırımlar kalkınmanın gereklerini karşı¬ 

layacak şekilde düzenlenmiştir, önceki plan dönemlerinde ge¬ 
lişimi yeterli ölçüde kontrol altına almamıyan özel kesim 
konut yatırımlarının, öncelikli sektörlere kaydırılması ön¬ 

görülmüştür. Eğitim konusunda, örgün eğitim yatırımlarının 

yanı sıra, özellikle gelişen sanayiin çeşitli nitelikteki in- 

sangücü ihtiyacını karşılama amacına dönük yaygın eğitim ya¬ 
tırımlarına da öncelik verilmiştir. Sağlık yatırımları için¬ 

de çevre sağlığını iyileştirici ve koruyucu hekimlik hizmet¬ 

lerini geliştirici yatırımlar öncelikli konular olarak ele 
alınmıştır. Diğer kamu hizmetleri alanında ihtiyaçların ana 

planlar çerçevesinde saptanması ve taleplerin sanayileşme he¬ 

definden uzaklaşılmadan karşılanması uygun görülmüştür. 



- 10 -

(2) UYGULAMADA İLKELER : 

2001. (1) Yatırım programlarının hazırlanması ve 
uygulanmasında esas Üçüncü Plan dönemi ve sonrası için ve¬ 
rilmiş olan fiziksel üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesi¬ 
ni sağlayacak kapasitelerin yaratılmasıdır. Yıllık yatırım 

dilimleri, yıllık programlarda konjöktür şartlarına ve uygu¬ 
lamada ortaya çıkacak fırsatlara göre düzenlenebilecektir. 

Ancak, bu ayarlamalar yapılırken gecikmeleri büyük olumsuz 

etki yaratan ve sanayileşme yönünden önem taşıyan temel sa¬ 

nayi projelerinin (demir-çelik ve metalürji, kimya, petrokira- 
ya, makina imalât, enerji, v.b.) yıllık yatırım tahsisleri 
azaltılmayacakt ır. 

(2) Yıllık yatırım programlarının hazırlan¬ 
ması ve uygulanmasında birinci öncelik, temel mallar ve ham¬ 

maddeler üretiminde karşılaşılabilecek darboğazları giderecek 
yatırımlara verilecektir. 

ı 

(3) Üçüncü Plan döneminde devam eden yatırım 
projelerinin bitirilmesi ve üretime geçirilmesi, projelerin ol¬ 

gunlaşma süresini gereksiz yere uzatacak biçimde yeni projele¬ 

rin programa alınmasına tercih edilecektir. 

Yatırım uygulaması ve proje hizmetleri 

ile ilgili diğer hususlar altıncı kesimde (Plan uygulaması ve 
araçları) yer almaktadır. 
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(3) TEKNOLOJİ POLİTİKASI : 

2002. (l) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için 
gerekli olan hızlı bir kalkınmanın sağlanmasında modern tek¬ 
nolojilerin uygulanması zorunlu görülmektedir. 

(2) Üretimde maliyet ve kalite yönlerinden 
dış rekabetin önemli olduğu alanlarda, özellikle kimya, pet- 
ro-kimya, makina imalât, madenî eşya ve demir dışı metaller 

sanayilerinde en ileri teknolojilerin kullanılması esastır. 

Ürün kalitesinde belli farklılıkların kabul edilebildiği ko¬ 
nular ile üretim teknolojisinin bir gereği olarak, gemi yapı¬ 

mı inşaat, elektronik sanayii, orman ürünleri işleme sanayii 

ve toprak ve su işleri gibi alanlarda işgücü yoğun teknoloji¬ 
ler benimseyecektir. 

(3) Kullanılacak teknolojilerin saptanmasın¬ 

da bu teknolojilerin ülke gereklerine cevap veren, plan önce¬ 
liklerine dönük, yaşama düzeyinin iyileşmesine katkıda bulu¬ 

nacak mevcut teknolojilerin tamamlayıcı ve teknoloji düzeyi¬ 
ni yükseltici nitelikte olmasına dikkat edilecektir. 

(4) Teknoloji transferinde, ithal edilen tek¬ 
nolojilerin en etkin bir şekilde kullanılması esastır. Bu ne¬ 
denle, ithal edilen teknolojilerin ülke koşullarına uydurula- 

bilir olması konusu gczönünde tutulacaktır. 

(5) İthal edilen teknolojilerden, ilgiLi 
üretim dalındaki diğer işletmelerin de yararlanması imkânLrı- 
rı araştırılacak ve benzer teknoLoji kullanan farklı patent¬ 
ler ithalinden kaçınılacaktır. 
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(6) İthal edilen teknolojiler ile yurtiçi 
araştırma-geliştirme faaliyeti arasında devamlı ilişki kurula¬ 
caktır. Özellikle» değişme hızı yüksek olan dinamik teknoloji¬ 
lerin ithalinde» hu teknolojiyi ortam koşullarına uyduracak ve 

gelişimlerini izleyip, değerlendirebilecek bilimsel alt yapı¬ 

nın yeterliliği sağlanacaktır. 

(7) Lisans sözleşmelerinde ihracatı önleyici 
veya sınırlayıcı hükümlerden kaçınılması esas olacaktır. 

(8) Teknolojilerin yurt içinde üretime dönük 
araştırına-geliştirme çalışmaları Plan hedef ve amaçlarına uy¬ 

gun biçimde yürütülecek, araştırma-geliştirme yatırımları ve 
harcamaları buna göre yönlendirilecektir. 

(9) Yurt içinde teknoloji üretimini gerçek¬ 
leştirecek olan mevcut araştırma-geliştirme birimleri ile ye¬ 
ni kurulacak olanlar arasında koordinasyon sağlanacak ve bu 

birimlerin çalışmaları daha etkin bir hale getirilecektir. 

(10) Yurtiçi teknoloji üretimini desteklemek 
amacıyla, kamu ve özel yerli mühendislikve projecilik hizmet¬ 
leri özendirilecektir. 

(4) -KAMU GİRİŞİMCİLİĞİ POLİTİKASI : 

Kamu girişimleri ile ilgili olarak uygulana¬ 
cak politikalar kamu iktisadi teşebbüslerinin örgütlenmesi 

bahsinde yer almaktadır. 
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(5) TEŞVİK VE YÖNELTME POLİTİKASI : 

(1) Teşvik ve yöneltme politikası, Planın 
özel sektör bakımından yol gösterici olma niteliğine uygun, 
etkin bir uygulama aracıdır. 

(2) Bu politikanın amacı özel sektörün kat¬ 
kısından karma ekonomi kuralları çerçevesinde ve genel kalkını-. 
ma stratejisi yönünde yararlanmak ve bu katkıyı zaman içinde 
arttırmaktır. 

(3) Esas olarak fiyat mekanizmasının kalkın¬ 
ma gerekleri açısından ortaya çıkan bazı yetersizliklerini te¬ 

lâfi etmeğe yönelen teşvik politikası geliştirilmek istenen 
alanlara ticarî kârlılığı arttırarak, riski azaltarak ve bu 
alanlara uygun miktar ve nitelikte yatırılabilir kaynak akımı¬ 

nı sağlayarak yine piyasa sistemi içinde ekonomik faaliyetin 
düzenlenmesine imkân vermektedir. 

(4) Üçüncü Plan döneminde uygulanacak teşvik 
ve yöneltme politikası sanayileşerek kalkınma hedefi ve reka¬ 

bet edebilir olma zorunluluğu gözönünde tutularak tespit edil¬ 
miştir. 

Teşvik ve yöneltme politikasının ilkeleri 

(l) Yatırımların, sınaî mal ihracatının döviz 
kazandırıcı hizmetlerin geliştirilmesi, istihdamın arttırılma¬ 

sı ve işletmelerde teknolojik seviyenin yükseltilmesi amacıy¬ 

la uygulanacak teşvik sisteminin temel ilke olarak, yerli te¬ 
şebbüslere yönelmesi, objektif olması yararlanacak teşebbüslerin 



- 14 -

beyanına dayalı olarak, İdarî takdir alanını çok zorunlu hal¬ 
lerle sınırlayarak kendiliğinden içler hale getirilmesi esas¬ 
tır. 

(2) Teşvik uygulamasında, teşebbüslere doğ¬ 
rudan doğruya fon tahsisi öngörülmemiştir. 

(3) Teşvik uygulamalarında kurulmuş veya ku¬ 
rulacak sanayi ile özel sektör veya kamu sektörü arasında ay¬ 
rıcalık gözetilmeyecektir. 

(4) Teşvik ve yöneltme politikası Kalkınma 
Planı ve Yıllık programlarda getirilecek ilkelerle sınırlı 
olarak bir bütün halinde saptanacak ve uyguLanacaktır. Uygu¬ 
lamada genel teşvik dengesini bozacak yönde belli sektör ve 

yöreler için değişiklikler yapılmayacaktır. 

(5) Teşvik ve yöneltme uygulamalarında, teş¬ 
vik ve yöneltme öncelikleri, kriterleri ve araçları açıklık¬ 
la belirlenecektir. 

(6) SAilAYİİN YURT DÜZEYİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI : 

(1) Yatırımların dağılımında izlenmesi gere¬ 
ken genel politikalar yukarıda belirtilmiştir. Bu genel poli¬ 
tikaların yanında Plan'm sanayileşme amacı gözönünde tutula¬ 
rak sanayiinin yurt düzeyinde yaygınlaştırılması gereği üze¬ 

rinde durulmuş tur. Bu bakımdan özel politikalar izlenmesi ön¬ 

görülmüştür. 
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(2) Yöresel gelişmişlik farklarının uzun dö¬ 
nemde giderilmesi amacı, (l) Üçüncü Plan döneminde kalkınmada 
öncelikli yörelerin kalkındırılmasına özel bir önem verilmesi¬ 

ni zorunlu kılmaktadır. Ulusal ölçüde hedef alman gelişmişlik 
düzeyine ve ekonomik yapıya ulaşmada sanayileşmenin amaç ola¬ 

rak benimsenmiş olması, kalkınmada öncelikli yörelerin bu sa¬ 

nayileşmeden en az mevcut potansiyelleri ve kaynakları ölçü¬ 

sünde pay almalarını gerektirmektedir. Bu gerçekleştiğinde, 
kalkınmada öncelikli yörelerin ulusal kalkınmanın diğer uzun 

dönemli amaçlarına daha olumlu katkıda bulunmaları sağlanmış 
olacaktır. 

(3) Sanayileşmenin az gelişmiş yöreleri kap¬ 
sayacak biçimde yaygınlaştırılması amacı yöresel gelişmişlik 
farklarının uzun dönemde giderilmesi yanında dengeli ve fonk¬ 
siyonel bir yerleşme ve şehirleşme düzeyinin geliştirilmesi 

için de zorunlu görülmektedir. 

(4) Kalkınmada öncelikli yörelere yöneltile¬ 

cek sanayilerin saptanması, bunlara ilişkin yatırım projele¬ 
rinin seçimi ve yöreler arasında dağıtımında bir yandan ulusal 
planın bütünlüğünü koruma amacıyla (i) Yeni stratejide öngö¬ 
rülen sınaî yapı değişikliği, (ii) Sektörel ilişkiler, üretim 
hedefleri ve öncelikler ve (iii) üzün dönemli gelişmenin ge¬ 

rektirdiği alt yapı ihtiyacı gözetilirken öte yandanda (i) 
İoğal kaynakların değerlendirilmesi, (ii) Tarım ve gıda sana¬ 
yii ürünlerinin muhafaza edilerek uzun dönemde pazarlanması 
olanağının yaratılması, (iii) Mevcut durumda ithal konusu olan 

ve dış ülkelerle özellikle Ortak Pazar Ülkeleri ile olan ticarî 
ilişkilerimiz açısından değerlendirildiğinde yurt içi üreti¬ 
minde ulusal çıkar görülen «alların üretimi (iv) Mevcut sınaî 
kuruluşların yan ve artık ürünlerinin değerlendirilmesi, 
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(v) Mevcut kuruluşlarda ekonomik büyüklüğe ulaşma ve entegre 
kuruluş haline dönüşme, (vi) Mal bazında bölgesel talebi kar¬ 
şılama ve (vii)'İhracat olanağı yaratma gibi yöresel gelişme 
potansiyelinin üst düzeyde değerlendirilmesini mümkün kılacak 

nitelikteki ekonomik etkenler üzerinde durulmuştur. Bununla 

birlikte bir kısım yatırım projelerinin saptanmasında yukarı¬ 
da belirlenen ekonomik etkenler yanında sosyal fayda da gözönün 

de tutulmuş ve belirli konularda bu yöne ağırlık verilmesi ge¬ 
rekmiştir. 

(5) Geri kalmış illere yöneltilecek projele¬ 
rin bir kısmı halen önemli miktarda harcama yapılmamış olmakla 

birlikte önceki yıllarda ele alınmış bulunmaktadır. Madencilik 

sektöründe Haşan Çelebi Demir Madeni İşletmesi (Malatya), El- 
bistan-Afşin Kömür İşletmesi (Maraş), programlanan yatırımlar 
arasında yer almaktadır. İmalât Sanayiinde ise gıda-içki-tü- 
tün grubunda Bitlis Sigara Fabrikası ve Van Et Kombinası, Do¬ 

kuma ve giyim sanayiinde Adıyaman, Erzincan, Maraş Fabrikala¬ 

rı tevsii ve Diyarbakır Fabrikası mevcut durumda programlanmış 
olan başlıca yatırım projeleridir. 

(6) Üçüncü Plan döneminde madencilik sektö¬ 
ründe elektrolitik bakır, bakır hadde, pirit konsantre, bakır 

konsantre, kurşun-çinko-bakır, asfaltit, antimuan, volfram 

konsantre, kurşun-çinko-gümüş konsantre ve izabe metal ve lin¬ 

yit projeleri bu kaynakların bulunduğu yörelerde ele alınacak¬ 
tır. 
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(7) Kalkınmada öncelikli yörelere yöneltile¬ 
cek imalât sanayii yatırımları gıda-içki-tütün alt sektöründe 
et kombinası, yem, şeker, üzüm değerlendirme, im, makarna, ir¬ 

mik, şekerleme, çikolata, peynir-tereyağ, bitkisel yağ üreti¬ 

mi, deri, kösele, ayakkabı sanayii ve soğuk hava deposu gibi 
doğal kaynakların değerlendirilmesini, tarım ve gıda sanayii 
ürünlerinin uzun dönemde muhafaza edilerek daha iyi pazarlan- 

masını sağlıyacak nitelikteki projeleri kapsamaktadır. Ormana 

dayalı sanayi tesisleri ile, hammadde durumuna bağlı olarak 
kâğıt sanayii yatırımlarından kraft selülozu ve yarı kimyevi 
selülozve saman selülozu projeleri veya mevcut tesislerin 

tevsii ele alınmaktadır/ Dokuma ve giyim sanayiinde ise tif¬ 
tik tops, konfeksiyon, yapağı işleme ve değerlendirme, el ve 
makina halıcılığı ve çeşitli dokuna mamulleri üretimi az ge¬ 
lişmiş yörelerde önemle ele alınacaktır. Çimentodan gerşçler, 

lastik plastik işleme sanayileri, makina, elektrik makinaları 
ve tarım alet ve makinaları grubunda, trafik sinyal ekipmanla¬ 
rı parçaları, elektrik iç tesisat, alçak gerilim şalt cihazla¬ 

rı, tarım makinaları alet ve parçaları üretimi gerçekleştiril¬ 

mesi öngörülen başlıca yatırım projeleridir. Planın uygulama 
döneminde söz konusu yatırım projelerinin daha da arttırılması 

ve geliştirilmesi sürekli bir çalışma konusu olacaktır. 

(8) Yöreler itibariyle saptanan bu yatırım 
projeleri kamu tarafından veya kamu öncülüğünde gerçekleştiri¬ 
lecektir. Ayrıca özel kesim sınaî yatırımlarının bu yörelere 

yönlendirilmesini kolaylaştıracak ve hızlandıracak teşvik 
tedbirlerinin alınması öngörülmüştür. 
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III. IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÎLE İLGİLİ TEŞVİK 
POLİTİKA İLKE VE ESASLARI 

Planlı dönemde Kalkınma Planları İle ortaya konulan 

teşvik politika ve ilkeleri görülen eksikliklerine rağmen 
zaman içinde gerekli gelişmeyi göstermiştir. Ancak, ilke ve 
politikaların uygulamaya tam anlamıyla yansiyamaması, gerek¬ 
li tedbirlerin bütünü ile alınamaması başarılı bir sonuç al¬ 

mayı engellemiştir. 

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planında teşvik politika ve 

ilkeleri, gelişen ekonomimizin ve dış ödemeler dengemizin du¬ 
rumu ile bu Planın diğer bölümlerinde yer alacak politika 
ve ilkelere uygun bir şekilde yeniden ve daha tutarlı olmak 

üzere tesbit edilmeye çalışılmıştır. 

1) PLANIN SANAYİLEŞME POLİTİKASI YÖNÜNDEN SEKTÖR 
VE ÜRETİM DALI ÖNCELİĞİ: 

Teşvik politikasının bir ilkesi olarak sektör 

ve üretim dalı önceliklerinin ortaya konabilmesi herşeyden 

önce, Türkiye'nin belli bir perspektif içinde sanayileşme 

politikasının açıklıkla ortaya konmasına bağlıdır. Ancak 

Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu doğal kaynaklar ve 

tabii zenginlikler ve tarım sektörü potansiyeli, insangiicü 

potansiyeli ve ileri sanayileşmiş ülkelerin ekonomik yapıla¬ 

rı gözönünde tutarak Türkiye'nin topyekün sanayileşmeyi hedef 

alması esas olmaktadır. Diğer bir deyişle, ülkemezin bu çağ¬ 

da hayatiyetini muhafaza edebilmesi ve kalkınmasını tamamla¬ 

yarak dünyanın ileri gelişmiş ülkeleri seviyesine ulaşabilme¬ 
si için topyekün sanayiinin ve teknolojisinin geliştirilmesi 
zorunlu görülmektedir. 
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Gelişmiş ülkelerde sanayiin yapısına bakıldığın¬ 

da; yatırım malları üreten ekonomik faaliyet kesimlerinin en 

büyük paya sahip olduğu, bunu sırasıyla genellikle ara malla¬ 

rı ve genellikle tüketim malları üreten sanayilerin takip et¬ 

tiği görülmektedir. Ekonomimizde sağlıklı bir sanayi yapısı¬ 

nın kazandırılmasının gereği gözönünde tutularak iktisadi faa¬ 

liyet kesimlerinin aşağıdaki gruplaşma ve öncelik sırasına 

göre teşvikinde fayda görülmektedir. 

I. GRUPTA YER ALACAK FAALİYET KESİMLERİ 

1) Genellikle yatırım malları sanayileri 

2) Madencilik yatırımları 

3) Enerji yatırımları 

4) Ulaştırma yatırımları 

5) Tarım 

II. GRUPTA YER ALACAK FAALİYET KESİMLERİ 

1) Genellikle ara malları sanayileri 

2) Turizm 

III. GRUPTA YER ALACAK FAALİ!ET KESİMLERİ 

1) Genellikle tüketim malları sanayileri 
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2) BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARININ 
AZALTILMASI POLİTİKASI 

IV. Beş Yıllık Plan döneminde yöresel gelişmiş¬ 

lik farklarının uzun dönemde giderilmesi amacıyla, kalkınmada 

öncelikli yörelerin kalkındırılmasına özel bir önem verilme¬ 

sine devam edilmelidir. Bu amaca ulaşmada kamu kesimince alt 

yapı yatırımlarına verilecek öneme paralel olarak özel kesim 
sanayi faaliyetlerinin bu yörelerde geliştirilmesini sağlamak 

amacıyla teşvik sistemi yoluyla en az bu yörelerde kurulacak 

sınaî yatırımların dezavantajlarını giderecek ölçüde ayrıca¬ 

lıklı teşvik uygulamaları yapılmasında gereklilik görülmekte¬ 

dir. Ancak geri kalmış yörelerin tanımlanmasında özellikle 

fiili gelişmişlik seviyesi ile ilgili III. Plan döneminde uy¬ 
gulanan öncelik ve sıralama yanında gelişme potansiyellerinin 

de dikkate alınabileceği bir değişiklik yapılması zorunludur. 

Geri kalmış yörelerde gelişmenin hızlandırılması amacıyla yur- 

karıda belirtilen tanımlama içinde teşvik araçlarının farklı¬ 

laştırılması yapılmalıdır. Bu farklılaştırma, geri kalmış 

bölgelerle, gelişmiş bölgeler arasında yapılabileceği gibi, 

geri kalmış bölgelerin kendi arasında da yapılabilir. Böylece 

Türkiye'nin geri kalmış bölgeleri, iki veya üç ayrı derece 

içinde toplanabilir. Teşviklerinde bu derecelere göre selek- 

tivitesinin sağlanması gerekir. 

İt 

Geri kalmış bölgelerde yapılacak yatırımların, 

teşvikinde, yatırımların sadece İktisadî faydaları üzerinde 
değil sosyal faydaları üzerinde de durulmalıdır. 
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Alt yapının hazırlanmasının bizatihi en büyük 

teşvik olduğu, geri kalmış bölgeler ise en fazla ihtiyacının 

bulunduğu şeyin alt yapı olduğu bir gerçektir. Alt - yapı ya¬ 

tırımları Devletçe yapılmadığı müddetçe teşviklerin selekti- 

vitesi ve geri kalmış bölgeler lehine verilecek ağırlığı ne 

kadar fazla olursa olsun başarılı olmağa, dolayısiyle bölge- 

lerarası gelişmişlik farkını azaltmaya imkân görülememekte¬ 
dir. 

3) TASARRUFLARIN ÖZELLİKLE HALKIN VE YURT DIŞINDA 
ÇALIŞANLARIN TASARRUFLARININ YATIRIMLARA 
YÖNLENDİRİLMESİ 

Refahın tabana yayılması, sosyal dengenin kurul¬ 

ması ve sağlamlaştırılması, topyekûn üretime iştirakin sağlan¬ 
ması, döviz girdilerinin ve istihdam imkânlarının artırılması 

için özellikle halk tasarruflarının yatırımlara yönlendiril¬ 
mesinde büyük faydalar vardır. 

Büyük bir potansiyel olarak görülen halk tasarruf¬ 
larının yatırımlara yönlendirilmesi ile yatırımların finans¬ 

man darboğazının önemli ölçüde halledileceğini ve bu sayede 
sınırlı olan kredi kaynaklarının yatırımlara kâfi geleceğini 
söylemek mümkündür. 

Yurt dışında çalışanların yurda üretici olarak 
dönmelerini, göndereceği veya getireceği dövizlerle yatırım¬ 
ların dış ödemelerine kaynak sağlayacağı, enflasyonist tesis¬ 
ler meydana getiren gayrimenkul edinme ve tüketim harcamala¬ 
rını frenleyeceği bir gerçektir. 
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Bankalarda yığılan vadeli ve bilhassa vadesiz 

mevduat her geçen gün artmaktadır. Çeşitli sebeplerden ve 

bilhassa adaletsiz bir kaynak dağılımına sebep olan bugünkü 

bankacılık sistemif tasarrufları tam olarak kalkınmanın emri

ne verememekte, veya küçük tasarrufları büyük yatırımcılara, 

geri kalmış bölge tasarruflarını ileri bölge yatırımlarına 

aktarmak suretiyle dengesizliği büsbütün artırmaktadır. 

Geleneklerine ve yurduna bağlı Türk Milletinin 

şehir, kasaba veya köyüne bir eser kazandırma arzusu ve bu 

hususta gösterdiği fedakârlık hiç bir millette görülemez. 

Böyle bir arzu ve temayülden faydalanarak mahalli tasarrufların, 

o yerde yatırıma dönüştürülmesi alınacak tedbirler arasında
dır. 

Sermaye piyasasının teşekkülünü sağlayacak mev

zuatın, küçük tasarrufların emin bir şekilde değerlendirilme

si için bir an evvel çıkartılması faydalı olacaktır. 

Küçük tasarrufların değerlendirilmesi, yatırım

lara dönüştürülmesinde halk önderlerinin payı olacağı düşünü

lerek sermaye paylarında daha esnek hareket edilmesi düşünü-

lebilirsede problem bununla tamamen çözümlenemez. Bu sebeple, 

ek finansman (kredi) imkânları yanında proje hazırlamadan tek
nik bilgi, teknik eleman ve teknoloji seçimine kadar ihtiyaç

ların Devletçe karşılanması teşvik esprisi içinde görülmelidir. 

Sayılan bu hususların başarılabilmesi, halk ta

sarruflarıyla yapılacak yatırımların geri kalmış bölgeler kar-

dar değilse bile buna yakın etkenlikte teşvik edilmesi kaçı

nılmaz olmaktadır. 



4) İSTİHDAM AÇISINDAN TEŞVİK POLİTİKASI 

Teşvik politikasını istihdam amacına dönük ve 
direkt araçlar getiren bir sistem olarak değerlendirmek, sa¬ 

nayileşme politikamızın temel hedefleri ile bazı tutarsızlık¬ 

lar meydana getirebilir. Bu sebeple, teşviklerde istihdama 

ağırlık vermek her zaman mümkün değildir. Modern teknoloji¬ 
lerde sermaye yoğun fakat istihdam azdır. Ayrıca modern tek¬ 

nolojiler çok pahalıdır. Ancak sermaye yoğun, istihdam az ve 

çok pahalı olduğu için modern teknolojiden vazgeçmek Demir- 

Çelik, makina imalât ve petrokimya gibi bir çok yatırımlar¬ 
da mümkün değildir. Gemi, elektronik, dokuma-giyim gibi sek¬ 

törlerde de istihdamın fazla olduğu bilinmektedir. Buna göre 

istihdamın teşviklerde bir kriter olarak kullanılması, sektör- 

rüne veya yatırım kollarına göre değişik ölçülerde olmalıdır. 

İstihdamın en iyi çözüm yolu istihdamı yoğun ve memleket eko¬ 
nomisi bakımından rantbl yatırımların yapılması yanında bel¬ 

ki, daha fazla yatırım yaparak daha fazla iş sahası açmak, 

bu arada teknolojik gereklerden de fedakârlık yapmamaya ça¬ 

lışmaktır. Sonuç olarak, istihdam probleminin çözümlenmesi, 

teşvik sistemi içinde topkekOn teşvik araçları manzumesi ile 
sağlanabilecek hızlı bir sanayileşmenin gerçekleşmesi sonunda 
varılacak bir hedef olarak kabul edilmelidir. 

5) TEKNOLOJİ AÇISINDAN TEŞVİK POLİTİKASI 

Teşvik araçları sistemi en son ve modern teknolo¬ 

jilerin seçilmesinin özendirilmesi yanında teknolojinin yurt 
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içinde geliştirilmesini cazip kılacak önemli ölçüde özendi¬ 
rici araçlara sahip olmasının büyük yararları vardır. Tekno¬ 

loji geliştirme ve transferinin yolları : 

Yurt içinde teknoloji geliştirme 

Yabancı sermaye 

Yurt dışından uzman personel getirilmesi 

Yurt dışında uzman yetiştirilmesi 

Lisans royalty Know-how vb. 

olan millî ekonomimiz koşullarına göre öncelikler saptanacak¬ 

tır. Bu önceliklere göre araçların özendirici ve caydırıcı 

bir şekilde vazedilmesi gerekmektedir. Uluslararası piyasa¬ 

larda rekabet ancak ileri teknolojilerin bunlara sahip ülke¬ 

ler koşullarında ülkemizce sağlanması imkânına bağlıdır. 

6) KAPASİTELER VE BÜYÜKLÜKLER AÇISINDAN TEŞVİK 
POLİTİKASI 

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde yatırım¬ 

ları teşvik araçları uygulama sın da teşviklerden yararlandırı- 
lacak yatırım teşebbüslerinin ekonomik ölçekteki yatırım bü¬ 

yüklüklerinde olmasına özel bir önem verilmesi gereklidir. 

Üretimin dışa açıklığı, yani dış rekabete elverişliliği konu¬ 
sunda diğer faktörler yanında, üretim birimlerinin ekonomik 

ölçekte olması vazgeçilmez bir bir unsurdur. Ancak herjeye 
rağmen ekonomik ölçek tanımının çok katı uygulanmasının da 

bazı sakıncaları ğözününde tutulmalıdır. Büyüklüklerle ilgili 

teşvik politikası esasları vazedilirken yeni tesisler yanında 

mevcut kuruluşların büyümeleri ve ekonomik ölçekte yatırım 
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boyutlarına ulaştırılması da öncelikle ele alınmalıdır. Mev¬ 

cut tesislerde kapasite kullanımları da büyüklükle bir arada 

ele alınması gereken bir konu olmaktadır. Sektör ve alt eko¬ 

nomik faaliyet kesimlerine göre belli dönemler itibariyle ge¬ 

çerli, milli ekonomimiz koşulları gözetilerek sanayileşmiş 

ülkeler tecrübe ve örneklerinden yararlmalarak, büyüklükler 

saptanmalı ve objektif esaslara bağlanmalıdır. 

Ortak Pazara tam üye olunacağı 1995 yılma kadar 

koruma tedbirleri sayesinde bazı sanayilerin kurulup etap 

etap gelişmesini sağlamak mümkün ise de bazılarının buna ta¬ 

hammülü olmayacaktır. Bu sebeple ekonomik yatırım büyüklükleri¬ 

nin seçiminde saf ekonomik kurallar yerine günün ekonomik gerek¬ 
leri ve Ortak Pazar üyeliğinin gerçekleşeceği devrenin şartla¬ 

rı gözönüne alınmalıdır'. Bununla beraber şimdiden büyük kapasi¬ 
telerde kurulacak tesislerin, teşvikler açısından, özel bir 
ağırlığının ve tercih edilecek yönünün bulunması gerekmektedir. 

Büyük kapasitelerin daha fazla ve daha düşük mali¬ 

yetli üretim yapacağı varsayılırsa ihracat imkânlarının geliş¬ 
mesi birinci derecede yatırım kapasitelerinin büyüklüğü ile 
ilgilidir. 

7) ALT YAPI AÇISINDAN TEŞVİK POLİTİKASI 

Yaygın ve dengeli sanayileşmenin ön şartı olan 
alt yapı yatırımları bugünkü sanayiin gelişme hızına parelel 
bir gelişim gösterememiştir. Alt-yapı yatırımları, sanayiin, 
yurt düzeyinde yaygınlaştırılması, hacmi ve yönünü etkileyen 
bir unsur olduğu açıkça ifade edilebilir. Alt-yapı yatırımla¬ 
rının genel sanayi politamıza uyumlu olarak hızlandırılması, 
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sınaî yatırım gelişmelerinin önüne geçmesi için gayret göste¬ 

rilmesi gerekir. 

Alt-yapı yatırımları asgarî seviyede gerçekleş¬ 
medikçe sınaî yatırımların gelişmesi ve hızlanması beklene¬ 
mez. Ayrıca teşvik tedbirleri ne derece etkili olarsa olsun, 

arzu edilen sonucun alınmasına kâfi gelemez. Esasen alt-yapı- 
sı olmayan yerlerde sanayi kurulamayacağı gibi verilen teş¬ 

vikler ne kadar fazla olursa olsun alt-yapının olmayışı sebe¬ 

biyle yatırıma yükleyeceği külfeti bile çok kere tamamen gi¬ 

deremez. Konuya bu açıdan bakınca alt-yapı yatırımlarının ta- 

mamlanarak yatırımların emrine verilmesi diğer teşviklerin 

ağırlığına denk, başlı başına bir büyük teşvik olmaktadır. 

Alt-yapı yatırımları, bölgelerin tabiî kaynaklar- 

rina ve potansiyeline göre seçilecek belli sanayi merkezleri 

tayin ve tesbit edilerek yapıİmalıdır. Sanayiin memleket sat¬ 

hına dengeli bir şekilde yayılması, tabiî kaynaklara göre 
gruplaşması, belli merkezlerin sanayi yatırımlarında ağırlık 

merkezini teşkil etmesi, merkezden muhite doğru ve halkalar 

halinde ana ve yan sanayiin yayılması esas hedef olmalıdır. 

Tesbit edilen sanayi bölgelerine göre genel alt-yapı hizmet¬ 

lerinin yapılması yanında bölgenin merkezini teşkil edecek 

il veya ilçede, bütün yönleriyle tamamlanmış organize sanayi 

bölgelerinin kurulmasına, hız verilmelidir. Du çekirdek etra- 

finde, ikinci derecedeki sanayi bölgeleri ve siteleri kurula¬ 

caktır. Kaynakların optimal kullanımını sağlayacak, sanayi¬ 

leşmeyi memleket sathına yayıp bölgelerarası gelişme farkır.ı 

azaltacak bundan daha etkili bir tedbiı düşünülemez. 
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IV. Plan döneminde kurulması tamamlanacak bilhas¬ 

sa ağır sanayi yatırımlarının bu çekirdeği meydana getirece¬ 
ği, zaruri olarak alt-yapı hizmetlerinin önem ve öncelikle 
ele alınmasını zaruri kılacağı muhakkaktır. Bu büyüle sanayi¬ 

lere girdi sağlayacak yan sanayilerin en kısa zamanda kurulup 

gedilmesinde, seçilen merkezlerin a İt-yapı lar mı tamamlayarak 
organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin kurulması su¬ 

retiyle yatırımlara tahsis edilmesi en önemli bir teşvik olar- 
caktır. 

8) YATIRIMLARI TEŞVÎK AÇISINDAN [ÜREDİ POLİTİKASI 

Yatırımları teşvik açısından kredi politikası¬ 
nın birkaç veçhesi vardır. 

Herşeyden evvel, Kalkınma Planlarının öngördüğü 
yatırım hacminin ve özellikle özel kesim yatırımlarının eksik¬ 

siz gerçekleşmesi için kâfi miktarda kredi finansmanının sağ¬ 

lanması gerekir. A.yrıca bu kredilerin ödemesiz devre, vade 

ve faiz bakımından müsait şartlar taşıması sağlanmalıdır. Ni¬ 

hayet bu günkü bankacılık sisteminin ıslah edilerek her sınaî 
teşebbüsün bilhassa en büyük darboğaz içinde bulunan halk te¬ 

şebbüslerinin kredi sorununa çözüm getirilmesi şarttır. 

Bu imkânlar sağlandıktan sonra kredi yoluyla ya¬ 
tırımların özendirilmesi ve yönlendirilmesi, geri kalmış böl¬ 

ge yatırımları ile halk şirketlerince gerçekleştirilecek yatı¬ 

rımların selektif kredi uygulamasından azami derecede fayda¬ 

landırılması gerekir. 



Selektif kredi uygulamasında, yatırım ve ara 

malı üreten yatırımlara da aynı şekilde tercih hakkı verilme¬ 

lidir. 

Selektif uygulama sektör önceliklerine, bölgele- 

rarası gelişmişlik dengesizliğine, halkın üretime geniş ölçü¬ 
de katılmasına yani küçük tasarrufların harekete geçirilerek 

yatırımların emrine verilmesine katkıda bulunacak en önemli 

tedbir mahiyetindedir. Bu suretle yatırım potansiyeli toplam 

olarak artacağı gibi, kaynakların milli sanayiin gelişmesine 

en uygun hizmet edecek şekilde dağılımını da sağlamış olacak¬ 
tır. 

Kredilerin faiz yükünün azaltılması ve hatta 

kaldırılması, vergi, resim, harç ve benzeri yüklerin berta¬ 

raf edilmesi yatırım maliyetlerinin ucuzlamasını sağlıyacağı 

gibi selektiviteyide temin edecektir. 

Kredilerin, sanayi yatırımlarına orta ve uzun 

vadeli olarak tahsisi için kaynakların arttımlmasa hususunda 

gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Selektif kredi uygulamasının müessiriyeti, her 

şeyden evvel kâfi miktarda kredi kaynaklarının temini ile 
mümkündür. Kredi temini başlı başına bir problem iken, selek¬ 

tif uygulamanın sağlayacağı fayda çok az olacak, kredi en bü¬ 

yük teşvik darboğazı odarak ortaya çıkacaktır. 
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Krediler ve selektif kredi uygulaması yoluyla ya¬ 

tırımlar yönlendirilirken ve yatırım hacmi arttxrılxrken özr- 
kaynak kullanımının bundan daha fazla teşviki ihmal edilme¬ 

melidir. Sağlam bünyeli işletmelerin kurulması, yatırım ve 

mamul maliyetlerinin ucuza maledilmesi, kredi kaynaklarının 

adil dağılımının temin edilmesi ve bu kaynakların ihtiyacı 

karşılaması, atıl bir durumda kalan özkaynak tasarruflarının 
yerine lüzumsuz yere kredi kullanılması yolunun tercih edil¬ 

memesi için kredi - özkaynak dengesini bozmadan teşvik pren¬ 
siplerinin vazedilmesi gerekir. 

9) YATIRIMLARI TEŞVÎK AÇISINDAN FON TESİSİ POLİTİKASI 

Yatırımların teşviki açısından kredi politikası bah¬ 

sinde de belirtildiği gibi, kredinin, yatırımların yönlendiril¬ 

mesi ve toplam yatırım hacminin artırılması bakımından önemi 

büyüktür. Diğer bütün teşvikler, kredi teşvikinden sonra dü- 

nüşülebilir. Selektif kredi uygulaması bile, kredi temininden 

sonra düşünülecek bir teşviktir. Yatırımların tabana yayılma¬ 

sı yani küçük halk tasarruflarının yatırımlara kanalize edil¬ 

mesi, geri kalmış bölgelere kaynak aktarılarak yatırımların 

bu bölgelerde artması suretiyle bölgelerarası gelişmişlik 

farkının azaltılması başta olmak üzere dengeli, eşit ve kolay 

kredilendirme imkânı bugünkü liberal bankacılık sistemiyle 

mümkün olamıyacaktır. Gerekli tedbirler alınsa bile arzu edi¬ 

len düzeye çıkılmasına imkân görülmemektedir. 



Küçük halk tasarruflarının meydana getirdiği şir¬ 

ket ve kooperatifler eliyle gerçekleştirilecek yatırımlarla, 

geri kalmış bölgelerde yapılacak yatırımların kredi ihtiyaç¬ 

ları birinci planda tutulmak şartiyle bu gayri adil kredi 

dağılım politikasının mahzurlarını izale edecek bir Fon te¬ 

sisi sistemine gidilmesi zaruri görülmektedir. 

Devlet Bütçesinden, iç ve dış istikraz kaynakla¬ 

rından sağlanan imkânlarla kurulacak fondan orta ve uzun va¬ 

deli ucuz yatırım ve işletme kredisi verilebilecektir. 

933 sayılı Kanuna göre kurulan ve bilahere Anaya¬ 

sa Mahkemesi tarafından iptal edilen fon teşkili, mahiyeti 

itibariyle Anayasaya aykırı değildir. Kanunun ilgili madde¬ 

cinde, fonun tesisi ve tahsisi ile ilgili esas ve şartlar 

Anayasanın öngördüğü şekilde yapılmadığı için iptal edilmiş¬ 

tir'. Anayasa hükümleri çerçevesinde tanzim edilmek suretiyle 

fon tesisi ve bu fondan kredi tahsisi mümkündür. Fondan kredi 

tahsisi, doğrudan bir kaynak aktarması değildir. Vadesi, fa-i- 

zi olan, yatırımları plan hedeflerine yönlendiren bölgeler 
arası gelişme farkını müessir bir şekilde azaltacak yatırım¬ 

ların yapılmasını sağlayan, küçük halk tasarruflarının değer¬ 
lendirilmesi ve yatırımlara yönlendirilmesini temin eden, 
özel kesimin stratejik yatırımlara, kamu hizmeti yönü ağırlık 
taşıyan ve uzun devrede kâr verecek olan teşebbüslere girme¬ 
sini sağlıyacaktır. 
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10) TOPLAM İHRACATIN ARTTIRILMASI POLİTİKASI 

Kalkarıma ve sanayileşme çabalarımız için önemli 
güçlükler doğurabilecek dış ticaret açığı ve ödemeler dengesi 
açığımızın kapatılması için toplam ihracatın arttırılması yö¬ 
nünde tüm tedbirler alınmalıdır. Toplam ihracat gelirlerinin arttırıl¬ 

ması yönünden IV. Beş Yıllık Plan döneminde hizmet ihracatı 

potansiyelimizden tam yararlanılabilmesi için bu tanım çerçe¬ 

vesine girecek faaliyetlerde dahil, ihracatı özendirici teş¬ 

vik araçlarının uygulanmasına hızla geçilmelidir. Diğer yan¬ 

dan ihracat faaliyeti sadece yurt içinde üretilenin satılması 

biçiminde dar kapsamlı olarak ele alınmamalıdır. Gelişmiş eko¬ 
nomilerdeki fiili durumda gözlendiği ve teoride tanımlandığı 

biçimde ticaret sektörü faaliyeti olarak geniş anlamı ile 

ele alınmalıdır. Diğer hizmet ihracatında (ulaştırma, mühen¬ 
dislik, know-how, dış ülkelerde alınacak işler v.b.) olduğu 
gibi ihracat faaliyetinin bizatihi içinde bulundûğu Ticaret 

hizmetinin de bu tanımlama içinde milli ekonomiye devir kat¬ 

kısında bulunması için gerekli teşvik araçları uygulanmalıdır. 

11) İHRAÇ ÜRÜNLERİNİN SANAYİ ÜRÜNLERİNE KAYDIRILARAK 
ÇEŞİTLENDİRİLMESİ POLİTİKASI 

îhracatımızın mal ve hizmet olarak toplam hacminin 

arttırılması yanında özellikle mal ihracatında sanayi ürünleri 

lehinde ihracat paterninin değiştirilmesi sanayi ürünleri ih¬ 

racatında çeşitliliğin arttırılması gerekli görülmektedir. İh¬ 

racatın arttırılmasını amaçlayan teşvik araçlarında bu bakış 

açısından bazı ayrıcalıkların getirilmesi uygulanan politika¬ 

nın vazettiği esaslara uymasını sağlayacaktır. Sınaî mamul 
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ihracatının toplam ihracat hacmine göre nisbetinin arttırıl¬ 

ması, sadece ve bizatihi ihracatın teşvikiyle başarılamaz. 

Sınaî mamul üreten yatırımlara daha fazla teşvik verilmesi, 

mamul maliyetlerinin ucuzlatılması, kapasitelerin büyük tu¬ 

tulması da gerekmektedir. Tarımın geniş ölçüde hava şartları¬ 

na bağlı olması sebebiyle ihracat miktarlarındaki istikrar¬ 

sızlık bir yana, sınaî mamul ihracatından elde edilen fazla 

gelir ve mamulün katma değerinin fazlalığı, sınaî mamul ihra¬ 
catının teşviki için en önemli sebeptir. İhracata dönük ya¬ 
tırımların teşviki ihracatın en müessir teşviki olmakla bera¬ 

ber, bu teşviklerde kâfi gelmediği takdirde bizatihi ihraca¬ 
tın ve ihracatla ilgili muamelelerin teşviki ve kolaylaştı¬ 
rılması zaruridir. 

12) DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERLE İLGİLİ TEŞVİK 
POLİTİKASI 

İhracat gelirlerinin arttırılması yanında görünme¬ 
yen kalemler ve hizmetler ihracatınmda teşvik edilmesinin 

önemle üzerinde durulmalıdır. Hizmet ihracatı daha çok bilgi 

birikimi ve işgücü potansiyelinin değerlendirilmesi anlamın¬ 

dadır. Özellikle ulaştırma hizmetleri ihracatının her çeşit 
ulaştırmayı kapsayacak şekilde en az mamul ihracatında uygu¬ 

lanan teşviklerle desteklenmesi faydalı olacaktır. Döviz ka¬ 

zandırıcı hizmetler ihracatın geliştirilmesi, mal ihracatın¬ 

dan daha öncelikli olarak ele alınmalıdır. Gelişmiş ülkele¬ 

rin çoğunda bu faaliyetlerden sağlanan devir gelirleri o ül¬ 
keler ödemeler dengesini etkileyen önemli bir unsur olmaktadır. 

Kara, deniz, hava ulaştırması, mühendislik hizmetleri, yurt 
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dışında iş alacak müteşebbisler, turizm, ithal edilerek tek¬ 
rar ihraç edilecek mallar konusu ihracat vb. hizmetlerin 

özendirilmesi bu kapsamda döviz gelirlerimizi arttıracaktır. 

Kal ihracının dışında kalan döviz kazandırıcı hiz¬ 

metler şunlardır : 

(1) Turizm, 
(2) Yurt dışında hizmet, 
(3) Reexport, 

( 4) Yurt dışına bilgi satmak:, 
(5) Yurt içinde yurt dışı hizmetlerde bulunmak 

( film-lcitap v. s. tercüme etmek) 

(1) Turizm ; 

Turizm'in teşviki için burada fazla bir şey 

söylemeye gerek yoktur. Ancak Türkiye'de teşvik edilen turis¬ 

tik tesislerin kapasiteleri çok küçük olduğu gibi, yeterince 

temiz ve konforluda değildir. Ayrıca bu hizmetlerin maliyeti 

pahalıdır ve işletme, turistleri tatmin edememektedir. Diğer 

taraftan turistik yerler çok küçük ünitelere bölündüğünden, 

mahallin özelliği ve güzelliği kaybolmakta ve bu küçük üni¬ 
teler arasında mimarî sağlanamamaktadır. Bu kesmekeşliğin 

düzeltilmesi ise zaman ve para bakımından imkânsız olmakta¬ 

dır. 

Bu nedenlerle teşvik edilecek turistik te¬ 

sislere, arazi büyüklüğü, bina büyüklüğü, yatak sayısı ve 

sermaye bakımından oldukça yüksek alt sınırlar konulmalıdır. 
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Turizm yatırımlarının teşvikini diğer ya¬ 

tırım ve yatırım teşviklerinden ayrı düşünmeye gerek yoktur. 

Sektör önceliği bakımından ikinci derecede yatırımlar arasın¬ 

da bulunan turizm yatırımları, emsaline verilen teşviklerden 

faydalanmalıdır. Turizm yatırımları, özel bir kredi müessese- 

si olarak kurulan T.C. Turizm Bankasına sahip olmakla en bü¬ 

yük problemini şeklen de olsa çözümlemiştir. Ancak banka kay¬ 

naklarının artırıiması şirretiyle bu sektörün kâfi miktarda 
kredi ile tesdeklenmesi gerekmektedir. Turizmin gelişmesinde 

en önemli husus konaklama tesislerinin kalite ve kapasite 

yönünden çoğalması olmakla beraber, fiziki planlara göre alt 

ve üst yapının tabiatın dengesini bozmadan kurulması bundan 

daha önemli ve önceliklidir. 

( 2) Yurt Dışında Hizmet : 

(2.1) İlk akla gelen yurt dışına 
işçi gönderilmesidir. Bu husus belki işin en basiti ve arzu 

edilmeyen yönüdür. Bununla beraber geçici bir dönem için za¬ 

rurî oluşu yanında, döviz geliri sağlamak, iş disiplini, bil¬ 
gi, görgü ve teknoloji aktarmak bakımından faydalı yönleri 

de vardır. Bu faydalar başta sosyal olmak üzere ortaya çıkan 
problemlerin halli mümkün olduğu sürece, daha da artabilir. 

(2.2) Yurt dışında hizmetin İkinci¬ 
si, münevver ve meslek sahiplerinin gelişmiş ve gelişmemiş 

memleketlerde geçici süre için çalışmalarıdır. Birleşmiş Mil¬ 

letler., NATO, CENTO, JNIDO, FAO gibi kuruluşlarda görev almak 

hem döviz kazanmak, hem de bu kuruluşlarda alman kararların 

Türkiye lehine olmasını sağlamak bakımından yararlıdır. 
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(2.3) Yurt dışında müteahhitlik, mühendis¬ 
lik, müşavirlik ve proje hizmetlerinde çalışmak suretiyle bu 

hizmet ihracından dolayı önemli döviz geliri sağlanabilir. 
Hatta bu yoldan istihdam da sağlanabilir. Orta-Doğu ve Kuzey 

Afrika, Pakistan bu konular için müsaittir. Ancak, hizmet ko¬ 

nusunun bir teşvik esprisi ile ele alınarak bu sahanın mevzuat¬ 

la düzenlenmesi gerekir. 

(2.4) Reexporta izin verilmeli ve teşvik 

edilmelidir. 

(2.5) Türk sanayicilerin yurt dışında fab¬ 
rika kurmaları veya lisans ve know-how vermeleri teşvik edil¬ 

melidir. Mal ihracı yanında lisans ve know-how vererek yaban¬ 

cı bir ülkede kurulacak montaj fabrikasına parça satmak hal¬ 

leri geniş çapta teşvik görmelidir. 

(2.6) Batıdaki pahalılık nedeni ile batı 

lisanları arasındaki kitap, mecmua ve film tercümeleri yapı¬ 

lıp, bunlar Türkiye'de basılarak batılılara teslim edilmeli¬ 

dir. Bu husus başlangıçta çok büyük bir döviz getirmese da¬ 

hi ileride yararlı seviyeye yükselebileceğinden teşviki fay¬ 
dalıdır. 
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13) İHRACATI VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİ TEŞVİK 
AÇISINDAN KREDİ POLİTİKASI 

Mal ve hizmet ihracı ve turizm yolu ile döviz ka¬ 

zanmada kuruluşların büyüklüğü ve konusunda azami faydayı sağ¬ 
lamak için gerekli özelliklere sahip olması çok önemlidir. Bü¬ 

yük ve yeterli özellikteki kuruluşlar kredi yolu ile teşvik 
edilmelidir. Kredi yolu ile teşvikin selektif olmayarak yapıl¬ 

ması gereklidir. Teşebbüsün özelliğine göre kredilerin kasa ve 
orta vadeli olması, açılan kredilerin mutlaka döviz olarak ge¬ 

ri dönmesi, krediye göre döviz miktar ve oranının yüksek tutul¬ 
ması ve döviz girdilerinin süre ile sınırlandırılması teşvik¬ 

lerin şartları arasında olmalıdır. 

14) İHRACATI VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLERİ TEŞVİK 
AÇISINDAN FON TESİSİ POLİTİKASI 

3 

İhracatta bedelin zamanında gelmesi riskiyle 
döviz kurları riskinin Devletçe garanti edilmesi gerekir. Ris¬ 

kin karşılanması müessesesinin döviz kazandırıcı konuları 

da içine alması faydalıdır. Teşvik tedbirleri meyanında te¬ 

sis edilecek fon ile bu riskler sigorta edilmelidir. Fon, 

bu risklerden başka, ihracat ve döviz kazandırıcı muamele¬ 

lerle, bunlara verilecek kredilerden alman vergi, resim, 

harç ve benzeri yüklerin ortadan kaldırılması içinde kullar- 

nılacak bir İcaynaktır. 



- 37 -

15) TEŞVİK UYGULAMALARI İLKE VE ESASLARI 

Öncelikle Teşvik Tedbirlerini sıralayalım : 

1. Klsmî veya tanı gümrük muafiyeti, 
2. Gümrük taksitlendirmesi, 

3. Yatırım mallarının ithal girdilerinde gümrük 
muafiyeti, 

4. Vadeli vergi muafiyeti, 

5. Yatırım indirimi, 

6. Hisse senetleri satın alanlara tanınan vergi 
muafiyeti, 

7. İstihsal vergisi istisnası, 
8. Kuruluş ve sermaye tezyidi muamelelerinde ver¬ 

gi, resim ve harç istisnası, 

9. Meslekî eğitim harcamalarının gerçek gider 
olarak kabulü, 

10. Yatırım kredileriyle banka ve sigorta muame¬ 
lelerinde vergi resim ve harç istisnası, 

11. Yatırım mallarına vergi iadesi, 
12. Memleket içinde imal edilen gemilere vergi 

iadesi, 
13. Teşvik fonları tesisi, 
14. Kâr ortaklığı esaslarına göre kredilendirme, 
15. Kamu kesimi satınalmalamnda farklılıklar, 
16. Meslekî eğitim yardımı, 
17. Yol gösterici yardım, 
18. Enerji Fiyat ve Tarife indirimi, 
19. Yatırımlara döviz tahsisi, 
20. Sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri te¬ 

sis ve tanzimi, 
21. Döviz kazandırıcı ticari faaliyetlerde gelir 

veya kurumlar vergisi indirimi, 
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22. Dış pazar geliştirme indirimi, 
23. İhracat kredileriyle banka ve sigorta muamelelerin¬ 

de vergi, resim ve harç istisnası, 
24. Geçici kabul yoluyla yapılacak ithalatta gümrük 

muafiyeti, 
25. İhracatta vergi iadesi, 

26. İhraç edilen mamullerin girdilerinin tescil edilen 
ihraç fiyatlarıyla veya dünya fiyatlarıyla kullan¬ 
dırılması , 

27. Yurt dışında yapılacak teknik hizmetler. 

Bu teşvik ve yardımların sanayi, ihracat, döviz getiren 
diğer hususlardan hangilerinde ve ne derecede kullanılacağı 
geniş incelemeler gerektirmektedir. Tesbit edilen teşvik, yer 
ve derecelerinin de belirli periyodlarla gözden geçirilmesi 

icabeder. 

Bütün teşvik tedbirlerinin belirli süreler için proje 

bazında tespiti gereklidir. Yani hangi üretim dallarında, han¬ 

gi kapasitelelerin üzerinde, nerelerde ve hangi şartlarla 
(istihdam alt sınırı, teknolojinin modernliği, kalite, miktar, 

sermaye tabanı, ihracat garantisi ve üretimin belirli yüzdesi- 

nin ihracı, şirketin yapısı, halka açık olma dereceleri) yapı¬ 
lan sanayi yatırımların veya hizmetlerin hangi teşvik tedbir¬ 
lerinden yararlanılacağı tespit edilmelidir. Bunlar yapılırken 

kısa ve uzun vadede sağlayacağı faydalar ve dış pazarlardaki 
rekabet imkânlarımız doğru bir şekilde tespit edilmelidir. 
Bu tespitlerden sonra, sonuçlar tablo halinde açıklanmalı ve 

ilgililere duyurmakla kalınmayarak izah da edilmelidir. 

Teşvik tedbirlerinin tespitinde objektif olunmalıdır. An¬ 

cak şu hususa çok dikkat edilmelidir. Türkiye'nin teşvik 

tedbirlerine ayıracağı fonlar sınırlıdır. Bir çok konular ar* 
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talep nedeni ve kuruluş yerinin uygunluğu sebebi ile teşvik 
olmadan da yatırımlar için caziptir ve Özel sektör bu yatırım¬ 
ları yapacaktır. Bunlara ayrıca teşvik vererek imkânlar gerek¬ 
sizce harcanmamalıdır. Aksi halde hakikaten teşviki gerekli 
konulara yeterli kaynak tahsisinde güçlük çekilebilecektir. 

Teşvik edilecek konular çok çeşitlendirilmemelidir. Belir¬ 
li sürelerde, belirli konulara yeterli seviyede teşvik verile¬ 
rek konu halledilmeli ve müteakip yıllar diğer konular teşvik 
edilmelidir. 

Teşvik tedbirlerinin, ve konuların tespitinde özel ve ka¬ 
mu sektörünün ilgili bütün kısımlarına danışılmalı ve çok iyi 

toplanmış yurt içi ve dışı istatistik bilgiler kullanılmalıdır. 

Teşvik tedbirlerinde selelctif bir uygulamaya gitmek zorun¬ 

ludur. Kalkınma planı ve yıllık programların esaslarına, önce¬ 
liklerine, sanayileşme politikamızın tercihlerine uygun tedbir¬ 
ler getirilmeli ve uygulanmalıdır. 

Teşvik uygulamalarında, bütün formaliteleri asgariye in¬ 
dirdikten, engelleri kaldırdıktan sonra iticilik vasfına haiz 

esas tedbirlerin getirilmesi şarttır. Aksi halde suni bir it¬ 
me ve lüzumundan fazla kaynak tahsisi ve dolayısıyle israfına 
yol açacaktır. 
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IV- IV. BEŞ YILLIK KALKINMA PLAN 
DÖNEMİ İÇİN TEDBİR VE ÖNERİLER 

IV. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi için tedbirler ve 

önerilerin neler olabileceği hususunu üç ana başlık altında 
özetlemekte fayda görülmüştür. 

G-enel olarak teşvikler bir bütündür. Ve biribiriyle irti¬ 
batlıdır. Nasıl İri. yatırımı ihracattan ayrı mütalâa et mek müm¬ 

kün değilse yatırımların teşvikini de ihracatın teşvikinden 
ayırmak mümkün değildir. Çünkü yatırım yapılmadan ihracat im¬ 
kânları doğmaz . Hele teşviklerin gayesi sanayileşmek ve ih¬ 
racatın ağırlığını sanayi ürünlerinin teşkil etmesini sağlamak 
ise yatırımla ihracatın ayrılmazlığı ve teşviklerinin parelel- 
liği daha iyi ortaya çıkar. Ayrıca, bürokratik engellerin 

kaldırılması, formalitelerin asgariye indirilmesi, finansman 

darboğazının giderilmesi, imalatın ucuza mal edilmesi, daha 
çok ve daha kaliteli mamul istihsal edilmesi gibi pek çok ko¬ 
nular hem yatırımlar hem de ihracatın müşterek ana meseleleri¬ 
dir. Teşviklerde bu engelleri aşmak için ihdas edildiğine ve 

edileceğine göre ihracatın teşviki ile yatırımların teşvikini 
aynı açıdan görmek ve tedbirlerini almak kaçınılmaz bir zaru¬ 
rettir. 

Konuyu, yatırımlarla ihracatın teşvikiyle ilgili müşterek 
tedbir ve öneriler, yatırımların teşviki ve ihracatın teşviki 
hususundaki tedbir ve öneriler olarak ortaya koyabiliriz. 

1) Yatırımlarla ihracatın teşviki ve geliştirilmesiyle 
ilgili müşterek tedbir ve öneriler ; 
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(1.1.) Gerek yatırımların ve gerekse ihracatın 

teşvikinden evvel yapılacak pek çok şey vardır. Bunlara kısa¬ 
ca bürokratik engellerin kaldırılması ve formalitelerin basit¬ 
leştirilmesi denilmektedir. Engellerin kaldırılması ve forma¬ 
litelerin basitleştirilmesi bir teşvik değil bizatihi idari 
makanizmayı normal işleyiş şekline kavuşturmaktır. Bu husus 
sadece yatırım ve ihracat bahsinde değil idarenin her kademe¬ 
sinde yapılması gereken önemli bir iştir. Engeller ve forma¬ 
liteler menfi bir teşvik olarak kabul edilmelidir. Bunlar 
kaldırılmadan bir çok müsbet teşviklerin ihdası yoluna gidil¬ 

mesi, iki kuvvet arasında kalan ve ağır basan yöne meyleden 
bir cismin haline benzemektedir. Yatırımların ve ihracatın, 

iki taraftan kendi istikametlerine doğru çeken kuvvetler arar- 

sında kalması, bu faaliyetlere istenilen hızın verilememesi¬ 

ne, kaynakların israfına, teşviklerden beklenen sonuçların 

küçümsenmesine sebep olmaktadır. Bu sebeplerle bir teşvik 

olmadığı halde, engellerin kaldırılması ve formalitelerin 

basitleştirilmesi memleketizimizde bir teşvik manzarasına bü¬ 
rünmektedir. Zaman zaman kabul edilen teşviklerle ilgili mev¬ 

zuatla (933 sayılı kanun gibi) formalitelerin basitleştirilme¬ 
sine bile yer verilmiş bulunmaktadır. 

(1.2) Teşviklerden beklenen 3onucun alınabilmesi 

için müessir tedbirlerin alınması ve gene müessir bir uygula¬ 
ma yapılması şarttır. Çeşitli senelerde, çeşitli esprilerle 
kabul edilmiş parça parça teşviklerler birbirini tamamlamamak- 

ta, teşviki gereken sahalar yerine daha az teşvik edilmesi dü¬ 

şünülen sahalar teşviklerden faydalanabilmektedir. Müessir teş¬ 
vikin birkaç unsuru vardır. 
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(1.2.1) Teşvik mevzuatı tek bir kanun içinde top
lanmalıdır. Ancak bu şekilde birbirini tamamlayan teşvik sis
temi kurulur. Selektif bir uygulama bu şekilde yapılabilir. 
Kaynak israfı böyle önlenebilir. 

(1.2.2) Teşvik mevzuatı kalkınma planlarına uyum 

sağlayacak esneklikte olmalıdır. 

Değişen ekonomik şartlar ve yapı sektörler 
arasında olduğu kadar kalkınma süreci içinde de selektif ve 

değişken bir uygulamayı gerektirmektedir. Bu sebeple ana ilke
leri kanunlarla tesbit edilen teşvik mevzuatının uygu,lama esas 

ve şekilleri Bakanlar Kurulu Kararlarıyla özellikle yıllık 
program kararnameleriyle düzenlenmelidir. Aksi halde tamamen 
kanuna dayanan uygulama, katı ve 1 çatılığı sebepleriyle de ar

tık arzu edilmiyen sektör ve yatırım kollarının teşvikine de

vam sebebiyle kaynak israfına, dolayısıyla ekonominin zararı
na olacaktır. 

*/ 
(1.2.3) Teşvik uygulamaları tek merci tarafından 

yürütülmelidir. Tek merci, bir yatırım ve ihracat olayında, 

konunun her yönünü görerek ve elde mevcut teşvik tedbirleri

ni, birbirini tamamlayacak ve destekleyecek şekilde kullanacak
tır. Ayrı mercilerin uygulamaya girmesi, teşviklerin müessiri-
yetini azaltacak, birbirini nakzeden kararlar sebebiyle, aynı 
yatırım veya ihracat teşebbüsü farklı faydalar sağlayacaktır. 
Bilhassa ihracatın, yatırım olayının bir devamı sayıldığı ah
valde teşviklerin de aynı merci tarafından verilmesi, takip 
ve kontrol edilmesi, sonucuçlamnın değerlendirilmesi ve ken

disine buna göre yön vermesi gerekecektir. 
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(1.3) Yatırımların ve ihracatın teşvikinden bek¬ 
lenen hedefe varılabilmesi, sadece kendi mevzuatım çok iyi ve 

tutarlı bir şekilde hazırlayarak uygulamaya konulmasıyla başa¬ 
rılamaz. Vergi mevzuatının teşvik esprisi içinde ıslâhı bu 
konuda ileri sürülebilecek en önemli bir öneridir. 

(1.4) Teşvik mevzuatının hazırlanmasında teferruat¬ 
lı istatistiklerden faydalanılması, bugüne kadar yapılan uygu¬ 

lamaların sonuçları ve sağladığı faydalar araştırılıp tahlil 

edilmelidir. Yabancı memleketlerdeki teşvik tedbirlerinin ne¬ 
ler olduğu, nasıl uygulandığı, alınan sonuçlar ortaya konulma¬ 
lıdır. Memleketimizin idari yapısı, ekonomik, mali imkânları 
ve dış borçlanma seviyesi sebebiyle teşviklerin yabancı mem- V 
leketlerden aynen alınması düşünülemez. Teşvikler, memleket¬ 
ten memlekete, bölgeden bölgeye, devirden devire mahiyet de¬ 
ğişikliğine uğrar ve kendi içinde de daimi bir değişim karek- 
teri gösterir. Bu sebeple teşvik araçlarının seçilmesi nazik 
bir konudur. Uygulama esaslarının tayini ise daha naziktir. 

(1.5) Teşvik uygulamalarında adil olmak en önemli 

bir husustur. Bu adalet nisbi bir anlam taşır. Her teşebbüse 
aynı teşviki vermek teşviklerde adaletsizliktir. Aynı şartlar¬ 
daki teşebbüsleri aynı derecede teşvik etmek adil bir teşvik 
uygulaması sayılmalıdır. Bu şartlar, kuruluş yerinden (bölge 
olarak), sektörüne, kapasitesinden, üretim teknolojisine kadar 
pek çok karekteristik vasıf ve değerleri içine almaktadır. 

Geri kalmış bir bölgede teşvik edilen bir 
yatırım, ancak teşvikler sayesinde, ileri bölgede aynı şart¬ 
larla kurulan ve teşvik edilmeyen bir yatırımın rekabet sevi¬ 
yesine ulaşmış olabilir. Bu takdirde ileri bölgedeki yatırımın 
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teşvik edilmemesinde adaletsizlik yoktur. Hatta ileri bölgede 

yapılan yatırımın aleyhine dengenin bozulmasına göz yumulabi- 
lir. Aksi halde gelişmişlik farkının giderilmesi mümkün olmaz. 

Bu durumda teşvikler yönünden adaletsiz bir tutum değildir. 

2) Yatırımların Teşviki ve geliştirilmesiyle 
ilgili tedbir ve Önerileri 

(2.1.) Yatırımların gelişmesinde önemli ve etkili 
unsur alt-yapi hizmetleridir. Elektrik, su, haberleşme, yol 

gibi alt-yapı hizmetlerinden mahrum olan bir yere yatırımlar 

gitmez, gitmesini istemek ise muhaldir. Belkide, böyle bir yer¬ 

de yatırım yapılmasına engel olmak daha doğrudur. Kısmen alt¬ 

yapı hizmetleri bulunan yerlerde yapılacak yatırımların mali¬ 
yetleri, alt-yapının noksanlığı nisbetinde artacaktır. Yatırım 

maliyetlerini teşviklerle telafi etmek meseleyi halletmiyecek¬ 

tir. Zira, işletme devresinde de pek çok problemler çıkacak ve 
sürüp gidecektir. Teşviklerle işletme devresi problemlerine 

çare bulmak mümkün olmadığı gibi normal de değildir. Mümkün 
değildir, çünkü prensip olarak teşvikler yatırımlarla ve yatı¬ 
rım dönemiyle ilgilidir. Normal değildir, çünkü, işletmenin 
normal şartlar içersinde hayatiyetini devam ettirmesi gerekir. 
Devamlı sübvansiyonlarla yaşayan bir kuruluş, çok önemli bir 
kamu hizmeti gördüğü takdirde veya sosyal amaçlı olması halin¬ 
de makCU. görülebilir. 

(2.2) Yatırımların teşvikinde halledilmesi gereken 
önemli bir darboğaz finansman kaynaklarının sağlanmasıdır. Fi¬ 
nansman kaynaklarının teşekkülünde, tasarruf en başta düşünül¬ 
melidir. Bilhassa küçük tasarrufların bir araya getirilerek 
yatırımlara yönlendirilmesi büyük bir kaynak sağlayacaktır. 
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Bu potansiyel, iyi değerlendirildiği takdirde kredi darboğazı¬ 
na da çözüm getirecektir. Kaynak sağlamada, tasarruf ne kadar 
önemli ise tasarrufun teşviki bundan daha önemlidir. Bu sebep- 

le yatırımların teşvikine, tasarrufun teşvikiyle başlamak ve 
yatırımlara kanalize edinceye kadar bu teşviki sürdürmek gere¬ 
kir. 

Tasarrufun teşviki ve yatırımlara tahsisinde çeşitli teş¬ 
vik tedbirleri uygulanabilir. Vergi muafiyetleri, kâr garanti¬ 
si, kâra iştirak tahvili, teşvik ikramiyeleri gibi. 

Yurt dışında çalışanların tasarruflarının yurda getiril¬ 

mesi ve yatırımlara tahsisi üzerinde ayrıca durulması gereken 

önemli bir kaynaktır. Yatırımlar için bir kaynak olması yanın¬ 

da döviz olarak yatırımların dış ödemelerinde kullanılması ba¬ 
kımından değerlendirmek gerekir. Bu sebeple yurt içi tasarruf¬ 

lara göre, daha etkili bir şekilde teşviki yerinde olacaktır. 

(2.3) Sermaye piyasasının teşekkül etmesi için gereken 
tedbirlerin alınması, senelerdir ihmale uğramış bir konu ola¬ 
rak ortada durmaktadır. Her şeyden evvel sermaye piyasasını 
düzenleyecek kanunun çıkması gerekmektedir. Tasarruf sahipleri¬ 
ne emniyet verecek, tasarruf eğilimini arttıracak ve yatırımla¬ 
ra kanalize olmasını sağlayacaktır. 

Banka sistemini, yatırımları kredilendirme bakımından daha 

müsait bir mevzuatla ıslâh etmek gerekecektir. 

Bugün mevcut yatırım ve kalkınma bankaları pek az istis- 
nasiyle aynı sahaya hitap etmekte, aynı işi görmektedirler. 
Mevcut ve kurulacak olan yatırım ve kalkınma bankalarının 
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kredilendirdiği sahaları ayırmak, ihtisaslaşmalarını sağlaya¬ 
cağı gibi aynı işi yapmaktan dolayı husule gelen israfı da 
önleyec eletir. 

(2.4) Yatırımların teşvikinde, tedbirler vazedilirken 
yatırıra öncesi yardım ve yatırım dönemi teşviklere ağırlak 
verilemesi gayenin gerçek anlamda tahakkukuna yardımcı olacak¬ 
tır. 

Yatırım sonrası teşvikler daha ziyade ihracata dö¬ 
nük mal üreten sanayilerin mamul maliyetlerinin ucuzlatılması¬ 

na ve tevsi ve yeni yatırımlara kaynak sağlanmasına matuf 

tedbirler olmalıdır. 

(2.5) Teşvik uygulamaları, kaynak israfına sebep olmaya¬ 
cak seviyede tutulacak, objektif esaslara ve belli kriterlere 

göre yapılmalıdır. Genel prensipler yanında uygulama proje 

bazında yapılacağından, ayrıca proje kriterlerininde isabetle 
tayini yapılmalıdır. 

(2.6) Halkan üretici hale getirilmesi, yatırımlara emekle¬ 
riyle baraber sermayeleriyle de katılmaları prensiplerine ve 

bu hususu gerçekleştirecek teşvik araçlarına yer verilmelidir. 

(2.7) Bölgelerarası gelişmişlik farkını azaltarak zamanla 

ortadan kaldırıacak selektif bir uygulama yoluna gidilmesinde 
mutlak zaruret vardır. 

Teşviklerin bu gayeyi gerçekleştirecek ağırlıkta ve 
selektivitede tesbit ve tatbiki uygun olacaktır. 
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(2.8) Karma ekonomi kaideleri çerçevesinde ve genel kal¬ 
kınma stratejisi bakımından özel sektör payından faydalanmak 

ve bu payı zaman içinde artırmak ve sınai gelişmeyi temin et- 
nek için kamu ve özel sektör teşebbüsleri eşitlik prensipleri 
içinde teşvik edilmelidir. 

(2.9) Teşvik tedbirleri, özel sektör yatırımlarının, plan 
ıedefleri doğrultujnmda ve tesbit edilen miktarda gerçekleşti¬ 

rilmesini sağlayacak etkenlikte, yol gösterici ve özendirici 

litelikte olmasına çalışılmalıdır. 

(2.10) Yatırımların teşvikinde yukarıdanberi izah edilen 
lususlarm yer aldığı bir teşvik kanunu, en kısa zamanda çıkar¬ 

ılmalı ve kalkınmanın emrine müessir bir araç olarak verilme- 
idir. 

Teşviklerin çok yönlü olması, fiili uygulamasının 
irçok bakanlık ve kuruluşu ilgilendirmesi, müessiriyetinin 
ağlanması, süratli bir uygulama yapılabilmesi için, esas uy- 
ulama merciinin (müracaatları inceleyen, karara bağlayan, 
elge veren, takip ve kontrol eden) seçiminde Bakanlıklar üs- 
ii bir kurul teşkili yoluna gidilmesi veya 933 sayılı Kanunda 

Lduğu gibi kurulacak teşkilatın Başbakanlığa bağlı olarak 

aaliyette bulunması en uygun çözüm olarak görülmektedir. 

3. İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesiyle ilgili Ted- 
Lr ve Öneriler : 

(3.1) 1976 için öngörülen ihracat 2,5 milyar Dolar 
yarındadır; keza geçen seneye ait ilk 6 aylık ihracat rakam- 

ırıyla mukayese edilince bu yılki rakamlarda jS 82 oranında 

,r artış müşahade edilmektedir. Bu şüphesiz sevindirici bir 
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gelişmedir. Yalmz üzücü ve düşündürücü bir husus tarım ürün¬ 
lerindeki ihracatın memnuniyet verici bir şekilde gelişmesi¬ 

ne mukabil, sınaî maraûl ihracatının düşük seviyede kalması 
hatta gerilemesidir. Bunda şüphesiz bazı üst seviyede dış ve 
iç sebepler de önemli bir rol oynamaktadır. 

AET ülkeleri ile olan ilişkilerimizi geliştirmek, 
tam üyeliğine hazırlandığımız bu teşkilat piyasalarında mamul¬ 
lerimize mühim ölçüde bir ihraç gücü kazandırabilmek, 

Ortadoğu memleketleriyle münasebetlerimizi geliş¬ 
tirip müşterek yatırımlar yönünden olduğu kadar ihracat bakı¬ 

mından da yeni imkânlar aramak; 

Yurt içinde ihraca müteveccih endüstriyi teşvik 

için gerekli tedbirleri alarak ihraç ürünlerimizin çeşit ve 
miktarlarını arttırmak, v.s. gibi konular. 

Politikacılarımızı ve ilgili uzmanlarımızı şüphesiz 

yakın gelecekte ciddi şekilde meşgul etmeye devam edecektir. 

Müsbet gelişmelere intizaran, halihazır şartlar muvacehesin¬ 

de ihracatımızı bir güç kazandırabilmek için ne gibi çareler 

düşünülebilir? Bu husustaki görüşlerimizi, mümkün mertebe ufak^ 
tefek dar kapsamlı, sathî ve geçici tedbirlerden kaçınarak, 
ihracatımızın tüm olarak gelişmesine veya muayyen bir sektö¬ 
rün önemli ölçüde inkişafına katkıda bulunacağına samimi ola¬ 
rak inandığımız öneriler halinde görüşlerinize sunuyoruz. 
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(3.2) Tam Teşekküllü bir Dış Ticaret Ofisi'nin 
İhdası 

İhracatta ilk adım ve ilk kademe muhakkak 

ki dış pazarları yakından tanımak ve piyasa gelişmelerini 

yakinen takip etmek olacaktır. Bu hususta, bir çok gelişmiş 

ülkelerde olduğu gibi bizde de Devlet müzaheretine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Ticaret Bakanlığı'na bağlı iyi teşkilatlanmış 

bir Dış Ticaret Ofisi'nin biran evvel kurulup faaliyete geç¬ 

mesi ve muhtelif ülkelerdeki Ticaret Ateşeliklerimizin de 

iş birliğiyle ihracatçı firmalara mahalli piyasalarla ilgili 
"Arz, talep tüketim durumları, fiat ve kalite, yerli üretimin 

bünyesi, ithalat rejimleri, gümrük formaliteleri, ödeme imkân¬ 
ları v.s." gibi konularda gerekli bilgileri toplayıp dağıta¬ 
bilmesi ihracata ve ihracatçıya istikamet ve yön verme bakı¬ 

mından çok önemli bir yardam olacaktır. İhracatı ayarlayabil¬ 
mek için teferruatlı piyasa etüdlerine şiddetle ihtiyaç var*, 

dır ve bir çok imalâtçı ve ihraoatçı teşkilatlarının kifayet¬ 
sizliği sebebiyle bu gibi malumattan mahrumdurlar. Bu itibar¬ 

la İhtiyaç vukuunda dış piyasalar hakkında sıhhatli bilgi 
alabilecekleri, tavsiye ve uyarılarından istifade edebilecek¬ 
leri, kendilerine muhatap ve müzahir, emin bir resmî merciiin 
bulunması bu firmalar için büyük bir destek olacak ve ihracat¬ 

tın gelişmesinde önemli bir faktör teşkil edecektir. 
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(5.3) İhracat Personeli Süitimi 

Gelişmekte olan bir çok ülkelerde olduğu gibi bizde 
de halledilmemiş konulardan biri kalifiye personel sorunu¬ 
dur. Yurdumuzda da bilgili, kaliteli, tecrübeli ihracat per¬ 
soneline büyük ölçüde ihtiyaç vardır. Kanaatimizce bu gibi 
elemanların Devlet eliyle yetiştirilmesi çok faydalı olacak¬ 
tır. Her sene asgarî lise formasyonu olan, lisan bilir genç¬ 
ler müsabaka ile alınarak gayet sıkı ve ciddi bir şekilde 
hazırlanmış İhracat ve Pazarlama kurslarında en az bir sene 
müddetle eğitime tâbi tutulmalı ve yüksek başarı gösterenle¬ 
re yabancı ülkelerde muayyen bir süre için staj ve tatbikat 
hakkı tanınmalıdır. Bu gibi kalifiye ihracat elemanlarına 
yurdumuzda çok ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç günden güne ar¬ 
tacaktır. 

(3.4) Başarılı İhracatın Kademeli Bi-r Şekilde Teşviki 

C 

Bugünkü uygulamada yılda muayyen bir ihracat sevi¬ 

yesini gerçekleştiren ihracatçılara İ° 5 nisbetinde bir fark 

vergi iadesi verilmektedir. Bu isabetli ve müessir bir teş¬ 
viktir. Fakat bu fark ödeme 1,8 - 2 milyon $'lık ihracat se¬ 
viyesinde dondurulup bırakılmamalı, kademdendir itmemelidir. 
Bu şekilde ihracatçı yeni hedeflere yönelecek ve yeni hamle¬ 
lere girişecektir. Başarılı ihracatın kademeli bir şekilde 
teşvik edilmesinde,-yukarıda arz edilene paralel olarak, asıl 
başka bir gaye güdülmektedir. İhracatçı firmaların iç yapısı 
ile ilgili bu konuya aşağıda temas edilmiştir. 
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5) İhracat Kooperatiflerinin veya İhracatçı Sermaye 
Şirketlerinin Teşviki 

Çeşitli ülkelerde resmî veya yarı resmî kuruluşlar 
(meselâ Danimarka'da C aisse Danoise du Canmerpe et de 

I' Industrie) aynı branştaki ihracatçıların, kooperatifleşme 
veya diğer bir şekilde birleşerek daha güçlü kuruluşlar ha¬ 

line gelmek için alacakları ortak tedbirler için sübvansiyon 
vermektedir. 

Keza Meksika, Norveç, Tayland, Pakistan, İngiltere 

gibi bazı ülkelerde de bu çeşit bir aglonerasyonu teşvik için 
özel fanlar ayrılmıştır. Bu konu memleketimiz için de önemli 

sorunlardan birini teşkil etmektedir. Şunu takdir etmemiz la¬ 
zımdır ki ihracatımız, dağınık, mahdut ve dar kapsamlı, mün¬ 

ferit ve mütereddit hamlelerle fazla ileri gidemeyecektir. 
Çiinki, bu gibi faaliyetler umumiyetle sistemsiz ve düzensiz 

bir şekilde yürütüldüğü için önemli bir nisbette vakit, nakit 

ve mesai kaybına sebebiyet vermekte ve bu görünmeyen kalemle¬ 

rin menfi tesirleri ihracat faaliyetinin müsbet yönünü büyük 
ölçüde nötralize ederek tesirsiz hale getirmektedir-. 

Kanaatimizce makul bir iş bölümüne, rasyonel ve ran¬ 
dımanlı bir çalışma düzenine önem verilmeli ve firmalar bu yön¬ 
de teşvik edilmelidirler. Bu gün bir çok büyük imalatçı fir¬ 
ma kendileri için çok daha randımanlı olması sebebiyle, kendi 
yurt içi satışlarının dahi düzen ve yönetimini müstakil fir¬ 

malara bırakmaktadırlar. Bir dış satış demek olan ihracat ise 
hakikaten spesifik bir ihtisası ve hususi bir iç ve dış teş¬ 
kilatlanmayı gerektiren bir faaliyettir ve bunun bilinçli ve 



- 52 -

emin bir şekilde yürütülmesinde hem ilgili firmalar, hem de 
memleket ihracatı bakımından fayda vardır. Şu halde ne ola^- 

caktır; Devletten bu çeşit bir birleşmeyi teşvik için hususi 
bir fon mı ayrılması talep edilecektir? Hayır. Bar evvelki 
maddede bahis mevzuu edilen Başarılı İhracatın Kademeli Ola^ 

raK teşviki konusunda şayet ihracat seviyeleri ve prim nis- 
betleri iyi bir şekilde ayarlanırsa birleşme sorunu kendi¬ 
liğinden halledilmiş olacaktır. Zira hedef olarak tesbit edi¬ 
len ihracat seviyesi muayyen bir hadde geldiği zaman bu he¬ 

defe erişmek her ihracatçı firma için kolay olmayacaktır. 
Dolayısıyle ihracatçı firmalar aralarında birleşme yolunu 

tercih edeceklerdir. Fakat kanaatimizce asıllbüyük birleşme 

diyebileceğimiz, yakın ve sıkı işbirliği imalatçı kuruluş¬ 

larla ihracatçı sermaye şirketleri arasında gerçekleşecek ve 

muhtemelen bu şekilde ihracata müteveccih kesif ve iştikrar- 

lı iş kompleksleri ortaya çıkacaktır. 

Gene bu şekilde ancak muayyen güçteki ihracatçı 

teşkilatlar tesbit edilmiş bulunan ihracat seviyesine ulaşar- 

cak ve bu hedefe varırken memleket ihracatı yönünden bir 

gayeyi de tahakkuk ettirmiş olacaktır. Çünki bu firmalar bu 
seviyeye ulaşabilmek için yalnız bir, iki, üç beş değil mem¬ 

leketin ihraca müsait her türlü mamulünü pazarlama gayreti 

içinde olmak mecburiyetini hissedecekler; sermayelerini ona 
göre ayarlama, iç ve dış teşkilâtlarını bu ihtiyacı karşılama¬ 
yacak şekilde kurma durumunda kalacaklar. Belki ilerde bu bü¬ 

yük ihracatçı sernihye şirketleri arasında da bir ihtisas 
ayırımı olacak ve muayyen firmalar muayyen mamul gruplarının 

pazarlama ve ihracı konusunda uzmanlaşacaklardır ve bu şekil¬ 
de daha rasyonel ve daha verimli bir çalışma dönemine giril¬ 
miş olacaktır. Esasen ihracatta top yekun kalkınma, ancak her 
Çeşit ihraca müsait mamulün ihracat bakımından hareket ve can¬ 
lılık kazanması ve değerlendirilmesi ile mümkün olabilir. 
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(3.6) Yabancı Sermayeli Sanayileri İhraca Dönük 
Olarak Kurdurmak 

Yabancı Sermayeli Kuruluşlar modern teknoloji uygula¬ 

yarak rekabet olanağı yarattığı halde, ihraca yönelmemekte¬ 

dirler. Oysa Türkiye'deki işçilik de genellikle ucuz oldu¬ 

ğundan, teorik olarak birim maliyetleri ihraca olanak sağ- 

lıyacak biçimde teşekkül etmektedir. Yabancı sermayenin Tür¬ 
kiye'ye girişine müsaade eden kararnamelerde sadece belli 

bir ihracat öngörülmesi, bu konuda yeterince etkili olamamak¬ 

tadır. Bunun yanı sıra, yabancı sermayeli ortağın mamulü dış 
pazarlarda belli bir süre için satacağına dair bir satış ga¬ 
rantisi şart koşulmalıdır. 

(3.7) Lisans Anlaşmalarında İhraca Dönüklüğe Önem 
Verilmesi 

Bilindiği gibi bazı sanayi dallara lisansa bağlı 
olarak kurulabilmektedir. Bu anlaşmalar yapılırken mamulle¬ 
rin ihraç edilebilir nitelikte olmalarını sağlayıcı şarta 

bağlı hükümler konulabilir. 

Sanayileşmiş ülkeler birbirleriyle yaptıkları lisans 

anlaşmalarında bu kabil hükümlere yer vermektedirler. 
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(3.8) Yerli Hammaddelere Dayalı Olarak Kurulan 

Sanayileri İhraca Yöneltmek 

Yerli hammaddelere dayalı olarak kurulu sanayileri ih¬ 

raca yöneltmek, ithale dayalı hammaddelerle kurdurulan sar- 

nayilere nazaran daha kolaydır. 

Bu nokta IV Plan döneminde gözden uzak tutulmamalıdır. 

(3.9) İleri Teknoloji İle Kurdurulan Sanayileri İhraca 
Yöneltmek 

Gelişmekte olan ülkelerin, yeni kuracakları sanayiler¬ 
de en ileri teknolojileri uygulayabilmek olanağına sahip ol¬ 
mak gibi avantajları vardır. Bu imkânı iyi değerlendirerek 
ve kuruluş yerini isabetli seçerek rasyonel biçimde kurulacak 
sanayileri, rekabet gücü yüksek olduğu için ihraca yöneltmek 
kolaydır. 

Bu imkânın da iyi değerlendirilmesi gerekir. 

(3.10) Konjonktüre Uygun Stok Politikası İzlenmesi 

Konjonktürün iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi sonucu, 
buna uygun stok politikası izlenmesi ve stoklara yön veril¬ 

mesi de başlıca ihracat yapan ülkelerin başvurduğu bir ted¬ 
birdir. 
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Dünyada sadece birkaç ülkede üretilen ve tekel durumu 
arzeden mallarda diğer üretici ülkelere Fiat birliğine gi¬ 
dilmesi 

Bunun için mevcut Birliklere katılınması ve OPEC gibi 
bir politika izlenmesi zorunludur. 

(3.11) Yeraltı Kaynaklarının Sür'atle Değerlendirilmesi 
ve İhraca Yöneltilmesi 

Yeraltı kaynaklarımızgülkenin başlıca varlıklarından 
biridir. Bugüne kadar bunların gereği gibi aranmasına, de¬ 

ğerlendirilmesine ve işletilmesine gereken önemin verildiği 
s öyleneme z. 

MTA'nın daha etkin bir çalışma düzeni içinde sonuca gö¬ 

türücü çalışmaları yapması ve bu kaynakların rasyonel biçim¬ 

de işletilmesine geçiş döneminin başlatılması ve bunların 

zaman kaybedilmeden ihracata yöneltilmesi zorunludur. 

(3.12) Kredili İhracat'ın İşler Hale Getirilmesi 

Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı ile Dış Ticaret 

Mevzuatı arasında paylaştırılamıyan bu sistem, rakip ülkeler¬ 

de olduğu şekilde, ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlen¬ 

memiş bulunmaktadır. 

IV. Beş Yıllık Plan döneminde bu müessesenin sür'atle 

gözden geçirilerek işler hale getirilmesi gerekmektedir. 
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(3.13) Standart Konusu 

Dış pazar dünya standartlarına uygun mal istemektedir. 

Bu itibarla ihraç mallarının behemahal dünya standartlarına 

uygun standardının tesbit edilmesi ve zorunlu olarak: bu stan¬ 

dartların yürürlüğe konulması ve uygulanması gerekmektedir. 

(3.14) Ambala.j Konusu 

Ülkemizde bu konunun öneminin geç idrak edilmesi bizim 
için ihracat yönünden büyük bir dezavantaj olmuştur. Konuya 
IV. Plan döneminde gereken önemin verilerek, tüketicinin ve 

dış pazarın eğilimlerine uygun ileri ambalajlama teknikleri¬ 
nin uygulanması gerekmektedir. 

(3.15) Formalitelerin Basitleştirilmesi 

İhracatçıların ötedenberi şikayet ettikleri lü¬ 
zumsuz gormalitelerin giderilmesi, hiç değilse basitleştir¬ 
mesi konusu IV. Beş Yıllık döneminde de önemini ve ağırlığı¬ 
nı korumaktadır. 

Aslında bu fomaliteleri zorunlu kılan gerçek neden, 

merci dağınıklığıdır. Yetki ve sorunlulukları mümkün olduğu 

kadar tek elde toplamak prensibi benimsenirse, bu soruna da 
çözüm yolu bulunmuş olacaktır. 
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(3.16) Kara Nakliyatında Navlun Bedellerinin Vergi İadesine 
Tabi Olması 

Malûm olduğu veçhile Demir ve Denizyolu nakliyatın¬ 
da Türkiye parkurlarına ve Türk gemileri ile yapılan sevkiya^- 
ta ait navlunlar (CD İhracatta) vergi iadesine tâbi bulunmak¬ 
tadır. Aynı şekilde Türk kamyonları ile yapılan CD ihracatta 

da navlun bedellerinin vergi iadesine tâbi tutulması genel 
olarak ihracat üzerinde çok olumlu bir tesir icra edecek bir 
teşvik tedbiri olarak düşünülmelidir. Bilhassa işletme cesa¬ 
metleri küçük ve imkânları mahdut olmasına rağmen Avrupa'ya 
yapılan ihracatta pahalı bir vasıta olan kamyon nakliyatını 
seçme zorunluğunda bulunan bazı sanayi da 1ları, özellikle 
deri ve pamuklu konfeksiyon, tekstil ve pamuk ipliği müstahsil¬ 
leri kendi gelişmeleri için çok önemli bir sabvansiyon almış 
olacaklardır. 

3.17) İhracat Kredi Bankası 

Bazı muayyen ve mahdut konuların gereğince işlenip 

değerlendirilmesinde ihtisas bankacılığının önemli katkısını 
gözönünde bulundurmak lazımdır. Mesela, iller Bankası'nın 
kendi gahasmdaki kesif faaliyeti, T.Emlak Bankası'nm inşaat 
ve konut problemlerinin hallinde kendi imkânları nispetindeki 
çabası, Sınai Kalkınma Bankasının Endüstriyel gelişmemize 
önemli katkısı ve nihayet bütün bir tarım sektörünün beslenip 

geliştirilmesinde Ziraat Bankası'nm müessir etkisi örnek ola¬ 
rak gösterilebilir. 
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İhracat firmalarının kredi olanaklarının köklü bir 

sistemle beslenip canlandırılması, geliştirilip kuvvetlen¬ 
dirilmesi için bir "İhracat Kredi Bankası"nın kurulup faa¬ 
liyete geçmesi ihracat sahasında önemli bir gelişme faktörü 
olarak düşünülmelidir. Buna ilaveten şayet ilerde, halen üze¬ 
rinde etüdler yapılmakta olan "İhracat Kredi Sigortası" 
mevzuu da tahakkuk edecek olursa bu banka bu görevi de gere¬ 

ğince yerine getirebilir. 

Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı bakımından 

hiçbir kayba sebebiyet vermeyecek olan, dolayısiyle hiçbir 

mahzuru bulunmaması lâzım gelen bu muamele için maalesef il¬ 

gili Bakanlıktan müsaade alınmamış vc namımıza gönderilen 
valflerin iade edilmesi gerekmiştir. Bu şekilde arkası gele¬ 
cek ve memlekete büyük ölçüde döviz kazandıracak bir iş im¬ 
kânı orada kesilmiştir. 

. Mevzuatımıza bu gibi talepleri karşılamaya müsaade 
edecek esnekliğin getirilmesi ihracatımız yönünden muhakkak 
ki faydalı olacaktır. 

Kanaatimizce genel olarak Türkiye'den ihraç edilecek 

bir mamûle dışarıdan muvakkat kabul mevzuatına istinaden bir 
parça girişi yapılıyor ve söz konusu mamûle ilâve edildikten 
sonra ihracı gerekiyorsa, normali olarak mamulün ihraç fiatın- 
dan muvakkat kabul-ile ithal edilen parçanın katma değeri 
düşülraeli ve ilgili vergi iadesi aradaki fark üzerinden tahak¬ 
kuk ettirilmelidir. Bu çeşit bir muamelenin Türk Parası Kıy¬ 
metini Koruna Mevzuatı açısından bir mahzuru olmayacağından 

tatbikinde bir engel çıkmaması lâzım geldiği kanısındayız. 
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Bugün ülkemizde ihracatla ilgili olarak karşılaşılan 
en büyüle güçlüklerden biri, ihraca yeterli sınai mamul üreti¬ 

minin olmamasıdır. Dolayısiyle ihracatı teşvik edecek en 
ileri ve olumlu tedbirler de alınsa ihraç edilecek mamûl yok¬ 

sa, bu teşviklerin faydası geçici ve yetersiz olacaktır. 

Görüşümüze göre, yatırımların teşvikinde ihracat 

faktörü önemli yeri olmalıdır. Herhangi bir üretim sahasına 
yapılacak yatırımların ihraca yönelik kapasitesi ve dış pa^- 

zarlarda rekabet edebilecek maliyetlere erişebilmesi sınai 
mamul ihracının teşviki ile paralel düşünülmesi gereken bir 
sorundur. 
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I. TARİHÇE 

1. İlk Uygulamalar : 

1) Teşriki Sanayi Kanunu Muvakkiti 

Türkiye'de ilk ciddi uygulana çabası 

1 Ocak 1329 tarihli Teşviki Sanayiî Kanunu IJuvakkiti 

ile yapılmıştır. Fakat gerek adı geçen kanun ve gerek¬ 

se bu kanunda 192R yılında yapılan tadilat beklenilen 

sonuçları getirememiş ve laıulan başarıya ulaşılamamış¬ 

tır. 

2) İlk Sanayi Kongresi 

Cumhuriyet Türkiye'sinde ilk sanayi 

kongresi 17 §ubat - U Mart 1923 tarihleri arasında 

İzmir’de yapılmıştır. Çeşitli sektörlere mensup 1535 

üyenin katıldığı bu kongrede tarım, sanayi, ticaret ve 

•1 emeği konularında önemli kararlar alınmış ve- oy birliği 

İle "Misak-ı İktisadî" tesbit ve kabul olunmuştur. 

Canayi grubunun İktisat Esasları adı 

altında verilen kararlar 5 bölümde toplanmıştır. 
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a- Grünrük Himaye “Jsulü, 

b- Tesv?ki Sanayi Kanunu, 

c- Yollar ve Vesaiti Makiiyede Husuui Tarife, 

d- Tedrisat-ı Sınaiye, 

e- Sanayi Barkaları, 

"'esin sonuçlar alıtnanıç olsa, bile ülkenizde 

bu tür bir kongrenin toplanması teşvik tedbirleri 

konusunda önemli bir adın olmuştur. 

3) Teşviki Sanayi Kanunu 

Teşvik tedbirleri konusunda bir diğer 

adın 15.5.1927 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 

28.5.1927 tarih ve 1055 sayılı Teşviki Sanayi Kanu¬ 

nudur . 

Bu kanuna göre sınai müesseseler 

kuvvei muharrike ve işçi çalıştırma kriterlerine göre 

İt. sınıfa ve maden ocakları ise sermaye, kuvvei muharrike 

kriterlerine göre 2. sınıfa ayrılmıştır. 

Kanun ile öngörülen teşvik tedbirlerinin 

başlıcaları şu şekilde sıralanalanabilir î 
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- Arazi istimlâki ile arazinin bedelsiz olarak 

tahsisi, 

- Kredi ile bina ve arazi devri, 

- Vergilerden muafiyet, 

- Hisse senetlerinde damga resmi muafiyeti, 

- Gümrük muafiyeti, 

- Hakliye ücretlerinde tenzilât, 

- Prim verilmesi, 

- Bazı girdilerde fiyat indirimi, 

- Tercihli alım, 

getirilen sisteme göre ayrıldıkları sınıfa göre sınai 

müesseseler bu tedbirlerden bazılarından veya hepsinden 

İstifade edebilirlerdi. 

Kamın 1 Haziran 1927 ile 1 Haziran 19^2 tarih

leri arasında meriyette kalmıştır. 

Söz konusu Kanunun da sınai kalkınmayı yeteri 

kadar etkiliyemedigi anlaşılmaktadır. Bunun sebepleri 

arasında sermaye yetersizliği, sermaye ^terakümüne karşı 

gösterilen ilgisizlik tecrübe noksanlığı ve teknolojik 

yetersizlikler sayılabilir. 
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4) İkinci Sanayi Kongresi 

22 Nisan 1930 talihinde toplanan İkinci 

Sanayi Kongresi "Milli Sanayiimizin Teessüs ve İnkişafı 

Çarelerini Aramak ve Göstermek’1 anacıyla çalışmıştır. 

Kongre gündeminde bulunan 

a-- Eam madde, 

b- Sermaye ve Kredis 

c- Vergi ve rüsum, 

d- Teşviki Sanayi Kanunu ve tatbikatı, 

e- Standart meseleleri, 

f- go.syonalizasyon meseleleri, 

g- Ticaret ve Sanayi odalarında, sanayici¬ 

lerin temsili , 

h- Sınai tedrisat, 

i- Nakliyat tarifeleri, 

konularında teşkil olunan encümenler ayrı ayn çalışarak 

bazı sonuçlara varmışlardır. 

Karma Ekonomi Devresi 
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1923-1932 yılları arasında ülkenizde özel 

teşebbüse dayalı bir ekonomi politikası izlenmiştir, 

193° ların başlangıcında hızla gelişmek ihtiyaç ve 

kararında olan Türk toplumunda süratli kalkınmanın 

gerektirdiği tasarrufların yetersiz oluşu ve bu tasar¬ 

rufları verimli yatırımlara yöneltecek olan müteşebbis 

grubunun mevcut olmayışı Devletin ekonomik hayata sadece 

düzenleyici olarak değil fakat üretime yönelen temel ya¬ 

tırımları gerçekleştirerek doğrudan doğruya müdahalesini 

zorunlu kılmıştır. Bu şekilde madencilik ve metalürji gibi 

temel sanayiler ile halkın gıda ve giyim ile ilgili zaru¬ 

ri ihtiyaçlarını karşılamaya yönelen ilk büyük tesisler 

Devlet eliyle kurulmuştur. 

Bu nedenlerle uygulanmasına 1930 ların ilk 

yıllarında başlanan karma ekonomi düzeni zamanla gelişmiş 

ve Türk ekonomisi ve toplumunun temel bir niteliği halini 

almıştır. Bu yeni ve zorunlu anlayış teşvik tedbirleri 

mekanizmasına da tesir etmiştir. 

2. Btîî+ITCÎ BEŞ YILLIK KALKINIŞA. PLANI DÖNEIit (1963-1967) 

Brinci Planda özel sektörün kalkınmada etken bir 

rol oynamasını tenin için teşvik tedbirlerine önem veri İnesi 

üzerinde durulmuş ve vergi indirimleri, gelişmemiş bölgeler 

için özel tedbirler ve ihracatta bir vergi iadesi sistemi 

getirilmesi ön görülmüştür. 
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- 19 Şubat 19^3 tarih ve 2.02 sayılı kanun : 

202 sayılı Sanatı ile 193 3ayılı gelir vergisi 

kanununa bir bölüm eklenmek suretiyle yurdunuzda ilk defa 

olarak yatırım indirimi uygulanması imkanı getirilmiştir,, 

Yatırın indirimi, kısa bir tanımlama ile Gelir 

ve Hürümlar Vergisi mükelleflerine tanınmış bir vergi is¬ 

tisnasıdır';- 

"alkmaa Planlarına uygun ve kanunda belirtilen 

di£er şartları haiz yatırımların özkaynaktan karşılanan 

kısımlarının kanunda belli edilen belli bir yüzdesi kadar 

gelir, gelir vergisi veya kurumlar vergisi matrahından 

indirilerek vergi dışı kalmakta, böylece kaynaklar kalkın¬ 

ma planlarına uygun yatırımlara kanalize edilmekteydi» 

202 sayılı ^anuna göre yatırımın özkaynaktan 

karşılanan kısmına uygulanacak yatırın indirimi nisbeti 

genel olarak ^ 3°» tarımsal yatırımlarda Ş& kO, az gelişmiş 

bölgelerdeki yatırımlarda $ 5°'dir. Böylece kanunda bir 

taraftan kaynakların plan hedeflerine uygun yatırımlara 

yöneltilmesi, d-ger taraftan bu yatırımların gelişmemiş 

bölgelere kaydırılması amacı güdülmüştür. 
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- 27 Haziran 1963 Tarih ve 26l Sayılı. Kanun : 

Bu kanun :1e Bakanlar Kuruluna, mamullerimize 

ihraç gücü kazandırmak amacı ile bunların tevsik edilecek 

ihraç fiyatlarındaki vergi, resim, harç ve benzer tesirler 

icra eden sair mükellefiyetleri muaflık ve istisnalar 

ihdası veya iade suretiyle veya gerektiği takdirde 

mevcut mali mevzuattaki ihracata müteallik muaflık 

muvakkat kabul ve iade hükümlerini de geri bırakarak ta¬ 

mamen veya kısmen bertaraf etme yetkisi verilmiştir» 

Bu Kanuna istinaden yapılan uygulamalarla mamul 

ihracatımızın ve ihracatımızın kompozisyonunda sanayi 

ürünlerimizin artması sağlanmıştır. 

— 14 Mayıs 1964 Tarih ve 474 Sayılı Kanun : 

Bu Kanun ile Bakanlar Kuruluna yatırım maddesi 

sayılan ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun 

görülecek eşyanın ithalde alman vergi ve resimlerini 

(damga resmi hariç) en çok 5 yıllık bir devre içinde 

ve çeşitli taksitler halinde tahsiline müsaade etme ve 

gümrük giriş tarife cetvelinde gösterilen vergi nisbet 

hadlerinde gerekli değişiklik yapma yetkisi tanınmıştır» 
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3. fc±NC* BEŞ YTLLIIÎ KALKINKA. PIAÎTK D"ir5I!± 

2^ 28 Tenmuz 1967 tariîı ve 933 Sayılı Kanun : 

Kalkınma Planının Uygulanması Esaslarına 

Dair 933 Sayılı Kanun ile hir taraftan bazı yeni teşvik 

tedbirleri getirilirken diğer taraftan uygulanmakta olan 

tedbirlerin kapsamı genişletilmiştir. Kanunun önemli bir 

özelliği de teşvik tedbirlerinin yürütme bakımından tek 

elde toplanmasıdır. 

933 Sayılı Kanunla, getirilen teşvik tedbirleri¬ 

ni ve bunların uygulanmasını şu şekilde özetlemek mümkün¬ 

dür . 

a- Geliştirme ve Teşvik Fonları t 

Yatırımları ve İhracatı geliştirmek, 

yatırımların uzun vadeli ve ucuz faizli kredi ihtiyaçlarını 

karşılamak ve yatırımın başlangıcındaki finansman ihtiyacı¬ 

nı temin etmek bakımından 933 sayılı Kanunun 1 ci maddesi 

ile tesis edilen bu fonlar etken bir araç olarak kullanıl¬ 

mıştır. 



- 68 -

Ta- '"'.arma Teşebbüslere Hatılına Payları : 

Ekonomik gelişmeyi fırsat eşitliği ilkesi 

çerçevesinde hızlandırma amacı İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı döneninde karma ekonomi düzenine daha ağırlık verilme¬ 

sini zorunlu kılmıştır. 

Bu nedenle özel sektörün tek başına realize 

edeniyeceği yatırımlara devletin de katkıda bulunmasını 

sağlamak için 933 sayılı Kanunun 1 ci maddesinin B bendi 

ile Karma Teşebbüslere katılma payları için,Genel bütçeye 

ödenek konulması öngörülmüştür. 

c- Yatırım İndirimi : 

POZ ^ayılı Kanunla uygulama olanağı getirilen 

yatırım indirimi sistemindeki $ JG, kO ve 5° oranları 933 

3ayxlı kanunla azami ^ 80’ e çıkarılmıştır. 

d- Gümrüklerde Taksitlendirne ve Tan ve Kısmi 

Muafiyet ihdası : 

Gümrüklerde taksitlendirme işlemine hjk sayılı 

kanunun 3. cü maddesi hükümleri dahilinde devan edilmiştir. 
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e- Sanayi ve Turistik Bölgelerin Tesis ve 

Tanzimi : 

933 sayılı Kanunun 2/c maddesi ile Sanayi 

ve Turistik bölgelerin teSis ve tanzimi ve bu maksatla 

gerektiğinde Bakanlar Kurulu Kararı ile arazi istimlâki 

yapılabildiği hükme bağlanmıştır. 

Bu madde ile ilgili olarak 6/10529 ve 

6/12778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gaziantep, 

Ankara, İstanbul, Erzurum ve Eskişehir'de Organize Sanayi 

Bölgeleri kurulması işin Sanayi Bakanlığı'na, 26.4.1968 

tarih ve 6/9767 sayılı KararhaMe ile Pendik Tersanesi için 

Ulaştırma Bakanlığı'na ve 22.9.1/69 tarih ve 6/12421 sa¬ 

yılı Kararname ile Tuzla Özel Sektör tersane sahası için 

Bayındırlık Bakanlığı’na yetki verilmiştir, 

f- İhracatta Vergi İadesi : 

Uygulanmakta olan ihracatta vergi iadesi 

sistemine 933 sayılı Kanunun getirdiği imkânlarla daha geniş 

bir şekilde devam edilmiştir. 

Ayrıca yaş meyva ve sebze, orman ürünleri 

ihracında geçmiş senelere ait 3tok tütünlerde ^nakliyatta ve 

turist harcamalarında vergi iadesi ile ilgili uygulama hı 

devrede getirilmiştir. 
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g~ liğerleri : 

933 sayılı ve 26l sayılı Tanv.nl arın getirdiği 

hükümlerle proje bazında döviz tahsisi, özel ihracat fonu, 

yurt dışında iş alacak ve yapacak Türk Müteşebbislerinin 

tabi olacakları esaslara dair karar Celektif T.redi uygulama¬ 

sı gibi çeşitli teşrvik tedbirleri uygulamıştır• 

933 sayılı Marnımın bazı maddelerinin / nayasa Mahkemesi 

tarafından 25.10.19^9 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere iptali üzerine Oel-ştime ve Teşvik Tonları, Tamunun 

iştiraki, Gümrüklerde tan ve kısmi muaf'iyet 933 sayılı 

Tanıma dayalı kararnamelerle uygulanan teşvik tedbirleri,, 

müktesep haklar hariç,ortadan kalkmıştır, Yatırım indirimi 

tatbikatına ise 202. sayılı -hırrunda öngörülen oranlar içinde 

devam edilmiştir. 

*) 933 Sayılı Kanunun İptalinden Sonraki Devre : 

933 sayılı Kalkınma Planının Uygulanması 

Esaslarına Dair Kanunun bazı maddelerinin 25.10.1969 tari¬ 

hinden itibaren geçerli olmak üzere iptali üzerine teşvik 

tedbirleri uygulamasında büyük bir boşluk doğmuştur. 

1.11.196b tarihli Tesmi Gazete’de yayınlanan 

bir Başbakanlık Genelgesi ile iptal edilen hükümlerle ilgili 

uygulana usulleri tesnit edilmiş ve bu Genelge ile müktesep 

haklar mahfuz tutulmuştur. 
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Bu devrede 2 6l, 2.02 ve sayılı Kanunlara 

dayalı olarak ihracatta vergi iadesi, $ 30-^0-50 oranları 

ile yatırın indirimi ile gümrüklerde takoitlendirrae işlem¬ 

lerine devan edilmiştir, 

933 sayılı Kanunun bazı maddelerinin iptali üzerine 

uygulamada meydana gelen aksaklığı telafi için atılan ilk 

adım k^h sayılı Kanunun 2. maddesine dayanılarak çıkarılan 

ve bazı şartlarla ithalatta gümrük vergilerini sıfıra indiren 

6/12585 sayılı Bakanlar Kurulu 'ararı olmuştur. 

1.11.1969 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bu 

kararnamenin ilk uygulamaları 19?0 yılında yapılmıştır. 

10 Ağustos 1970 tarihinde meydana gelen Türk 

Parasının kur değişikliğine paralel olarak bazı tedbirler 

getirilmiştir. 

Bu meyanda ihtacatta 'rergi İadesi (7/1115 sayılı 

Kararname), Proje Bazında Döviz Tahsisi, İhracat Kredilerin¬ 

de vs muamelelerinde vergi, resim ve harç istisnası (7/1117? 

sayılı Kararname) ile ilgili tedbirler yeniden düzenlenmiştir. 

26 Ocak 1970 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 

1211 sayılı T. C. Kerkez Bankası Kanununun U6 ncı raaddeli ile 

Orta Vadeli Kredi uygulaması imkanı hasıl olmuş ve 3 ®ylül 1970 
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tarihli Besni Gazete'de yayınlanan 7/1198 sayılı Kararname 

ile Banka ve ''üotakrizlere Baiz Barkı Ödetmesi sağlanmıştır. 

Bu Kararname ila i İyi 1 i Tebliğ ise 21 as ir: 1970 tarihli 

De3r.i Gazete'de yer allaştır, 

12 Kart 1971 değişikliğinden SonraJıi devre : 

12 Kart 1971 tarikinden yıl sonuna kadar teşvik 

tedbirleri uysulamasında bir duraklına olmuştur, örneğin : 

- Gümrüklerde muafiyetle ilgili 5/12585 sayılı 

lararnmeıin uygulaması durdurulmuştur. 

- "hracattı veri iadesinde mevcut listelerde 

değişiklik yapılması ö.ngc rül ismiş tir. 

- Proje basında dövis tahsisi, ihracatta nelektif 

kredi uygulaması durdurulmuştur. 

- Orta Vadeli Kredilere faiz farkı ödenmesi 

öngörülmemiştir. 

3u devrede Teşvik ve "Jygulama Dairesi 

12,5.1971 tarih ve 3^3377 sayılı Başbakanlık Tezkeresi ve 

Cumhurbaşkanlığı onayı ile yeni 'unlan Dış Ekonomik ilişkiler 

Bakanlığı?na bağlanmıştır. Adı geçen Daire bilâhare Ticaret 

Bakanlığı'na devredilmiştir. 
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yılı sonuna doğru Proje Basında D-'^viz Tahsisi 

le Icısa vadeli ihracat kredilerine faiz farkı ödenmesine 

aşlannıştır. 

A) Sanayi ve Teknoloji Ba’ıanlığı'nda Yürütülen 

Teşvik Tedbirleri : 

- 1.7.1972 tarih ve h/kO sayılı Başbakanlık 

ezkeresi ve Cumhurbaşkanlığı onayı ile Ticaret Bakanlığı 

üayesinde bulunan Teşvik ve Uygulama Dairesi iki kısma 

ölünerek bir kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na dev- 

adilmiştir. Teşvik ve Uygulama Dairesinin Yabancı Sermaye 

libesi ile İhracat Şubesi "icıret Bakanlığı' nda kalmış 

roje Değerlendirme, Gümrük ve Yatırım İndirimi Şubesi ise 
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II. MEVCUT JUKUM 

1. Mevzuat 

a) Kanunlar. 

1. HARİÇTEN SATIN ALINAN BUHARLI VE 
MOTORLU GEMİLERLE MEMLEKETTE YAPILAN MÜMASİLLERİ İÇİN GETİRİLECEK 
EŞYANIN GÜMRÜK RESMİNDEN İSTİSNASINA DAİR KANUN - 21 MART 1938 

Madde 1- (4084, 4390 ve 5833 No'lu kanunlarla değiştirilmiştir. 

Devlet müesseselerile Türkler ve Türk sermayesile müteşekkil şirketler 
tarafından satın alınan ve kuvvet sevkiyeleri buhar makinesi, elektrik 

veya dihili ihtirak motörlü veya komsine olan alelûmum gemilerle Tür¬ 

kiye'de bunlar tarafından yerilen veya mevcut gemilerin bazı akşamın¬ 
dan istifade etmek suretile yapılacak veya yaptırılacak mümasili 

gemilere lüzumu olan veya mevcut gemilerdeki istimal kabiliyeti kal¬ 

mayıp değiştirilmesi veya yedek olarak bulundurulması zarurî olan tek¬ 
ne malzemesi ve teçhizatiyle her nevi ana ve yardımcı makineler ve ka¬ 

zanlar ve bunların her türlü aksam,, malzeme, ve teçhizatı vesair her 

nevi gemi âlet ve edevatı ve demirbaş eşya ve mefruşatı, yerli mallar¬ 
dan matlup fennî evsafta temini münkün olanlar hariç olmak ve fatura¬ 
ları İktisat Vekâletine tasdik ettirilmek suretiyle 1940 malî yılı so¬ 
nuna kadar gümrük resminden muaftır. 

V 
(NOT :Maddede yazılı süre 2.7.1941-4084 sayılı kanunla 1945 

17.5.1946-4890 sayılı kanunla 1950, 8.8.1951-5833 sayılı kanunla 1955 
6.2.1956-6659 sayılı kanunla 1960, 26.1.1960 — 179 sayılı kanunla 
1970 ve 22.2.1972-1541 sayılı kanunla da 1980 malî yılı sonuna kadar 
uzatılmıştır.) 
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/b ,'ikra : (13.4.10 37-6352 He et) yukarı ki fıkra bükünleri 
yur. er havuzlar hakkında la tatbik olunur. 

ı.ıalla 2- 12 haziran 1936 tarilı ve 3044 sayılı kanun kaldı¬ 

rılmıştır. 

Madde 3- Bu kanunun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4- Bu kanun hükümlebrini icraya Maliye, İktisat ve 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur. 

2. Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu 

Kanun No. 6086 Kabul Tarihi: 13/5/1953 
Neşir Tarihi: 22/5/1953 

BİKİNCİ BÖLÜM 

hangi tesisler turizm müessesesi sayılır : 

Madde 1- Bu kanunun ikinci maddesi gereğince t&yin olunan 

vasıfları taşıyan oteller, pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plâjlar, 

kamplar, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar, isti¬ 
rahat ve tedavi müesseselâri ve bu sanılanlara münasil tesislerden 
mevcut veya yeniden kurulacak olanlar bu kanunun tatbikinde "Turizm 

müessesesi" sayılırlar. 

Bu müesseselere ait olup doğrudan doğruya kendi hizmetlerinde 
işletilecek ulaştırma tesis ve vasıtaları da bu kanunun hükümlerinden 
f aydalanırlar. 
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Vasıflar : 

Madde 2- Turizm müesseselerinin ve bunlara ait olup hizmetlerin¬ 

de kullanılacak, ulaştırma tesis ve vasıtalarının haiz olacakları vasıf 
lar. Basın-Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Turizm 
Danışma Kurulu tarafından tesbit ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunur. 

Belge veren merci : 

ffiade 3- Bu kanunda yazılı hükümlerden faydalanmak için bir 
"Turizm müessesesi belgesi"alınmış olması şarttır. 

Yerli ve yabancı hükmi ve hakiki şahıslar tarafından kurulmuş 
veya kurulacak müesseselerden ikinci madde hükümlerine göre tesbit 
edilecek vasıfları haiz oldukları veya haiz olacakları dilekçelerinde 
belirtilenlerin talepleri Merkez Turizm Komitesince uygun görüldüğü 
takdirde bunlara Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifiyle 

Başvekâletçe "Turizm müessesesi belgesi" verilir. 

Merkez Turizm Komitesi : 

Madde 4 - Bu kanunda yazılı turizm endüstrisini teşvik ve turizm 
kredisi işlerini yürütmek üzere, Basın-Yaym ve Turizm Genel Müdürlü¬ 
ğüne bağlı bir "Merkez Turizm Komitesi" kurulur. 

M.T.K. Üyeleri î 

Madde 5 - Merkez Turizm Komitesi, Turizm Danışma Kurulu üyeleri 
örasında her toplantı sonunda kurulca seçilecek ikisi turizm meslek 

teşekkülleri temsilcisi olmak üzere dört üye ile Maliye, Çalışma, Güm¬ 
rük ve Tekel Vekâletleri ve İller Bankası temsilcilerinden ve Basın 

Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce Komiteye iştirak ettirilecek bir 
temsilciden teşekkül eder. Turizm Dairesi Müdürü, Komitenin tabii 
üyesidir. 
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M.T.K. Toplantı Tarihleri : 

Madde 6 - Merkez Turizm Komitesi Basın-Yayın ve Turizm Genel 
Müdürünün riyasetinde ayda en az bir defa toplanır. Komite» reis tara— 
fmdan toplantıya çağırılır. 

Merkez Turizm Komitesi, kararlarını ekseriyetle verir. Skseriyet 
kararına muhalif kalanlar muhalefet sebebini şerh ve imza eder . 

M.T.K. İş ve masrafları : 

Madde 7 - Merkez Turizm Komitesinin her türlü kayıt, muamelfit 

ve muhaberat ve sair büro işleri, Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdür¬ 
lüğü Turizm Dairesi tarafından yapılır. 

Komitenin çalışmalarını ilgilendiren bilûmum masraflarla Komite¬ 
nin memur olmıyan üyelerine 5392 sayılı Kanunun 16 ncı maddesindeki 

esaslara göre verilecek tazminat Basın-Yayın ve turizm Genel Müdürlü¬ 
ğü bütçesinden ödenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Turizm Belgesine sahip müessese, arazi arsa ve bina : 

Madde 8 - Turizm müessesesi belgesi almış olanların tesis, inşa 
ve tevsilerine lüzumlu arazi ile arsa ve binalardan Devlet, hususi 
idare,belediye veı köylerin hüktin veya tasarrufları altında veya bun¬ 
ların hususi mülkiyetinde bulunanlar başka bir cihete tahsis edilmemiş 
olmak kaydlyle 14 ncü maddenin son fıkrasında adı geçen heyet mari¬ 
fetiyle takdir olunacak bedelleri azami 20 yılda ödenmek üzere bu ka— 
bilmüesseseleri kurmak istiyen hakiki veya hükmi şahıslara malik v* 
mütasarruflarınca satılabilir. Şu kadar ki hedef takdiri htfcmi şahsı 
satışa mecbur kılmaz. 
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Devletin hüküm veya tasarruf altında veya hususi mülkiyetinde 
bulunan arazi, arsa ve binaların satışında İcra Vekilleri Heyeti ka^ 
rarı alınır. 

2290 sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 8 inci maddesi 
gereğince belediyelere intikal eden gayrimenkuller turistik tesisler 
için kısmen veya tamamen tahsis edilerek yukardaki fıkralar hükümle¬ 
ri dairesinde satılabilir. 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimenkuller Köy Kanunu ile 
2644 sayılı Tapu Kanununda yazılı yabancılar hakkındaki tahditlerden8 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunacak kayıt ve şartlar dahilinde' 
istisna edilebilirler. 

Muaflir hükümleri : 

Madde 9- Turizm müessesesi belgesi almış olanlar 5648, 5649ve 

5650 sayılı kanunlardaki muaflık hükümlerinden faydalanırlar. 

Tapu harcı : 

Madde 10- Turizm müesseselerinin işletilmesi için satın alınacak 

gayrimenkullerin tescilleri ve şebhi müstelzim muameleleri tapu harcın¬ 
dan muaftır. 

Yabancı mütehassıs : 

Madde ll-furizm müessesesi belgesi verilmiş olan 1. maddenin 

birinci bendindeyazılı müesseseler, müessesenin işletmeye fiilen açıl¬ 
masından üç ay Önce başlamak üzere 3 yıl müddetle yabancı Devlet teba- 

alı mütehassıs şahıslar çalıştırılabilir. Ancak bunların sayısı, o 
müessesede çalışanların yüzde onbeşini geçemez. 
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Temdit : : 

Madde 12- Bu müesseselerde yükarıki maddeye göre çalıştırılacak 
yabancı Devlet tebaalı ve mütehassıs şahısların memleket dışındaki 
şöhretli müesseselerde en az üç yıl devamlı surette çalışmaş olması 
şarttır. Bu müesseselerin işletilmesi için lüzumlu görülen yabancı 

mütehassıs şahısların (Garson ve benzeri eşhas hariç) çalışma müddet¬ 
lerinin temdidi Ihsın -Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi üze¬ 
rine İcra Vekilleri Heyetince yapılabilir. 

Personel Muafiyeti : 

Madde 13- turizm müessesesi belgesi almış oteller, gazino ve 

lokantalar, eğlence yerleri, yabancı Devlet tebaalı münferit sanatkar¬ 
ları, bir salon veya caz orkestrasının Azası olmak şartiyle çalgıcıla¬ 

rı ve on birinci maddede yazılı mütehassıs şahısları çalıştırmak hu¬ 
susunda 2007 sayılı kanunun hükümlerinden müstesnadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
, Müsaade ve muaflıkdan faydalanma 

Belge verilme şekli : 

Madde 14-Turizm müessesesi belgesi almak istiyen tesislerin 

kurucu sahip veya kiracıları, tesislerin bulunduğu veya kurulacağı 
yeri, tesislerin nev’ini, işletme tarzını, personel sap sını, iş ve 
mal durumlarını gösteren bir dilekçe ile tesisin bulunduğu yerin vali¬ 
liğine müraccat ederler. 
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Eu dilekçeye tesisin plan ve projelerinin birer örneği bağlanır 
ve tesisin keşif bedeli veya kıymeti gösterilir ve kredi isteklerinde 
ayrıca istenilen kredinin miktarı ve verilecek teminatın nevi ve ma¬ 

hiyeti de bildirilir. 

Vali, gerekli incelemeleri vilâyet defterdarı, bayındırlık ve 
sağlık müdürleri, merkez belediye fen heyeti reisi ile sağlık müdürü 

veya hekimi, mahalli belediye encümeni ve icaret odasından veya köy 

ihtiyar heyetinden birer kişi ve mevcut ise vilâyet merkezindeki tu¬ 

rizm cemiyetleri mümessillerinden teşekkül edecek heyet marifetiyle 
yaptırır ve en geç bir ay içinde dilekçe ve ekleriyle kendi mütalaa¬ 

sını Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne gönderir. 

hORDÜl'İCÜ BÖLÜM 

Krediye müteallik hükümler 

Kredi nasıl verilir : 

Madde 15- Bu kanunla derpiş edilen kredilerin prensip ve şart¬ 

larını Merkez Turizm Komitesi tâyin ve tanzim ve her talepte kredinin 
açılması hu usunda karar ittihaz eyler. 

Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü lüzum görürse kredi almak 
istiyenlerin ekonomik durumlarını ve mali imkânlarını İller Bankası 

veya sermayesi Devlet tarafından verilen banlalar vasıtasiyle tetkik 
ve tahkik ettirerek neticelerini Merkez Turizm komitesine bildirir. 

Banka, açtığı kredinin kullanılmasını teknik bakımdan kontrol 

eder ve Merkez Turizm Komitesini neticeden haberdar eder. 
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Kredinin faiz ve miktarı : 

Madde lb— Turizm müessesesi belgesi almış olanların bu maksat¬ 

la inşa, tevsi, ıslah, teçhiz ve tefriş edecekleri tesisler için 
kurucularına veya sahip ve kiracılarına 30 uncu maddede yazılı fandan 
taksitle ödenmek üzere ve azami 5 faizle banka esaslarına göre kre¬ 
di verilir. Kiracılara verilecek kredinin vâdesi kira müddetinin 

sonunu geçemez. Krediler kendi nevzularının veya keşif bedelleinin 
t O sini aşamaz. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları kredi kesilir. 

İller Bankasının krediyi takip ve tahsili : 

Madde 17. Krediler İller Bankası tarafından takip ve tahsil 
olunur. 

Herhangi bir taksit vâdesinde ödenmediği takdirde boraun tamamı 

müacceliyet kesbeder. 

KSŞİNCİ BÖLÜM 
Belge alanların mükellefiyet ve 

mecburiyetleri 

Belge alan müeseesenin açılış vâdesi : 

Madde 18- Belge almış olanlar Merkez Turizm Komitesince tâyin 
edilecek müddet içinde hazırlık ve inşaata başlamaya ve bunlardan 
inşaat ve tesisatın bedeli 500.000 lira ve daha az olanlar belge ta¬ 
rihinden itibaren en çok iki sene, inşaat ve tesisatın bedeli bu mik¬ 
tardan daha fazla ise en çok üç sene sonunda müesseselerini açmaya 
ve işletmeye mecburdurlar. 
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Mücbir sebepler dolayısiyle bu müddetler Merkez Turizm Komite
sinin kararına müsteniden Basm-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce 

uzatılabilir. Bu madde hükmünü yerine getirmiyenlerin belgeleri ip

tal edilir. 

Kontrol : 

Madde 19- Belge almış olan müesseselerin belgenin verilmesinde 
âmil olan vasıfları muhafaza edip etmedikleri, idare ve işletme tarz

ları Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce her zaman kontrol 

edilebilir. 

Bu kontrolleri Basın-Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü kendi 

mütehassıs elemanlarına yaptırır. 

Turizm müesseselerinin sahip, müstecir ve idarecileri kontrol 

dolayısiyle kendilerinden istenen her türlü kayıt ve muamelâtı tetkik 

ettirmeye, müessesesiy gezdirmeye ve gereken bilgileri vermeye ve bu 
hususlarda kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

Gayrimenkullerdeki tahsis maksadı : 

Madde 20-8 inci maddeye göre Devlet, hususi idare, belediye 
ve köylerden taksitle ödenmek üzere takdiri bedelle arazi, arsa ve bi
na satın almış olan hakiki ve hükmi şahıslarca : 

a) Bu gayrimenkullar 18 inci maddede gösterilen süre içinde 
tahsis maksatlrına uygun hale getirilir ve temlikleri tarihinden iti
baren yirmi beş sene içinde tahsis maksatları dışında kullanılamazlar. 
Keza bu maksatlar dışında kullanılmak üzere başkalarına devredilemez, 
ve satılamazlar. Bu hükme aykırı hareketi görülenlerin belgeleri iptal 

olunur. 
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Taksit : 

b) Yukarıdaki fıkraya aykırı hareketi görülenlerden satın 
aldıkları gayrimenkuller, bunları satan hükmi şahıslarca talep edildi¬ 
ği takdirde, istirdat olunur. Bu takdirde istirdat tarihine kadar öde¬ 
dikleri taksitler aynı taksit müddetleri içinde kendilerine aynen ia¬ 
de ve gayrimenkul üzerinde yaptıkları tesisat ve ilâvelerin 14 ncü mad¬ 

dede sözü geçen heyet marifetiyle tesbit edilecek bedelleri en yılda 
ve müsavi taksitlerle ödenir. 8 inci madde gereğince satın alınmış 

binalarda her ne suretle olursa olsun husule gelen veya getirilen kıy¬ 

met düşüklükleri 14 ncü maddede yazılı heyet marifetiyle tesbit ve 
iade edilecek bedelden tenzil olunur. 

Eeigenin iptal sebepleri : 

Madde 21- Belge almış müesseseler aşağıda bildirilen hallerde 
Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünden önceden izin almaya mecbur¬ 

durlar. 

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, tamamının veya bir 
kısmının aynı maksatlarla kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya 
verilmesi : 

b) Bunların menkul ve müteharrik mechizat ve demirbaşlarının 
yerine yenilerinin getirilmesi şartiyle; tamamen veya kısmen satılması 
kiraya verilmesi veya başka bir yere taşınması ; 

e) Bunların, işletme mevzularının, birinci maddede gösterilen 
turizm müessesesi mahiyetini muhafaza etmek kaydiyle kısmen veya tama¬ 
men değişt ir ilmesi ; 
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d) İşletme unvanlarının değiştirilmesi veya hisselere ay¬ 
rılmış ortaklıklarda sermaye azaltılması. 

Hu hallerin Genel Müdürlükçe, Merkez Turizm Komitesinin 
kararma müsteniden kabul edilmesi ve belgelere onı göre şerh veril¬ 

mesi şarttır. Buna riayet etmiyenlerin belgesi iptal olunur. 

Devirde muaflığın devamı : 

Hadde 22 - Bu kanunla muaflık ve müsaadelerden faydalanması 

kabul edilmiş olan turizm müesseşelerinin, sahip veya müstecirleri 

tarafından başkalarına, devir, temlik ve icarları halinde geri kalan 
zamana ait müsaade ve muaflıklar Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür¬ 

lüğünün kabulü ile yeni sahip veya müstecirlerine intikal eder. 

Madde 23-8 inci madde gereğince takdiri bedelle satılan gay¬ 
rimenkullar üzerinde Devlet, hususi idare, belediye ve köylerin bu 
gayrimenkul bedelinden mütevillit alacaklarını teminen birinci dere¬ 

ce ve sırada ipotek tesis edilir. 

Madde 24 - Belgesi iptal olunanların takdiri bedelle ve taksit¬ 

le aldıkları gayrimenkuller 20 inci maddenin (b) fıkrasına göre is¬ 

tirdat edilmiyecek ise, bunlara ait borç taksitleri muavceliyet kesbe- 
der veTemaili Emval Kanunu hüktmieri dairesinde tahsil olunur. Bütün 

borç bu yolda karşılanamadığı takdirde ipotekli gayrimenkuller umumi 
hükümlere göre paraya çevrilir. 
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25. 8 inci madde gereğince Devlet, hususi idare, belediye 
ve köylerden gayrimenkul almış olanlar, bu gayrimenkuller üzerinde 
tesisat ve inşaat yapmak ve bu kanunda yazılı kredi fonundan fayda¬ 
lanmak. istedikleri ve bu istekleri Merkez turizm Komitesince kabul 

edildiği takdirde 23 üncü maddeye göre gayrimenkul üzerinde alacak¬ 

lı idareler lehine tesis edilmiş olan ipotekli alacaklar, İller Banka¬ 
sına devrolunur ve bu devir tapuya tescil edilir. İpoteğin devri ha¬ 
linde Devlet hususi idare, belediye ve köy alacakları borçlulardan 
tahsil edildikçe'talısil olunan miktar bankaca bu idarelere ödenir ve 

24 üncü maddede gösterilen takibat da, banka usullerine göre yürütü¬ 

lür. 20 nci maddenin (a) fıkrasındaki hükümler, krediden faydalanan 
inşaata da şamil olmak üzere mahfuzdur. 

İller Bankası turizm müesseselerine 30 uncu maddede yazılı fon¬ 
dan ikraz edeceği paranın teminatı olmak üzere gayrimenkulleri, ser¬ 
best dereceden faydalanmak şartiyle ikinci derecede ipotek alacağ. gi- 
bimütemmim teminat de istiyebilir. 

Madde 26 - Bu kanunla diğer kanunlardaki vergi ve resim muaflı¬ 
ğından istifade eden turizm müesseseleri, vergilerin tarh ve tahakku¬ 
kuna müteallik olarak vergi kanunlarında yazılı bütün mecburiyetler 
yerine getirmekle mükelleftirler. 

Buna riayet etmiyenler yalnız ilgili kanunlarda yazılı cezalara 
tabi olup bu kanunla bahsedilen muaflık ve müsaadelerden mahrum kal¬ 
mazlar. 



İhtar : 

Madde 27 - 19 uncu maddede belirtilen kontrol sonunda müessese- 

lerin muayyen vasıflarında ve işletme ve hizmet tarzlarında görüle¬ 
cek eksiklikler ve aksaklıkların tayin edilecek müddet içinde düzel¬ 
tilmesi ve düzenlenmesi için Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğün¬ 
ce Müesseseye ilk yazılı ihtar yapılır. Bu ihtarda tftyin edilen müd¬ 
det sonunda istenilen düzeltme ve düzenlemeyi yapmamış olan müessele- 

re ikinci bir ihtarda bulunulur. Bu ikinci ihtara da riayet edilmezse, 
merkez Turizm Komitesi kararı ile turizm müeseesesi belgesinin o yıl 
için müesseseye temin ettiği vergi ve resim muaflıkları hükümden kal¬ 
kar. 

Bir yıl içinde aynı sebepler dolayısiyle verilen üç ihtarın neti¬ 

cesiz kalması veya ayrı ayrı sebeplerle birbirini müteakip üç ihtar ve 
rilmesi veyahut Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce kabule şa¬ 

yan görülmeyen sebeplerle müessesenin üç ay müddetle (Muayyen mevsim¬ 

lerde çalışan müesselerin bir mevsim boyunca) kapalı tutulması halle¬ 
rinde o müesseseye ait turizm müsssesesi bölgesi iptal olunur. Bunlar 

hakkında 20 nci maddenin (b) fıkrası hükümleri tatbik olunabilir. 

Fiyat serbestisi : 

Madde 28 - Belge alan müesseseler oda, banyo, tedavi, yemek, içki 
eğlence, duhuliye, hizmet ve nakliye vasıtası, fiyat ve ücretlerini 

serbestçe tesbit edebilirler. Ancak bu müesseseler tesbit edecekleri 

tarifelerini ve icabı halinde bunlarda yapılacak mevsimlik değişiklik¬ 
leri her yıl Ocak ayı içinde Bakın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü¬ 
ne bildirmeğe mecburdurlar. Bu mecburiyete riayets etmiyen veya bil¬ 
dirdikleri tarifeden fazla talep edenler hakkında 27 nci madde hüküm¬ 

leri tatbik olunacağı gibi 20 nci maddenin (b) fıkrası hükümleri de 
tatbik olunabilir. 
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Belgenin Başvekâletçe iptali : 

Madde 29 - Turizm müessesesi belgelerinin bu kanunda yazılı se¬ 
beplerden biriyle iptali gerektiği takdirde, müsbit evrakı Merkez 
Turizm Komitesine verilir, turizm müessesesi belgesi; Merkez Turizm 

Komitesinin mütalâası ve Basın- Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 

teklifi üzerine Başvekâletçe iptal olunur ve muafen yurda sokulmuş 
olan eşya için Gümrük Kanunu hükünleri tatbik olunur. Bu türlü eşya¬ 
nın satılmak, hibe edilmek veya sair suretlerle mülkiyetinin turizm 

belgesini haiz bulunmıyan şahıs veya müesseselere devri veya sözü 
edilen belgeyi haiz müesseseler tarafından kurulacak bu kanunun şümu¬ 
lü dışında kalan tesis ve ortaklıkların ihtiyacına muvakkat veya de¬ 
vamlı olarak tahsisi halinde de aynı hüküm tatbik olunur. 

ALTINCI BÖLÜM 
Türlü Hükümler 

Kredi fonu : 

Madde 30 - Kredi ihtiyacını karşılamak için 1953 bütçe yılından 
itibaren her yıl iki milyon liradan aşağı olmamak üzere Umumi Bütçe¬ 
ye konulacak ödehekle İller Bankası nezdinde 50 milyon liraya baliğ 
oluncaya kadar bir fon tesis olunur. Bu fondan yapılacak ikrazların 
faizleri, bankaca ihtiyar olunan idare masrafları çıkarıldıktan son¬ 
ra fona ilâve olunur. Türkiye Cumhuriyeti Bmekli Sandığı tarafından 
İstanbul'da inşa edilen turistik otel için muhtelif safhalarda sar- 
fedilecek paranın; otel işletmeye açılıncaya kadar ^ 6 faizi ile 
otelin işletmeye açılmasını müteakip hâsıl olacak senelik kârdan 
isabet edecek hissenin yukardaki nispetten aşağı düşmesi halinde fark 
bu fondan tediye olunur* 
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...aile 31 - Basın - Bayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün nıemleke- 
tin içerde ve iışarda tanınmasına yarıyan her türlü turizm propagan¬ 
dası neşriyatına ait işleri, 2490 sayılı kanun ile 4910 sayılı kanu¬ 
nun 10 uncu maddesi hülaniine tabi değildir. 

Turist istatistiği : 

Hadde 32 - Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün memleket 

turizm hareketlerini takip ve buna göre gereken tedbirleri almasını 

sağlamak üzere, birinci maddede sözü geçen turizm müesseseleriyle 
bu kanunun şümulü dışında kalan mümasil müesseselerden ve turistlerin 
memleket içinde seyahat ettikleri vasıtaları işletenlerden ve seya¬ 
hat büro ve acentalarmdan lüzumlu her türlü ihsai malûmat toplaması 

ve istatistiklerin tanzimi işi 1554 sayılı İstatistik Umum Müdürlüğü¬ 
nün SalShiyet ve Vazifeleri hakkındaki Kanuna göre İstatistik Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Bu hususta gereken talimatname her iki genel müdürlükçe müşte¬ 
reken hazırlanır. 

Belediyenin kontrolü : 

Madde 23 - Belediye Kanununda yazılı umumun yatıp kalkmasına, 

yiyip içmesine, yıkanıp temizlenmesine mahsus müesseselerin açılmala¬ 

rına ve işletilmelerine izin verilmesine veya bunları işten menetmeye 
temizliklerini ve servislerini denetlemeye, tarifelerini tasdike hu 

yerlerde iş çevirenlerin veya çalışanların ehliyet şartlarını tayine, 
çalışmalarına izin vermeye veya munları çalışmaktan menetmeye ait be¬ 
lediye yetkililerinin tatbiki sureti, hu kanunun birinci maddesinde 

yazılı olup belge verilmiş müesseseler için Merkez Turizm Komitesinin 
tetkik ve tasdikinden geçirilmiş özel talimatnamelerle tayin olunur 
ve bu talimatnameler sözü geçen müesseseler için Belediye lubıtası 
i'», lima t nameler inin bu seiaüiyetlere ait kısımları yerine kaim od ir. 
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Seyahat acentaları : 

Madde 34 - Kak il vasıtaları içi et enler müstesna olmak üzere, 

münhasıran bilet satışı ile iştigal elen turizm büro ve seyahat aceıı- 
taları, Basın - Yayın ve -Turizm Genel müdürlüğünden ruhsatname almaya 
mecburdurlar. 

Bu müesseseler, miktarı merkez Turizm komitesince takdir edile- 
cekbir teminat akçesi göstermekle mükelleftir. 

Yrukarıdaki fıkralarda kayıtlı mecburiyetlere riayet etmiyenle¬ 

rin ticarethaneleri mahallin en büyük mülkiye amirinin emri ile kapa¬ 

tılır. 

Yollar : 

Madde 35 - Turistkilv ekseriyet arzeden yerlerle bu kanunla 

kurulması teşvik edilen turizm müesselerinin kurulacakları yerlere 
müntehi olan veya oralardan geçen yılların sür'atle vücuda getiril¬ 

mesi temin malî imkânlarını tesbit etmek üzere Basm-Yaym ve Turizm 

Şenel Müdürlüğü ile karayolları Genel Müdürlüğü iç birliği yaparak 
bir programın tatbiki için yolların bulunduğu vilâyet hususi idarele¬ 

ri ile belediyeler malî imkânları nispetinde karayolları Genel Müdür¬ 
lüğüne yardımda bulunabilirler. 

İşbirliği : 

Eadde 36 - Devlet daireleri, özel idareler, belediyeler, İktisa¬ 
di Devlet Teşekkülleri ve hususi kananlar ile kurulmuş ve kurulacak 
her türlü teşekkül ve müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası 
Devlete ait banka ve şirketler; turizm ve turizm endüstrisi ile ilgili 
hususlarda Basın—Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapar¬ 
lar. Bu işbirliğinin esas ve şekilleri bir nizamname ile tâyin ve tes¬ 
hil olunur. 
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heyet Yol Masrafı : 

Madde 37 - 14'ncü maddede adı geçen heyet idelerine bu kanunun 

âmir hükümleri gereğinee görecekleri işler için lüzumlu yolluk ve 

ikâmet masrafları, müracaat sahipleri tarafından ödenir. 

Madde 38 -5647 Sayılı Kanun ile bu kanuna muhalif kanun hüküm¬ 

leri kaldırılmıştır. 

Geçici Madde-Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının İstanbul(da 
inşa ettirdiği turistik otelin işletilmesinden elde edeceği kârın 

İ° 6'yı aşması halinde fazlası, işletmeye açılıncaya kadar olan sar¬ 
fiyat için 30'uncu maddenin ikinci fıkrası mucibince turizm fonundan 

mezkftr Sandığa tediye edilmiş olan hisseye mukabil tiler Bankasındaki 
fona iade edilir. 

Madde 39- Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir 

Madde 40- Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurudur• 

NOT: 

265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun, 37 nci maddesi. 

Madde 37- 4086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile 
Turizm Danışma Kuruluna, Başbakanlığa ve Kanunun 2 ve 8 inci maddele¬ 

ri hükmü hariç Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiler Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığına geçmiştir. 

6086 zalimi Tarura göde tudumkuy omar Kedteç Üudiçk Tokiüe 
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3. Yfcbancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 

Kanun No: 6224 Kabul Tarihi: 18.1.1954 

(Resmi Gazete NoIl8615» 23.1.1964) 

Kanunun Mevzuu 

Kiad.de 1- Bu kanun, yatırım yapılacak teşebbüsün : 
a) Memleketin iktisadi inkişafına yararlı olması, 

b) Türk hususi teşebbüslerine açık bulunan bir faaliyet 
sahasında çalışması, 

e) İnhisar veya hususi bir imtiyaz ifade etmemesi, 

Şartıyle ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin kararı ve İcra 
Vekilleri Heyetinin tasvibi ile Türkiye'ye ithal edilecek yabancı 

sermaye ve dışarıdan yapılacak istikrazlara tatbik olunur. 

Bu maddede derpiş edilen ve 8. madde ile kurulmuş olan "Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Komitesi" bundan böyle "Komite diye zikredilecektir. 

Ana Yabancı sermaye 
Made 2- Bu kanunun tatbikatı bakımından ana yabancı sermaye 

tabiri aşağıda gösterilen şekilde takdir ve tespit olunan kıymetlerin 
mecmumunu ifade eder. 

a) Bu kanunun mevzuatına giren bir teşebbüsün verimli bir 
şekilde kurulması, tevsii veya yeniden faaliyete geçirilmesi için 
hariçten ithal edilen : 

1- Yabancı para şeklindeki sermaye, 

2- Makine, teçhizat, alet ve bu mahiyetteki mallar, makina akşamı 

yedek parçalar ve malzeme ile Komitenin kabul ettiği sair lüzumlu mal¬ 
lar. 
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3- Lisanslar, patent hakları ve alâmeti farika gibi fikri hac¬ 
lar ve hizmetler, 

4- 3. madde gereğince yeniden yatırılmak suretiyle sermayeye 

kalbedilen kârlar, 

b) Sal, hizmet veya fikrî haklar şeklinde ithal edilen sermaye¬ 

nin kıymeti ve Komitece kabul edilen teşebbüs mevzuu mallar ve kıymet¬ 

ler olup olmadığı Komitece seçilen eksperler tarafından takdir olunur. 

Eksperlerce takdir olunan kıymet, Komite tarafından yeniden 
tetkik ve tadil edilebilir. 

Kıymet takdiri, hem menşe memleket, parasiyle, hem de ithal za¬ 
manında cari resmî kambiyo rayicine göre Türk parasıyla yapılır. 

8. Maddede derpiş olunan itiraz yolu manfuz kalmak şartiyle 
komitenin kıymet takdiri hususundaki kararı nihaidir. 

Kârların Sermayeye kalbi 

Madde 3 - Bu kanuna tabi bir teşebbüsün yürürlükteki vergi Ka¬ 
nunları hükümlerine göre elde ettiği kârdan ana yabancı sermayenin 

sahiplerine isabet eden net miktarların tamamı veya bir kısmı Komite¬ 

nin kararı ile ana yabancı sermayeye ilâve edilebileceği gibi 1. mad¬ 
dedeki şartları haiz diğer bir teşebbüse de yatırılabilir. 

Kârların ve ana sermayenin transferi 

Madde 4- a) Aşağıda yazılı kâr ve sermayeler bu maddenin (c) 
fıkrası hükümlerine tabi olarak ana yabancı sermayenin mensup olduğu 
menşe memleket para cinsiyle ve cari resmî karbbiyo rayici üzerinden 
harice transfer edilir. 
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]- 31 Aralık 1953 ten sonra elde edilmiş bulunan ve yürür¬ 

lükteki vergi kanunlarına göre taayyün eden kazançlardan ana yaban¬ 
cı sermaye sahiplerine isabet eden net kârlar, 

?- Bu kanuna tabi bir teşebbüsün, kısmen veya tamamen tas¬ 

fiyesi halinde, makul fiyatla satış neticesi elde edilen hasılattan 
ana yabancı sermayenin sahiplerine isabet eden hisse, 

3- Bu kanunun 6 ncı maddesi hükümleri dahilinde aktedilen 

bir dış iktikraz mukavelesi hükümlerine göre hülul eden resüimal ve 
faizleri, 

b) ha üye Vekâleti veya IComite lüzum gördükleri takdirde: 

1- Bu maddenin (a) fıkrasının 1 inci bendine göre transferi 

istenebilecek iktarları tayin etmek üzere, bu kanuna tabi teşebbüsün 

tefterlerini ve vergi beyannamelerini, 

2- hisselerin ve mevcutların satışının, iktikrazların, hüs- 
niyete mahrun olup olmadığını, 

cj Maliye Vekâleti bu maddenin (a) fıkrası bükünleri gere¬ 
ğince transferi icabeden kârlar ile satış bedelleri ve borç resüimal ve 
faizlerinin transferleri için yapılacak müracaat üzerine gerekli müsa¬ 
adeyi verir. 

Hisselerin Transferi 

Madde 5- a) Mafrye Vekâleti, talep vukuunda, 2 nci maddede tarif 
edilen ana yabancı se mayeyi temsil eden ve bir Türk şirketinin defte¬ 
rinde mukayyet bulunan hisse senetleri veya muvakkat makbuzlarına aşa¬ 
ğıdaki metinde ifade edildiği şekilde garanti verir. 
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(Bu hisse senedine isabet eden temettüler, transfer zamanında 
carı olan resmi kambiyo rayici üzerinden, hisse senedi veya muvakkat 

makbuzun Türkiye Cumhuriyeti merkez Bankasına veya onun yabancı mem¬ 

leketlerdeki selâhiyetli mümessillerine ihrazı üzerine derhal (Menşe 
yabancı para) olarak transfer edilir. Bu hisse senedi veya muvakkat 
makbuzun satış hasılatı veya tasfiye neticesi elde edilen hasılattan 
bu hisse senedi veya muvakkat makbuz sahibine isabet eden miktar , 
transfer zamanında cari olan resmi kambiyo rayici üzerinden (Menşe 
yabancı para olarak Türkiye Cumhuriyetinin 6224 numaralı Kanunun 
41 üncü maddesi mucibince transfer edilir.) 

b) Bu garantileri haiz bulunan nama muharrer hisse senetleri 

veya muvakkat makbuzlar gerek Türkiye'de gerekse hariçte her tabiyet- 

ten kimseler arasında serbestçe tedavül eder. Bu hisse senetlerinin 

veya muvakkat makbuzların Türkiye(de yerleşmiş hakiki veya hükmi şahıs¬ 

lara satışından önce yerlerine olmak üzere yeniden hisse senedi veya 
muvakkat makbuz çıkarılsın veya çıkarılmasın, garantilerin iptali 
için Maliye Vekâletine ibrazı mecburidir. 

İkrazın Garanti Edilmesi 

Madde 6 - a) Maliye Vekâleti, bu kanunun 1 inci maddesinde yazı¬ 

lı vasıfları haiz bir teşebbüsün yapacağı dış iktikrazın Kesümal ve 
faizleri için teminat veya kefalet mukabilinde bir milyar Türk Lirası¬ 

nı geçmemek üzere, Vekiller Heyeti karariyle kefalet verebilir. 

Yabancıların istihdamı 

Madde 7 - a) Bu kanun gereğince kurulan bir teşebbüsün etüd 
kuruluna ve işletme devrelerinde 2007 ve 2818 sayılı kanunların koyduk¬ 

ları şartlar memnuniyetler, böyle bir teşebbüse para yatıran yabancıla¬ 
ra, para yatıranların mümessili olan yabancılara, mütehassıs, ustabaşı 
ve diğer yetişkin personele, Komitece, teşebbüsün verimli surette ku- 
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rulıuası, genişletilmesi, yeniden faaliyete geçirilmesi veya işletilme¬ 
si, işin gerekli bir devre zerfınia tatbik olunmaz. 

b) Bu madde hükümleri gereğince istihdam edilen yabancılar, 
Maliye Vekâletinin önceden istihsal edilmiş muvafakati şartıyla aile¬ 
lerinin maişeti maksadiyle veya normal tasarruflarsın harice gönde¬ 
rilmesi için kazançlarının, hizmet mukavelelerinde derpiş edilen kıs¬ 
mını cari resmi kambiyo rayici üzerinden, kendi memleketleri parasiy- 

le edebiler, 

c) Bu madde hükümleri gereğince istihdam edilen yabancılar, 

Kaliy Vekâletinin önceden istihsal edilmiş muvafakati şartiyle, aile¬ 
lerinin maişeti maksadiyle veya normal tasarruflarının harice gönde¬ 
rilmesi için kazançlarının, hizmet mukavelelerinde derpiş edilen 
kısmınıncari resmi kambiyo rayici üzerinden, kendi memleketleri para— 

siyle transfer edebilirler. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesi 

Madde 8- a) Bu kanunun verdiği vazifeleri görmek üzere Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası Umum Müdürünün Reisliğinde Hazine Umum Mü¬ 

dürü, İç Ticaret Umum Müdürü, Sanayi İşleri Umum Müdürü İşletmeler 
Vekâleti Etüd ve Plan Dairesi Reisi- Türkiye Ticaret ve Sanayi Odala¬ 
rı ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi Kâtibinden müteşekkil bir Komi¬ 

te kurulmuştur. Bu Komite, lüzum gördüğü hallerde iatişari mahiyet¬ 
te olmak üzere diğer vekâlet ve müesseseler temsilcilerinin mütalâa¬ 

larına müracaat edebilir. Komite kurulmuştur. Bu Komite, lüzum gör¬ 
düğü hallerde istişarı mahiyette olmak üzere diğer vekâlet ve raüesse- 
ler temsilcilerinin mütalâalarına müracaat edebilir. Komite kendisine 

intikal ettirilen müracaatları en geç 15 gün içinde karara bağlar. 
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on i-enin JLu:.ıi î i.T;i Ticaret rX«Uî.» ...Td’ir T '-ararından 

ive icabında To:».iûe ;ı.:u:.ii V: i;; tarafın ınn toplantıya davet ola- 

i iili • 

..orkite Re i» ve '"'jslti? ir. e verilecek ücret icra Vekilleri heyetin¬ 
ce esbi.t edilir. 

b) Komite kararlarına ilgililerce kararın kendilerine tel¬ 

liyi tarihinden itibaren (30) gün işinde it ir az edilebilir, itiraz 
mercii Maliye, Ekonomik ve iioaret ve İşletmeler Vekillerinden terek¬ 
küp eder. Bu nıerciin kararı nihaidir. (1) 

Madde 9 - a) Bu kanunun tatbikatında merci Ekonomi ve Ticaret 
Vekâletidir. 

b) Ekonomi ve Ticaret Vekâleti, Komitenin vereceği karar 

üzerine ayni sermayenin memlekete ithali hususunda ilgili giriş gümrü¬ 
ğüne emir verir. 

Yerli ve Yabancı Sermayenin müsavi muamele görmesi : 

Madde 10 - Yerli sermaye ve teşebbüslere tanınan bütün haltlar 
muafiyetler ve kolaylıklardan aynı sahalarda çalışan yabancı sermaye 
ve teşebbüsler de aynı şartlar dahili de istifade ederler. 

Eski Kanunun yürürlükten kaldırılması 

Madde 12 - 5821 bayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanunun mer'iyete girmesi 

Madde 13- Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Madde 14 - Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri heyeti memurdur. 
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AÇIKLAYICI KOTLA’! : 

1. 6 221 sayılı Kanonun 7 nci maddesinle anılan 
A. 2007 sayılı Kanun: Türkiye'de Türk vatandaşlarına tahsis 

eu ilen sonat ve hizmetler hakkında, ve 

v. rSlC sayılı lanın: ladenlerle çalışanların Kürklerden 
olacağı ancak müiıend islerle fen memurlarının ve us t abacılarının ve 

mütehassıs işçilerin ecnebilerden olabileceği ve bunlar için Bakanlık¬ 
tan müsaade alınması İS.:ım geldiği ve çalıştırılacak her ecnebi için 

çalıştıranların Hükümetçe tesbit edilecek miktarda bir mütehassıs ye¬ 
tiştirme ücreti ödemeleri l;azım geldiği hakkındadır. 

2- Kanunun neşrini müteakip hükümet teşkilâtında vukubulan 

değişikliklerden dolayı, kanunda zikri geçen Hkonomi ve l'icaret Bakan¬ 

lığının yerini Ticaret Bakanlığı ve İşletmeler Bakanlığının yerini 
de Sanayi Bak lınlığıite aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

i,îadde 6-18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendi ile kurulmuş olan Komite 
kaldırılmıştır. Kanunun bu Komiteye vermiş olduğu görevleri -Devlet 
Planlama Teşkilatı ifa eder. 

Aynı kanunun G inci maddesinin (b) bendinde zikredilen itirz 
mercii Yüksek Planlama Kuruludur. 
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4- 5422 sayılı KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN 8 İNCİ Maddisi¬ 
nin son fıkrasını değiştiren 199 sayılı Kanun (Yatırım İndirimi hüküm¬ 
leri) 

"Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimi istisnasına taalluk 

eden hükümleri sermaye şirketleri ile kooperatif şirketler hakkında 
da uygulanır. Tahvilât ihracı suretiyle sağlanan kaynaklar, yatırım 

indirimi ile ilgili hükümlerin uygulanması bakımından öz sermaye 
sayılır. 
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YATIRIM İNDİRİMİ HÜKÜMLERİ 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

(28.2.1963-202 ile ek bölüm) 

Yatırım İndirimi 

Yatırım İndiriminin Mahiyeti 

Ek Madde 1- Ticarî veya ziraî kazançları üzerinden vergiye 

tabi mükelleflerin (Adi, kollektif ve âdi komandit şirketler 
dahil) yaptıkları yatırımlar, bu bölümde yazılı kayıt ve şartlar 

dahilinde, ilgili kazançlarından indirilir. 

Yatırım İndiriminin Şümulü: 

Ek Madde 2- Yatırım indiriminin uygulanmasında aşağıda ya¬ 
zılı şartlar topluca aranır: 

1. İndirimin uygulanacağı ticari ve zirai kazanç bilanço 
esasına göre tespit edilmiş olmalıdır; 

2. Yapılan yatırım, Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı 

kalkınma planlarına uygun bulunmalıdır; 

3. Yatırımlar, istihsali genişletmeye, prodüktiviteyi artır¬ 
maya, ihracatı geliştirmeye, mahsul ve mamullerin kalitesini ıs¬ 

lâha, kültür seviyesini yükseltmeye, ilmi ve teknik araştırmalar 
çalışma güvenliğini sağlamaya, yabancı turist celbini temine matuf 

olmak üzere, bina (Personel lojmanları dışında meskenler hariç), 

makina, tesisat, teçhizat, taşıma vasıtası ve benzeri yeni aktif 
değerlerin tedariki ve kuruluşu ile ilgili olmalıdır. Arazi 
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tedariki ve yedek parça temini ile ilgili yatırımlar bu fıkra 

şümulüne girmez. Zıraatte kullanılacak kimyevi gübre ve ilaç 
tedariki ve bu fıkraya dahildir; 

4. Yapılan yatırım en az 250 bin lira (Devlet Planlama 

Teşkilatının hazırladığı bölge kalkınma planının şümulüne gi¬ 
ren yatırımlarla memleket ekonomisi bakımından ayrı bir önem 

ve özellik arz ettiği Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul 

edilen faaliyet kollarında 125 bin ve genel olarak ziraatteki 

yatırımlarda 50 bin lira) olmalıdır; 

5. Yatırıma ait planlara, projelere ve finansman hesapla¬ 

rına ve projenin tahakkuku için derpiş olunan müddete ait hu¬ 
suslar Devlet Planlama Teşkilatının mütalâası esas alınmak su¬ 

retiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve yukarda sözü edilen diğer 
şartların mevcudiyeti tasdik edilmiş bulunmalıdır. 

Tetkik ve tasdik süresi Devlet Planlama Teşkilatında iki 
ayı ve Maliye Bakanlığında bir ayı geçemez. 

İhtiyaç ve sarfı, mahallin en büyük mal memuru ve ziraat 
teşkilâtı tarafından tasdik edilmek suretiyle ziraatte kulla¬ 
nılacak kimyevi gübre ve ilaç ve ilgili yatırı larda bu bentte 

3özü edilen mercilere müracaata lüzum yoktur. 

Bu maddenin 3 numaralı bendinde sözü edilen aktif değerle¬ 

rin yeni olması, bu değerlerin memleket içinde kullanılmamış bu¬ 
lunmasını ifade eder. 
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Yatırım indiriminin mevzuu ve ni3beti: 

Bk Madde 3- Yatırım indirimi münhasıran öz sermayeden sağla- 

nan veya karşılanan yatırımın miktarına uygulanır. Bu maddenin 

uygulanmasında öz sermaye Vergi Usul Kanununun 192 nci maddesin¬ 
de belirtilen kaynaklardır. 

Zirai yatırımlarda, kamu idare ve müesseseleri, bankalar, 

Türk Ticaret Kanununa veya özel kanunlara göre kurulan kurumlar, 
teşekküller ve kooperatifler tarafından çiftçilere verilen kre¬ 

diler, yatırım indirimi ile ilgili hükümlerin uygulanması bakı¬ 
mından öz sermaye gibi mütalâa edilir. 

Yatırım indiriminin nispeti, yukardaki fıkraya göre indirim¬ 
den istifade edecek yatırım miktarının $ 30 udur. Bu nispet ziraî 

yatırımlar ile bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda 40, 
(Geri kalmış bölgelerde bu nispet $ 50) dir. 

Yatırım indiriminin başlangıcı ve uygulama eüresit 

Ek Madde 4- Yatırım indiriminin uygulanmasına, yatırım ko¬ 

nusunu teşkil eden değerlerin, işletmenin aktifine girdiği tak¬ 

vim yılından itibaren başlanır ve indirimden faydalanacak mikta¬ 
ra baliğ oluncaya kadar devam «lunur. 

Her yıl yapılacak indirim, o yıl içinde bilançonun aktifin¬ 

de yer almış olan indirimden faylanacak aktif değerlerin topla* 
mında, öz sermaye ile sağlanan veya karşılanan kısmına indirim 

nispetlerinin uygulanması suretiyle bulunur. Evvelki yıllarda 
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aynı suretle ayrılmış olup o yılların kazançlarından düşülmemiş 
bulunan indirim miktarları mevcutsa bunlar da ayrıca nazara alı

nır. Bu suretle ayrılmış olan indirimler toplamı, hiçbir şekil ve 

surette, genel yatırım toplamnında öz sermaye ile sağlanan veya 
karşılanan kısmın toplamına indirim nispetlerinin uygulanması 

suretiyle bulunacak miktarı aşamaz. 

Yatırıra indirimine mevzu aktif değerlerin satış ve devri: 

Ek Madde 5- Yatırım indirimine mevzu aktif değerlerin satış 

veya devri halinde aşağıdaki şekilde muamele yapılır: 

a) Satan veya devreden yönünden: 

Komple tesislerde yatırım tamamlandıktan, diğerlerinde is

timal ve istihsale başlandıktan sonra yatırıma mevzu aktif de
ğerlerin topluca satış veya devri halinde satıcı yönünden bir 

muamele uygulanmaz. 

Komple tesislerde yatırım tamamlanmadan, diğerlerinde is
timal ve istihsale başlanmadan mevzu aktif değerlerin topluca 

satış veya devri halinde, yatırım indirimi dolayı siyle zamanın 
tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler tahakkuk ettirilerek tahsil 
olunur. 

b) Satın veya devir^ alan yönünden: 

Yatırım indiriminden kısmen faydalanmış veya hiç faydalan
mamış aktif değerleri kısmen veya devir alan kimse (Yatırım in

diriminden faydalanma şartları mevcut olmak kaydiyle) işbu in 
dirimden faydalanır. Daha önce indirimden hiç faydalanılmamış 

olması halinde, faydalanılacak miktar, satan ve devir alanın 
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faydalanabileceği indirim nisbetlerine göre hesaplanır. Bahis 

konusu aktif değerler için daha önce yatırım indiriminden is¬ 
tifade edilmiş ise, satın veya devir alan, aynı değer üzerin¬ 

den hesaplanacak bakiye indirim kısmından faydalanır. Ancak bu 

bakiye kısım, bahis konusu aktif değerler için daha önce isti¬ 
fade edilmiş indirimlerin satın veya devir alanın istifade 

edebileceği nispete göre hesaplanacak indirimden tenzili sure¬ 

tiyle bulunacak miktarı aşamaz. 

c) Şartların itiâli halinde yapılacak muamele: 

Yatırım indirimine mevzu aktif değerlerin (Yatırımın hangi 

safhasında olursa olsun) yatırımla güdülen gaye dışında parça 
parça satılması veya ek 2 nci maddedeki şartlardan herhangi bi¬ 
rinin ihlâli halinde, yatırım indirimi dolayısiyle zamanında 
tahakkuk ettirilmemiş vergiler yönünden vergi zıyaı hâdis olmuş 
sayılır. 

Bu maddeye göre zamanında alınamıyan vergiler ile vergi ce¬ 
zalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini 

gerektiren durumun husule geldiği tarihi takibeden yılın başın¬ 
dan itibaren başlar. 

Muhasebe usulü: 

Ek Madde 6- Mükellefler muhasebelerini, yatırım indirimin¬ 
den istifa*. ettikleri miktarların seneler itibariyle takibini 
temin edecek tarzda tanzim ederler. 

Her yıl istifade edilen yatırım indirimi miktarı yıllık be¬ 
yannamelerde ayrıca gösterilir. 
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5- Bina İnşaat Vergisi İstisnası: 

10 Ağustos 1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanunu: 

67 Maddesi: 

13 Temmuz 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Ka- 

nuna bina inşaat vergisi başlığı altında ve aşağıda gösterilen 

ek - 1,2,3 ve 4 üncü maddeleri ihtiva eden üçüncü kısım eklenmiş, 

kısımlar arasında müşterek hükümlerle ilgili üçüncü kısım dör¬ 
düncü kısım olarak değiştirilmiştir. 

13 Temmuz 1956 tarih ve 6802 sayılı Gider Vergileri Ka¬ 

nun' a 1318 sayılı Kanunla ek: 

3. Kısım-Bina İnşaat Vergisi 

İstisnaları: 

Ek Madde 2: 

Genel, katma, özel idare ve belediye bütçelerinden kar¬ 

şılanan her türlü bina inşaatı ile hastahane, prevantoryum, sa¬ 
natoryum, parasız dispanserler, fabrika, değirmen, imalâthane¬ 

ler ile D.P.T. Teşvik ve Uygulama Dairesince teşviki karara 

bağlanmış oteller, moteller ve kooperatifler eliyle yapılan 
sanayi ve küçük sanat siteleri ve esnaf çarşıları ve Devlete 

veya derneklere devroiünmak üzere inşa edilen okullar, talebe 
yurtları ve 100 m'yi aşmayan konut birimleri ile nüfusu 20 bin¬ 

den az olan, belediye sınırları içindeki hertürlü inşaat. Bina 
İnşaat Vergisinden müstesnadır. 
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Deprem, su basması, yangın gibi tabiî afetlerin vukubul- 
duğu bölgelerde, bu afetlerin vukuunu takibeden yıldan itiba- 
ren en geç 5 yıl içinde inşa edilen binalar bu vergiye tabi 
değildir. 

5383 SAYILI GÜMRÜK KANONUNA BAĞLI GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE 
CETVELİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 
(Resmî Gazete İle Neşir ve İlânı: 25 Mayıs 1964 
Sayı: 11711) 

Kanun No: 474 

Madde 1- 5383 sayılı Cümrük Kanununa, 30.11.1960 tarihli 
ve 146 sayılı kanunla eklenen ve 2.1.1961 tarihli 197 sayılı 
kanunla doğrudan doğruya veya bu kanuna dayanılarak değiştiri¬ 

len Gümrük Giriş Tarife Cetveli ilişik cetvelde gösterildiği 

şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 2- Bakanlar Kurulu, uzun vadeli Kalkınma Planının 

hedeflerini gBz önünde bulundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cet¬ 
velinin malî ve koruyucu etkisini memleket ekonomisine en uy¬ 

gun nitelikte tutmak maksadıyla, (Maliye, Ticaret, Tarım, Sa¬ 
nayi ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşki¬ 

latı ve Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Bor- 

saları Birliğinin mütalâasını aldıktan sonra,) (1) kararnameler 
le Gümrük Giriş Tarife Cetvellerinde gösterilen vergi nisbet ve 

hadlerinde ve tarifedeki notlarda gerekli değiştirmeleri yapma¬ 
ya ve bu değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usulleri ve 

şartları tesbite yetkilidir. 
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Bu süratle yapılabilecek değişikliklerden mevcut had ve 
nisbetleri artırıcı mahiyetteki ilâveler kıymet esasına göre 

vergilendirenlerde, ilgili malın gümrük vergisine esas olan 

değerinin ölçü esasına vergilendirenlerde mevcut spesifik had- 
din İ» 50 sinden daha fazla olamaz. 

Madde 3- a) (2 nci maddede yazılı Bakanlık ve teşekküllerce 
birlikte yapılacak inceleme sonunda)(') yatırım maddesi sayıla¬ 
cak ve ithali uzun vadeli plan hedeflerine uygun görülecek eşya¬ 

nın gümrük vergileri ile ithalde alınan istihsal vergisini ve 
belediyelere ait vergilerle rıhtım resmini Bakanlar Kurulu, bun¬ 

ların gümrük hattını aştıkları tarihten İtibaren en çok beş yıl¬ 
lık eşit taksitlerle tahsiline kararname ile müsaade etmeye yet¬ 
kilidir. 

b) Yukarıdaki fıkra hükmünü, Türkiye'de imal ve istihsal 

olunan yatırım maddelerinin maliyetine giren vasıtalı vergiler 

hakkında da aynı maksatla uygulamaya, bunun içinde bu türlü ver¬ 
gilerin, beş yılda ve beş eşit taksitte ödenmesini sağlamak üzere 

gerekli tedbirleri kararname ile almaya Bakanlar Kurulu yetki¬ 
lidir . 

c) Bu maddede bahis konusu yetkiler kamu sektörü ve özel 
sektör için eşit şekilde kullanılır. 

Madde 4- Bu kanun hükümlerinin uygulanması için ilgili usul¬ 

ler ve esaslar (2 nci müddede yazılı Bakanlık ve Teşekküller ta¬ 
rafından (') bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay 
içinde hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir 
yönetmelikle gösterilir. 
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Madde 5- Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlerin hazırlık 

çalışmaları ikinci madde de jazılı Bakanlık ve Teşekküllerin, 
en az daire Başkanı yardımcısı, Şenel Müdür Yardımcısı ve Genel 

Sekreter yardımcısı kademesindeki yetkili temsilcilerden, Bakan¬ 
lar kurulu kararnamesi ile kurulacak ve başkanı bu kararda belli 

edilecek vazifeli bir komisyon tarafından yapılır. (') 

(Komisyon 15 günden az ve iki aydan çok olmıyan aralıklarla 

toplanarak gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlıyarak Hü¬ 

kümete arzeder.) (') 

Madde 6- 2.1.1961 tarihli ve 197 sayılı Kanun ile buna da.- 

yanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları ve bunla¬ 

rın onanmasına ilişkin kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır. 

(Geçici Madde 1- Bu kanun 5 nci maddesinde yazılı komisyo¬ 

nun 4 üncü maddede yazılı işleri ifa etmek maksadıyla Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay müddetle yapacağı top¬ 
lantılar için 5 inci maddede yazılı tahdidi hüküm uygulanmaz.)(') 

Madde 7- Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer ve bu 
konuda 5383 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi uygulanmaz. 

Madde 8- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

(') 933 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ve Cumhurbaşkanlığının 4/40 
sayılı onayı gereğince, parantez arasına gösterilen Bakanlık 
ve kuruluşlara tanınan yetkiler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı¬ 
ğı Teşvik ve Uygulama Genel Müd.) tarafından kullanılır. 
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7- KALKINMA PLANININ UYGULANMASI ESASLARINA DAİR 

KANUN 

KANUN NO: 933 

TEŞVİK VE TANZİM 

Madde 1- (Mülga) 

Madde 2- Kalkınma planı ve yıllık programlara uygun olarak 
yatırımların teşvik ve tanzimi makaadiyla: 

C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tanzimi 

ve bu maksatla, gerektiğinde arazi istimlâki, Bakanlar Kurulu 
kararnameleri ile yapılır. 

D) Umumî Hıfzıssıhha Kanunu, İş Kanunları, Mahalli İdare¬ 
ler Kanunları ile diğer mevzuatta her türlü yatırımlara, (Ezcüm¬ 

le sanayi kuruluş ve işletmesine) ait ruhsat formalitelerini 
ahenkleştirmek, çabuklaştırmak ve yetkili mercileri bir arada 
çalıştırmak için bakanlar kurulu gerekli tedbirleri, icabında 

kararnameler çıkararak alır. 

E) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kontrolü konuların¬ 

da tatbikatı geliştirici tedbirler almaya yetkilidir. Bu kontrol- 
ların hizmetin icaplarına göre sıhhatli ve süratli bir tarzda 

yapılabilmesini sağlamak amaciyle, mesai saatleri dışında ve ek 

mesai ücreti ödenmek şartiyle personel çalıştırmak hususunda 
kararname çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Madde 3- Kalkınma Planı ve programlarına uygun olarak ih¬ 

racatın teşviki ve döviz gelirlerinin artırılması maksadıyla: 
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C) İhracatın Kalkınma Planı ve yıllık Programlar dairesin¬ 

de geliştirilmesi ve düzenlenmesi için gerekli tedbirler Bakan¬ 
lar Kurulu Kararnameleri ile alınır. 

Madde 4- 6 Ocak 1961 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununa 28 Şubat 1963 tarihli ve 202 sayılı Kanunla eklenen 

2 nci ve 3 üncü maddeler: 2 Mayıs 1949 tarihli ve 5383 sayılı 

Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin değiştiril¬ 
mesi hakkında 25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci 

3 üncü ve 5 inci maddeleri; 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı 

kanunun 1 inci maddesiyle işbu kanunun 2 inci maddesinin (A) ve 
(B) bendleri ile 3 üncü maddesinin (B) bendinin (I) numaralı 

fıkrası gereğince öngörülen teşvik tedbirleri ve diğer kanunlar¬ 

da öngörülen teşvik tedbirlerini uygulamak ve bu amaçla gerekli 

belgeleri müteşebbislere vermekle görevli olmak üzere, Başbakan-, 
lığa bağlı bir (Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik 
Bürosu) kurulmuştur. 

Bu bürodaki, kadroları ile çalıştırılır ve geçici süreli 
görevler için mukaveleli uzman istihdam edilebilir. 

Madde 5- Kalkınma Planı ve yıllık programlara göre şehir¬ 
leşmenin gelişmesini düzenlemek amacı ile mahallî idarelere 

yardım yapılması için Genel Bütçe Kanununda açılacak bir bölüm¬ 

deki ödenek ile dış kaynaklardan yapılacak tahsislerin kullanıl¬ 
ması Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle olur. 
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Bakanlar Kurulu yukardaki fıkranın uygulanmasında, hızla 

sanayileşme ortamı olan ve bunun yükünü taşıyan mahallî ida¬ 
relerin elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi alt-yapı tesisle¬ 
rinin planlamasını ve yapılmasını sağlamaya; gerektiğinde müs¬ 

takbel gelişme sahaları için arsa istimlâk etmek üzere karar¬ 
nameler çıkarmaya yetkilidir. 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde 6- 18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Ser¬ 

mayeyi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendi ile kurul¬ 
muş olan komite kaldırılmıştır. Kanunun bu komiteye vermiş ol¬ 

duğu görevleri Devlet Planlama Merkez Teşkilâtı ifa eder. 

Aynı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde zikredilen 
itiraz mercii Yüksek Planlama Kuruludur. 

Madde 7- Kalkınma Planının uygulanmasında özel ihtisas ve 

kabiliyet gerektiren Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, Bayın¬ 

dırlık ve Tarım Ba anlıkları müsteşar muavini, daire başkanı, 
daire başkan muavini, genel müdür ve genel müdür muavini görev¬ 

lerine, meslek kıdemi ve müktesap maaş derecesi hakkında aranılan 

şartlar dikkate alınmaksızın atanmalar yapılabilir. Bu atanmada, 

görevliye tayin edildiği kadtronun maaşı müktesep hak teşkil 
etmeksizin ödenir. 

Madde 8- Kalkınma Planının uygulanması ile ilgili olarak 

geçici süreli önemli işlerin ve projelerin yürütülmesinde mukst- 

veleli personel istihdamı esasları, Bakanlar Kurulu Kararname¬ 
siyle düzenlenir. 
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Bu konunun 2 inci maddesinin (E) bendinin ve 4 üncü madde¬ 

sinin uygulanması ile ilgili olarak geçici görevlerde mukavele¬ 

li personel istihdam edilebilir. 30 Eylül 1960 tarihli ve 91 sa¬ 

yılı Kanunun 19 uncu maddesi bu şekilde istihdam edilecekler 

hakkında da uygulanır. 

Madde İCU Kalkınma Planı ve yıllık programlar gereğince 

yaptırılacak yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve 

benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılması, 10 Ha¬ 

ziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değil¬ 
dir. 

Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Bakanlar Kurulu Ka¬ 

rarnamesiyle düzenlenir. 

Madde 11- 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 

2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 12- 10 Haziran 1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanuna 
aşağıdaki ek madde eklenmiştir: 

Ek Madde- Orman Genel Müdürlüğünün kendi istihsal ettiği 
mal ve maddeleri ihraç edebilmesi için ihracat ruhsatnamesi 
aranmaz. 

Madde 13- Bu kanunda söz konusu kararnamelerin ve 5 Temmuz 

1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yazılı 
Kararnamelerin çıkarılmasından önce Yüksek Planlama Kurulunun 
mütalâası alınır. 

Madde 14- Bu kanun yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. 
Madde 15- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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B— KARARNAMELER 

1- GENEL GÜMRÜK MUAFİYETİ KARARNAMESİ 

Karar Sayısı s 6/12585 Resmi Gazetede Yayın Tarihi 
1.11.1969 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki Gümrük Vergisi Nispet ve 
Hadlerinin (0) sıfıra indirilmesini, bu uygulamanın şart ve ubu- 

lünü tespit eden ve Yüksek Planlama Kurulunun 28 Ekim 1969 tarih¬ 

li ve 84 sayılı raporu ile uygun mütalâa edilen ilişik "Gümrük 
Tarife Cetvelindeki nispet ve hadlerin değiştirilmesine ilişkin 

usul ve şartları tespit eden Karar" ın yürürlüğe konulması 
14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre 

Bakanlar Kurulunca 28.10.1969 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Bakanlar Kurulunun İmzaları 

GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDEKİ NİSBET VE HADLERİN 
DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ŞARTI,ARI TESBİT 

EDEN KARAR 

Madde 1- 474 sayılı kanun 2 nci maddesi hükmünçe, Uzun 

Vadeli Kalkınma Planının hedefleri gözönünde bulundurularak, 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gösterilen vergi nisbet ve had¬ 

leri sadece aşağıdaki şartları haiz ithalata uygulanmak üzere 
(0) a sıfıra İndirilmiştir. Bu şartları haiz olmayan ithalat 
için Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki halen uygulanmakta olan 
vergi nisbet ve hadleri uygulanır. 



radde ?- Kalkınma Planının üzün Vadeli hedefleri gözü¬ 

nün e alınarak; 

a' Türk Sanayi mamullerine dış pazarlerda rekabet gü¬ 

cü kazandırmak, 

b) Yeni imalat teknolojisinin yurda aktarılmasına im¬ 
kan hazırlamak, 

c) Yeni teşebbüslerin dünyada mevcut ve kurulmakta ol¬ 
an tesisleri uygun ekonomik kapasitelerde kuruluşların veya 
mevcutların bu şartlarda tevsiini tenin etmek için, 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki Gümrük vergi nisbetle- 

ri ve hadleri (0) sıfıra indirilmiştir, 

Madde ; 3- Yapılacak yatırımlarda veya imalatta birinci 

maddedeki şartların mevcut olup olmadığı, Başbakanlık Yatı¬ 

rımları ve İhracatı Çeliştirme ve Teşvik Bürosu tarafından 
tesbit edilir ve "Belge" ye bağlanır. 

Madde 4- Bu kararnameden yararlanmak için yatırımın ma¬ 

li, teknik ve ekonomik yönlerini gerektiği şekilde belirten bir 

yapılabilirlik raporu (4 nüsha) ve bir dilekçe ile Başbakanlık 
Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosuna başvurulur. 

Madde 5— Başbakanlık Yatırımları ve İhracatı Geliştir¬ 
me ve Teşvik Bürosu gerekli gördüğü hallerde bu "Karar" ın 

uygulanması ile ilgili şurtları tebliğlerle belirtir. 

Madde 6- Bu Kararyayını tarihinde yürürlüğe girer. 

Not : Kararda adı geçen "Büro" nun görevi Sanayi ve Teknoloii 
Bakanlığı (Teşvik ve Uygulama Gn. Md.'ğii) na devredilmiş- 
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GÜMRÜK GİRİŞ TARİFE CETVELİNDEKİ VERGİ NİSBETLEHİNDE 
VE TARİFE NOTLARINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER İLE 

VERGİ TAKSİTLENDİRME İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 

Kara Sayısı : 7/449 Resmi Gazetede yayın Tarihi: 5.5- 

İlişik "14.5.1964 tarih ve 474 Sayılı Kanun Hükümlerinin uy¬ 
gulanması ile ilgili Usul ve Esasları Gösterir Yeni Yönetmelik"in 
yürürlüğe konulması ve 19.8.1964 tarih ve 6/3485 sayılı Kararname 
ile yürürlüğe konulmuş bulman "14.5.1964 tarih ve 474 sayılı ka¬ 
nun Hükümlerinin uygulanması ile ilgili Usul ve Esasları Gösterir 
Yönetmelik"in yürürlükten kaldırılması; Yüksek Planlama Kurulunun 

19.12.1969 tarih ve 101 sayılı Raporu üzerine, 474 sayılı kanunin 
dördüncü 28.7.1967 tarih ve 933 sayılı Kanunin 13 üncü maddelerine 

göre, Bakanlar Kurulınca 8.4.1970 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C.SUNAY 

Bakanlar Kurulu İmzaları 
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4. ).^964 TARİHLÎ VE 474 SAYILI KANUN HÜKÜ LEHİNİN UYGULANMASI 
T,E TLGTLİ USUL VE ESASLARI GÖSTERİR YENİ YÖNETMELİK 

BÖLÜM : 1 

Genel Hükümler 

î'adde I- 14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun ? ve 3 

ineü maddelerinde öngörülen, C'imrük Giriş Tarife Cetvelindeki 

rergi nisbet ve hadlerinde ve tarifedeki notlarda değişiklik 
■apılmasına ve usun vadeli plan hedeflerime uygun yatırım maddesi 

lahiyetindeki eşyanın ithaD.arinden alman gümrük ve istihsal 

rergileri ile, belediye hissesi ve rıhtın, resminin, dahilde 
malleri halinde de bunların maliyetlerine giren ve yatırım mali- 

’etlerinde teşhis ve tesniti rniijtıkün olabilen vasıtali vergilerin 
;aksite bağlanması hususuna müteaLlik istemler ile bunlar üzerin¬ 

le yapılacak hazırlık çalışmaları ve daha sonraki işlemler hakkin¬ 

in bu Yönetmelikte Belirtilen esaslar uygulanır'. 

Madde 2— İstemlerle bunlar üzerinde yapılacak hazırlık 
[alışmaları ve bu yönetmelikle kendisine verilen diğer işlemler, 
?R.7*1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle kurulan 

laşbakarılık, Devlet. Planlama Teşkilâtı, Yatırımları ve İhracatı 
leliştirme ve Teşvik Bürosu tarafından yapılır. 

i-ladde 3- "Yatırımları ire ihracatı Geliştirme ve Teşvik 

lürosu" bu Yönetmelikte kısaca "BÜRO" olarak isimi endirilir.(1) 
1) Baronunun Görevleri Cumhurbaşkanlığı onayi ile Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı (Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü)ne 
devredilmiştir. 



- 116 -

BÖLÜM : II 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki Vergi Nisbet ve Hadlerinde 
ve Tarifedeki Notlarda Değişiklik Yapılmasına Dair İşlemler. 

Madde 4- Büro, uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık prog¬ 

ram hedeflerini gözönünde bulundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cet¬ 
velinin malî ve koruyucu etkisi memleket ekonomisine en uygun 

nitelikte tutmak amacıyla Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde gös¬ 

terilen vergi nisbet ve hadlerinde ve tarifedeki notlarda gerek¬ 

li değiştirmelerin hazırlık çalışmalarını doğrudan doğruya veya 
istem üzerine yapar. 

İstemin Şekli î 

Madde 5- Vergi nisbet ve haddinin değiştirilmesi ile 
ilgili istemler aşağıdaki bilgileri ihtiva eden iki nüsha dilek¬ 
çe ile Büro'ya yapılır. 

a. Cinsi, nev'i ve mahiyeti, teknolojik özellikleri 

(Teknolojik özelliklerini gösteren propektüsü veya katalogu 
eklenir.) 

b. Gümrük tarife pozisyonu ve uygulanmakta olan vergi 
nisbet i, 

c. İstihsal vergisi tablosundaki yeri, vergi nisbeti, 
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d. Birim CİF fiyatı, 
e. Uygulanması istenilen vergi nisbeti, 
f. Her iki nisbete göre hesaplanmış gümrüklü birin: maliyeti, 

g. Yerli imal veya istihsali olup olmadığı, varsa son 

beş yılın imal veya istihsal miktarları ve bu maddeye olan mem¬ 

leket ihtiyacı, talep artış hızı, son beş yılın ithalât miklaı'- 
ları, 

lı. İthal malı, yatırın, malı veya yedek parça mahiyetin¬ 
de ise amortismandan mütevellit mamul veya hizmetlerin maliyet¬ 

lerine olan miiessesiyet derecesi, 

i. İthal malı ham madde ise bünyesine girdiği yarı mamul 
ve mamulün gümrük tarife pozisyonu numarası ve vergi nisbeti, 

k. İthal malı mamul veya yarı mamul ise ham maddesinin 
veya maddelerinin gümrük tarife pozisyon numaraları ve vergi 
nisbetleri, 

1. İthal malının sanayide ve diğer sahalarda kullandığı 
yerler ve kullanış şekilleri, 

m. İmal veya istihsal edilecek malın yıllık imal veya 
istihsal miktarı, yurt içi talebi, son beş yılın ithalât miktar¬ 
ları ihracat İmkânı, maliyeti ve fabrika satış fiyatı. 
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B. İthal eşyası yatırım malı mahiyetinde oiupta bir 
tesis kurulması bahis konusu iae (A) bendine ilaveten : 

a. Yatırımın yıllara dağılışı imal veya istihsale 5eşiş 

tarihi, 

b. Kurulacak tesisin kapasitesi (3u kapasitenin Dünyada 
mevcut veya kurulmakta olan tesislere göre ekonomik kapasite 
olup inadı ğı). 

e. Türkiye'ye yeni bir teknoloji getirip getirmediği, 

d. Yan sanayiin gelişmesine hikmet edip etmediği, 

e. Ana mal, mamul veya yarı mamullerini dünya fiyatların¬ 

da inal etme gücüne sahip olup olmadığı ve bunun şart ve imkân¬ 
ları , 

f. Yatının ihracata yönelip yönelıı.iyeceği, yerli ham mad¬ 

delerini malul veya yarı rnamul halinde ihraç gücüne sahip olup 
olrrı.yacağı ve bunun şart ve imkânları, 

g. İthalât ikâmesi sağlayıp sağlamayacağı, 

BÖLÜM : ITT 

Taksit İşlemleri 

İthal Eşyası İçin Taksitlenddrme İşlemi : 

Madde 6- Uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık program 
hedeflerine uygun yatırım maddesi ithal eden yatırımcılar gümrük 
vergisi, belediye hisse,i rıhtım resmi ve ithalad e alınan istih¬ 

sal vergilerinin en çok beş yıllık bir devre içinde ve yıllık eşit 
taksitlerle tahsiline karar verilmesini isfiyebilirler. 
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.Yadde 7- Taksit istemleri akreditifin açıldığı tarihten 

itibaren ithal süresinin bittiği tarihe kadar yapılabür. Bu 
Yönetmeliğin 3? nci ve 5383 sayılı Gümrük Kanununun 27 nci mad¬ 
desi (1) hükümleri dışında her ne şekilde olursa olsun mal güm¬ 

rükten çekilmişse taksit isteminde bulunulamaz. 

S^adde 8- BÜRO, Taksitlendirilmesi istenilen vergi ve sis¬ 
ler toplamı ile yatırımın Kalkınmada Planı ve Yıllık Program ilke¬ 

lerine uygunluk derecesini ve istek sahibinin malî gücünü gözönün- 

de tutarak istek çalışmalarını yapar. 

Yüracaat belgeleri : 

Madde 9— RSiracaat dilekçesi iki nüsha olarak verilir ve 

aşağıdaki bilgileri ihtiva eder. 

a. Şahıs veya müessesenin ünvanı, adresi, hukukî durumu, 
vergi beyannamesinde gösterdiği öz sermaye ve döner sermaye tu¬ 
tarı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası, ticaret 

sicil numarası, halen bir imal veya istihsal faaliyetinde bulunu¬ 

yorsa yıllık istihsal ve imal kapasitesi, 

b. Yatırımın yeri, konusu ve tutarı, Kalkınma Planı ve 
Yıllık Programlardaki yeri, 

c. İmal veya istihsal edilecek mamulün sinsi, evsafı ve 
yıllık imal veya istihsal kapasitesi, bu maddeye olan memleket 
ihtiyacı, İthal ediliyorsa senelik ithalât miktarı, yerli imalât 
miktarı, 

(1) Gümrük Kanunu 1615 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. 1615 sayı¬ 
lı yeni Gümrük Kanuninin 74 ncü maddesi bu hükmün yerine kaim 
olmuştur. 
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d. Yatırımın başlangıç, işletmeye alma ve tam kapasiteye 
geçiş tarihleri, 

e. İthal edilecek eşyanın sinsi, Nev'i, gümrük tarife 
pozisyonu ve vergi nisbeti, istihsal vergisi tablosuıdaki yeri 
ve vergi nisbeti, 

f. ithal edilecek eşyanın CİP fiyatı, gümrüklü maliyeti 
ile taksite bağlanması istenen vergi ve resimlerinin adları, 

tutarları ve taksidin kaç sene için istendiği, 

g. Daha önce başka eşya ve maddelere ait vergi ve resim¬ 
lerden dolayı Cümriik Kanununa, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

hakkındaki Kanun ve 474 sayılı Kanına göre tecil edilmiş veya 

taksite bağlanmış borcu bulunup bulunmadığı, varsa bunun nev'i, 
miktarı, senesi, dönemi, vade tarihleri ve hangi makam tarafın¬ 
dan tecil edilmiş veya taksitlendirilmiş olduğu, (1) 

h. âYUracaat tarihi itibariyle tahsil edilebilir hale 

gelmiş golir, kururlar gider ve gümrük vergileri ile bunlarla 

ilgili ce7.a borcu varsa nev'i, miktarı, senesi, dönemi, vade ta¬ 
rihleri ve hangi vergi dâiresine ait olduğu, (2) 

i. Aynı konu için yatırım indirimi ve gümrüklerde uygula¬ 
nan diğer teşvik tedbirlerindeki yararlanma talebinde buluıup 
buluımadıgı,  
(1) Program Kararlarının getirdiği esaslar karşısında bu bilgileri 

vermenin artık gereği kalmamıştır. 
(2) Makinalarm yerleştirilmesini gösteren bir kroki veya plan 

yeterlidir. Projelere gerek yoktur. 
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Madde 10— Aşağıdaki belgelir bir nüsha olarak müracaat 
dilekçelerinden birine eklenir : 

a. Yatırını Projesi (Tatbik Planları, inşaat ve montaj 

projeleri) (2) 

b. Yatırımın senelere göre tatbik şeklini, miktarını ve 

maliyetini gösteren bir "Yatırım Programı". 

c. Sabit kıymetlerin bedellerini de gösteren bir liste 

(Arsa, bina, makinalar ve tesisat) 

d. Akreditif açıldığına dair ilgili bankanın (îılalın cinsi, 
tarife pozisyonu, malın ithal edileceği memleketi ve akreditif 
miktarını gösterir) yazısı veya ithal müsaadesi fotokopisi. 

f. Vergi dairesine verilen son iki yıla ait bilanço ile 
kâr-zarar cetvellerinin ilgili vergi dairelerince tastikli örnek¬ 

leri, (Yeni kurulan müesseseler "Kuruluş Bilançosu " verecekler¬ 
dir.) 

Geçici ve Kat1 i taksitlendirme belgeleri : 

Madde 11— İthal süresinin sona ermesinden önce, taksitlen¬ 
dirme işleminin neticeye bağlanması halinde, yatırımcıya "Geçici 

Taksitlendirme Belgesi" verilir. 
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Madde 12- Yatırımcı malı gümrükten çekebilmek ve kat’i 

taksitlendirme belgesi almak üzere, eşyanın hangi gümrükte bulun
duğunu, gümrük giriş beyannamesi tarih ve numarası ile tahak
kuk ettirilmiş olup da henüz ödenmemiş olan ve taksite bağlanma
sı istenen vergileri gösterir, ilgili gümrük idaresince tasdikli 

bir belgeyi "Büro'ya tevdi eder. 

Bu sistem üzerine, taksitlendirme işlemi yapılarak malın 
gümrükten çekilmesini sağlıyacak olan "Kat1i taksitlendirme" 
belgesi verilir. 

Gümrükleme muhtelif tarihlerde ve ayrı gümrüklerde yapıla

caksa, her parti mal için ayrı bir "Kat1i Taksitlendirme Belgesi" 

verilir. 

İsla d de 13- Kat' i taksitlendirme belgesi beş nüsha olarak 

tanzim edilir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili gümrük, 

İdaresine ve yatırımcıya birer nüshası bekletilmeden gönderilir. 

Madde 14- Kat'i belge mal çekilirken, her beyanname mev

zuu mal için tahakkuk eden vergi ve resimler tutarı, taksitlendi-

rilen yıl adedinden bir fazla rakama bölünür ve bulunan miktar 

peşin alınır. 

Madde 15- Gümrük idareleri, Kat1 i taksitlendirme belgesine 
esas teşkil edecek tasdikli belgeyi, (Madde 12'nin birinci paragra
fında anlatılan) gelen mala terettüp eden gümrük vergi ve resim
leri toplamını (damga resmi hariç), peşin alınan miktarı ve tak-
sitlendirilecek miktarı ayrı ayrı belirtecek şekilde tanzim eder. 



- 123 -

Madde 16- Kat'î taksitlendirme belgesinde yazılı gümrük 

vergi ve resim tutarını aşan miktarı, üronun gönderme yazısın¬ 
da belirtilir ve gümrük idaresince bu miktar peşin tahsil edilir. 

Madde 17- Kat'î taksitlendirme belgesinde cinsi ve gümrük 

tarife pozisyonu yazılı eşyanın dışında ithal edilmek istenen mal¬ 
lara ait vergi ve resimlerin taksitlendirme işlemi, ilgili giimrük 

idaresince yapılmaz. 

KISIM : 2 

Türkiye'de imal ve istihsal olunan maddelere ait vergilerin 
taksitlendirme işlemi (1) 

Taksite bağlanacak vasıtalı vergiler : 

Madde 18- Uzun Vadeli Kalkınma Planı hedeflerine uygun 

olarak Türkiye'de imal ve istihsal edilen yatırım maddelerinin 

maliyetlerine giren vasıtalı vergilerden yatırım maliyetlerinde 

teşhis ve tesbiti mümkün olabilenlerin 5 senede ve 5 eşit taksit¬ 
le ödenmesi istenebilir. 

İstemde bulunacaklar : 

Madde 19— Uzun Vadeli Kalkınma Planı Hedeflerine uygun 
yatırım yapacak olan yatırımcılar taksit isteminde bulunabilirler. 

Madde 20— Büro taksitlendirmesi istenen vergi ve resimler 
toplana ile yatırımın Uzun Vadeli Kalkınma Planı ve Yıllık Prog¬ 

ram ilkelerine uygunluk derecesini ve istek sahibinin malî gücü¬ 
nü gözönünde tutarak inceleme ve hazırlık çalışmalarını yapar. 

(1) Bu teşvik tedbiri ihdas edildiği gündemleri işlememiştir, 
^ç^nuda, hiç bir yatırımcı taleple bulunmam iş tır. Esasen 

min uygulama olanağı yoktur. 
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iı'üracaat belgeleri : 

Madde 21- Müracaat' dilekçesi iki nüsha olarak verilir ve 

aşağıdaki bilgileri ihtiva eder : 

a. Müessese veya firmanın unvanı, adresi, hukukî durumu 
ve vergi beyannamesinde gösterdiği öz, sermayeye ve döner serma¬ 

ye tutarı, halen bir imal veya istihsal faaliyetinde bulunuyorsa 
yıllık istihsal veya imal kapasitesi, son iki sene zarfında fiilî 
istihsal veya imalât miktarı, 

b. Gelir ve Kurumlar vergisi bakımından bağlı bulunduğu 

vergi dairesi ve hesap numarası, 

c. Yatırımın konusu, bunun Kalkınma Planında ve Yıllık 

Programdaki yeri, 

d. Yatırımın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 

maddelerden dahilde istihsal veya imal edilipte istihsal Ver¬ 

gisine tabi bulunanların cinsi, nevi, Gider Vergileri Kanunu¬ 
na bağlı cetvellerdeki tablo ve pozisyon numarası ile vergi nis- 

beti, takribi birim ve toplam bedeli, 

e. Takside bağlanması istenen verginin madde cinsleri 

itibariyle ve toplam olarak tutarı ire taksidin kaç sene için 
istendiği, 

f. Yeni kurulacak tesiste imal veya istihsal, edilecek 

mamulün cinsi ve nevi, evsafı, yıllık imal kapasiteli, maliyet 
fiatı bu maddeye olan memleket ihtiyacı, halen ithal ediliyorsa 
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senelik ithalât miktar l, Türk iye ' le başka müesseseler tarafın¬ 
dan imal ediliyorsa yaklaşık imalât miktarı, 

g. Yatırımın miktarı, işletme sermayesi vc yatırımın 
hangi tarihte gerçekleştirileceği, 

h. .Haha önce başka eşya ve maddelere ait '/ergi ve kesir¬ 
lerden dolayı Gümrük Kanonuna, Amme alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkmdaki Kanuna ve 47i sayılı Kanuna göre tecil edilmiş veya 

takside bağlanmış borcu bulunup bulunmadığı, varsa bunun nevi, 
miktarı, senesi, vade tarihi ve ne kadar süre ile ve hangi 

makam tarafından tecil edilmiş veya taksitlendirilmiş olduğu, 

i. Müracaat tarihi itibariyle tahsil edilebilir hale 

gelmiş Gelir Kurumlar, Gider ve Gümrük Vergileri ile banlarla 
ilgili ceza borcu varsa nevi, miktarı, hangi vergi dairesine 

ait olduğu, senesi ve vade tarihleri, 

Madde 22- Aşağıdaki belgelerden yalnız bir nüsha, raüra- 
cat dilekçesine eklenir : 

a. Yatırımın senelere göre tatbik şeklini, miktarını 

ve maliyetini gösteren bir yatırını programı (Her yıl yapılacak 
uygulama 1/5 den az olamaz.) 

b. Sabit kıymetlerin bedellerini de gösteren bir liste 
(arsa, bina, makinalar ve tesisat). 
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c. Yatırım projesinin ilgili mimar ve mühendis odaların¬ 
ca tetkiki sonunda düzenlenecek, projenin tatbiki için lüzum gös¬ 
terilen maddelerin nevi ve miktarını gösterir bir "İhtiyaç Belge- 

H 
O i 

d. Vergi Dairesine verilen, son iki yıla ait bilanço 

ile Kâr-Zarar cetvellerinin ilgili vergi dairelerince tasdikli 

örnekleri, 

Geçici ve kati taksitlendirme belgesi : 

MAdde 23- Bakanlar Kurulu kararının istihsalini müteakip 

"Büro" yatırımcıya "Geçici Taksitlendirme Belgesi" verir. 

Madde 24- Yatırımcı ihtiyaç belgesinde yazılı maddeleri 

temin ederken "Büro" dan katı taksitlendirme belgesi talebinde 
bulunur ve bu taleple birlikte aşağıdaki belgeleri ibraz eder. 

a. Maddeyi temin edeceği imalâtçı veya müstahsilin ticarî 
ünvanı, iş adresi, istihsal vergisi bakımından, bağlı bulunduğu 
vergi dairesi ve hesap numarası, 

b. Maddenin cinsi, miktarı, birim fiatı, toplam kiymeti, 

c. Taksite bağlanması talep edilen istihsal vergisinin 
katî tutarı (Maddeler itibariyle ayrı ayrı) 
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d. İstihsal Vergisinin kanunî mükellefi imalâtçı veya 
müstahsil olduğundan, taksite bağlanacak istihsal vergisinin 
hakiki ödeyeni durumunda bulunan yatırım sahibinin bu vergi bor¬ 
cunu imalâtçı veya müstahsil adına ve hesabına ilgili vergi 
dairesine ödeyeceğini taahhüt ettiğine dair Noterden tastikli 

bir taahhüt senedi, 

"Büro" bilgi ve belgeleri tetkik ettikten sonra ihtiyaç 

belgesinin ihtiva ettiği madde ve bunların temin edileceği 
müesseseler ve bu müesseselerin bağlı bulunduğu vergi daireleri 
adedine göre gereken sayıda "Katı Taksitlendirme Belgesi" tan¬ 

zim eder. 

Hadde 25- Katî Taksitlendirme Belgelerinden Birer nüsha 

bekletilmeden ilgili vergi dairelerine, Maliye Bakanlığına ve 

yatırım sahibine gönderilir, 

KISIM : 3 

Taksitlendirmeye ait müşterek hükümler 

Taksitlendirilecek vergi ve resimlerin teminatı s 

Madde 26- Taksitlendirme isteminde bulunan yatırımcılar¬ 
dan (İlgili Vergi Dairesi veya Gümrük İdaresince) taksitlendiril- 
mesini istedikleri amme alacağı için teminat istenir. 
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Aşağıda yazılı kıymetlerden herhangi biri ten inat olarak 
kabul edilebilir. 

a. Bankalar tarafından verilen teminat mektöpları, 
b. Hazine tahvil ve bonoları, 

c. Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilât 
(en yakın borsa cetvelleri üzerinden -/■ 15 eksiği ile değerlen¬ 
di irilir.) 

d. Yatırımcı veya yatırımcı lehine üçüncü şahıs tarafın¬ 

dan gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müs¬ 
teniden ve haczedilen ve amme alacağını karşılıyacak değerde bu¬ 

lunan menkul ve gayrimenkul mallar, (Bunların değerleri Vergi 

Usul Kanununa güre teşekkül etmiş bulunan Takdir komisyonların¬ 
ca belli edilir. Ve bu değerler $ 30 noksanı ile alınır. Verilen 

teminat- sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybederse, temina¬ 
tın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir.) 

. tır mlfciın Kontrolü : 

Madde 27- 474 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine 

görp vergi ve resimleri taksite bağlanan eşya ve maddeler veya 

bunlarla vücudu getirilen yatırımın durumunu tespit, için (inşaat 
ve montajın uygulama nisbeti faaliyete geçen tesislerin durumu 

v.s. gibi), taksit müsaadesini alan amme sektörüne mensup mües¬ 
sese veya teşekküller, ilgili Bakanlık veya Bakanlıkların yetkili 

kılacağı müesseselerden; özel Sektöre mensup firmalarda Türkiye 
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden 
alacakları ekspertiz raporunu o taksitin ödenmesi sırasında il¬ 

gili Oümrük İdaresine veya Vergi Dairelerine tevdi etmeye mecbur¬ 
durlar. 
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Pir yıllık devre içersinde vadesi gelecek ödemeler için taksit 
ödene tarihleri belirtilmek suretiyle tek bir ekspertiz raporu 

tanzim edilir. Bu tek ekspertiz raporu her taksit ödeme günün¬ 

de ibraz edilir ve vade gününün karşısına şerh verilir. 

madde ?8- Yukarıdaki madde gereğince tevdi olman belge, 

başlangıçta taahhüt edilen plan ve programa uymadığı veya her 
taksidin vadesinde "Belge" tevdi olmadığı takdirde durum en geç 

onbeş gün içinde, vergi tahakkukunu yapan idare tarafından Bü¬ 
ro’ ya intikal ettirilir. 

vukarıdaki hususların yerine getirilmemesi halinde vergisi 

takside bağlanmış olan yatırımcı mücbir sebep dermeyen ettiği 
takdirde Büro, bu talebi inceler mücbir sebep iddiası Büro tara¬ 

fından, ( Gerekirse mahallen yapılacak tetkik ve inceleme netice¬ 

sinde) varit görülürse bir yılı geçmemek üzere uzatılır. Mücbir 
sebep iddiası yerinde görülmezse vadesi gelmiş olan taksit ve 
müteakip taksitler muacceliyet kesbeder ve keyfiyet Büro tarafın¬ 
dan, vergi ve resimlerin mahiyetlerine göre ilgili gümrük idaresi¬ 

ne veya vergi dairesine tebliğ olunur. 

Taksitlendirme Belgesinin Tanzimi : 

Madde 29- Taksitlendirme Belgesinin şekli ve muhtevası 

ile buna dair usul ve esaslar Büro tarafından tayin ve tespit 
ÖL un ur. 
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BÖLÜM : 4 

İnceleme ve karar safhası ile ilgili işlemler : 

Madde 30- Büro, yukarıdaki bölümlerde yazılı işlemleri 

inceler ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin malî ve koruyucu 
etkisinin memleket ekonomisinde en uygun nitelikte bulunmasını 

temin için diğer çalışmaları yapar. 

Bu yönetmelik hükümlerine uygun bulunmıyan istemleri ince¬ 
ler ve keyfiyet istem sahibine tebliğ olunur. 

Madde 31“ Büro tarafından olumlu sonuca bağlanan istem¬ 
ler ve Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin mali ve koruyucu etkisi¬ 
nin memleket ekonomisine en uygun nitelikte bulunmasını temin 

için yapılacak diğer çalışmalara ait teklifler 933 sayılı Kanu¬ 
nun 13 üncü maddesi gereğince Yüksek Planlama Kurulunun uygun 

mütalâası alındıktan sonra Bakanlar Kuruluna sunulur. 

Madde 32— Yatırımcı, taksitlendirme işlemi neticeye bağ¬ 
lanmadan malı gümrüğe gelişmişse, gümrük vergi ve resimlerine 

teminat vermek suretiyle malını gümrükten çekmek için Büro'ya 
üç nüsha dilekçe ile baş vurabilir. 

Madde 33“ 474 sayılı Kanun ve bu yönetmelik hükümlerine 

göre istemde bulunup taksit müsaadesi alanlar, bu vergi ve resim¬ 
ler için, ayrıca, Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Ka¬ 

nuna göre tecil ve taksitlendirme isteminde bulunamazlar. 
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Madde 34- Taksitlendirme İşlemlerinin başlangıçı, vergi 

ve resimleri taksitlendirilen, ithal eşyasının, her ne surette 
olursa olsun gümrük hattını aştığı tarihtir. Taksitler her parti 
malın çekildiği tarihi takip eden yıl içerisindeki aynı günde 

öden ir. 

Madde 35- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer, 

Madde 36- Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürü¬ 

tür. 

Not : Yönetmelikte sözü geçen taksitlendirme Kararnameleri 
çıkartılmamakta, 1973, ve 1974 yılı program kararları¬ 
nın verdiği yetkiye dayanılarak taksitlendirme belge¬ 
leri, doğrudan doğruya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
(Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü) nce verilmektedir. 
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EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ İÇİN 
MAKİNA - TEÇHİZAT İTHALİNDE GÜMRÜK 

MUAFİYETİ KARARNAivIESİ 

Resmi Gazetede Yayın Tarihi : 22.9.1971 

Karar Sayısı : 7/3116 

İlişik "Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki Nisbet ve Hadleri¬ 
nin Değiştirilmesine ilişkin Usul ve Şartları Tespit Eden Karar" 
ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 10/8/1971 tarih 
ve 30 sayılı Kararı üzerine, 14/5/1964 tarih ve 474 sayılı Kanu¬ 
nun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kuruluıca 4/9/1971 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
C. SUNAY 

Bakanlar Kurulu İmzaları 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki Nisbet ve Hadlerin 

Değiştirilmesine İlişkin Usul ve Şartları 
Tespit Eden Karar 

Madde 1 474 sayılı Kanunun ikinci maddesine istinaden, 
uzuı vadeli kalkınma planının hedefleri gözönüne alınarak, yıl¬ 
lık programlarda gösterilen veya milletlerarası bir anlaşma ge¬ 
reğince uygulanacak bir proje için, muhtelif tarife pozisyonla¬ 

rında yer alan ve Türkiye'de imal edilemiyen her türlii eğitim, 
öğretim ve araştırma faaliyetinde kullanılan makina ve teçhiza- 
tın yalnız,  
(x) 7/8878 sayılı Kararname ile 1. maddeye "ham madde ve mal¬ 

zeme" ibaresi eklendi. 
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a. Üniversite, akademi ve yüksek okulların eğitim, öğretim 
ve araştırma ihtiyaçları, 

b. Örgün ve yaygın, genel, mesleki ve teknik öğretim ve 

eğitim kurumlan, 

c. Kamu araştırma kurumlarının araştırma faaliyetleri, 

ile ilgili ithalâtına uygulanmak üzere gümrük vergisi nisbeti 
sıfıra (0) indirilmiştir. 

Madde 2- Yapılacak yatırımlarda veya ithalâtta birinci 
maddedeki şartların mevcut olup olmadığı, Dış Ekonomik İlişkiler 
Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından incelenir 

ve belgeye bağlanır. 

Madde 3- Bu kararnameden yararlanmak için yatırımın veya 

ithalâtın malî, teknik ve ekonomik yönlerini gerektiği şekilde 
belirten rapor; ithal edilecek eğitim ve öğretim makina ve teç¬ 

hizatını, tarife pozisyonu, cins, miktar ve değer olarak bildiren 
bir cetvele (3 nüsha) eklenerek, dilekçe ile Dış Ekonomik İlişki¬ 
ler Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne başvurulur. 

Madde 4- Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı Teşvik ve Uy¬ 
gulama Genel Müdürlüğü Gerekli görür ve bu Kararın uygulanması 
ile ilgili şartları tebliğlerle belirtir. 

Madde 5- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Not : Dış Ekonomik İlişkiler Bakakanlığının lağvı ile bu Kararın 
verdiği yetkiler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Teşvik ve 
Uygulama Genel MUdürlüğü)ne geçmiştir. 
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4“ Karar Sayısı 7/36 35 

Ulaştırma, Sanayi ve Tekn-oloji Bakanlıklarının uygun görüş¬ 
lerine dayalı Ticaret Bakanlığının müsaadesi ile Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelindeki pozisyonları ilişik listede gösterilen, yurt 

dışında inşa suretiyle veya hazır olarak satın alınan (Uygun 
süre ve tonajda Türkiye'de yapımının imkânsız olması kaydiyle) 
ticaret gemileriyle yurt içinde yapılan veya onarılan ticaret 

ve kamu hizmeti gemilerinde veya bu gemilerin donatım ve seyir¬ 

lerinde kullanılmak üzere, kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar¬ 
ca ithal edilecek ve halen Gümrüklere aynı maksatlarla gelmiş 

bulunan eşyanın, (Yurt içinde imal ve istihsal edilmesi halinde 
6802 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin j bendi gereğince dahilde 

alınan İstihsal Vergisi dahil) Gümrük Vergisi nispetlerinin mua¬ 
fiyete indirilmesi; Yüksek Planlama Kurulu'nuı 18/11/1971 tarih 

ve 83 sayılı raporu üzerine, 14/5/1964 tarih ve 470 sayılı kanu¬ 
nun 2 nci, 28/7/1967 tarih ve 933 sayılı Kanunun 13 üncü madde¬ 

lerine göre, Bakanlar Kurulmca 23/12/1971 tarihinde kararlaştı¬ 
rılmıştır. 
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23/12/1971 tarih ve 7/3635 sayılı Kararnamenin eki Liste 

Tarife No:  Eşyanın cinsi  
2Q,n2 Hidrorakbürlerin halojanlı müştakları 

38.17 Yangın söndürme cihazlarında kullanılan müstahzarlar, yan¬ 
gın söndürme bombaları 

44.03 Yuvarlak ağaçlar (Kabukları soyulmuş veya kabaca yontul¬ 
muş olsun olmasın) 

45.0? Tabiî mantar (küp, levha, yaprak veya şerit halinde)(tıpa 
imali için küp veya kare haline getirilmiş olanlar dahil) 

59.04 Sicimler ipler ve halatlar (Örme olsun olmasın) 

70.08 Emniyet camları (Kırılmaz camlardan veya karşılıklı yaptı¬ 
rılmış iki veya daha ziyade cam yapraklar)(Şekil verilmiş 
olstn olmasın) 

73.10 Demir veya çelikten çubuklar (Sıcak haddelenmiş veya dövül¬ 
müş) (Tel imalinde kullanılanlar dahil); demir veya çelikten 
çubuklar (Soğuk çekilmiş veya kalibrelenmiş); maden arama¬ 
larında kullanılan içi boş çelik çubuklar 

73*71 Demir veya çeliktan profiller (Sıcak haddeden veya çekilmiş, 
yahut dövülmüş vpya soğuk çekilmiş) demir veya çelikten 
palpanşlar (Delinmiş veya birleştirilmiş parçalardan yapılmış 
olsun, olmasın) 

73*13 Demir veya çelikten saçlar (Sıcak veya soğuk haddelenmiş) 
73.15 Halitalı çelikler ve yüksek karbonlu çelikler (73.06 ila 

73*14 pozisyonlarında belirtilen şekillerde.) 

73.18 Demir veya çelikten ince ve kalın borular (Bunların taslak¬ 
ları dahil, 73*19 pozisyonundakiler hariç) 

73.19 Tasyike mukavim çelik borular (Takviye çemberi olsun olma¬ 
sın; hidroelektrik tesislerde kullanılan neviden) 

73.20 Dökme demirden, demir veya çelikten boru teferruatı,(Rakor¬ 
lar, dirsekler, contalar, manşonlar, flanşlar v.s.) 
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TarIfe 

73.?? 

73. 25 

73.29 

73.30 

73-32 

73.40 

74.07 

74.08 

76.02 

76.03 

76.06 

76.07 

76.16 

82.03 

No:  Eşyanın Cinsi  
Dökme demir, demir veya çelik depolar, sarnıçlar, küvler ve 
benzeri başka kaplar, içlerine konulacak nıadde ne olursa 
olsun, istiab hacmi 300 lirteden fazla (Harareti tecrit ve¬ 
ya muhafaza edici veya iç cidarları kaplamalı olsun olmasın) 
(Mekanik veya ternik tertibatı olanlar hariç) 
Demirv eya çelik tellerden ince ve kalın halatlar, örme halat¬ 
lar, bucurgat halatları ve benzerleri (Elektrik İşlerinde 
kullanılmak üzere izole edilmiş olanlar hariç) 

Dökme dökme, demir veya çelik kalın ve ince zincirlerden 
ve bun 1ar ın ak sam ı 

Dökme demir, demir veya çelikten her türlü demir ve filika 
demiri, çapa ve bunların akşamı 
Dökme demir, demir veya çelik civata ve somunlar (Dişli ol¬ 
sun olmasın), tirfonlar, vidalar, başı halkalı vidalar,, çen¬ 
gelli vidalar, perçin çivileri, pimler, kamalar, takozlar ve 
benzeri somuncu ve vidacı eşyası; demir veya çelik rondelaler 
(Kesik rondelaler ve yaylanmayı sağlayıcı diğer rondelalar 
dah il) 

Dökme demir, demir veya çelikten diğer eşya 

Bakırdan ince ve kalın borular (Taslakları dahil) ve içi boş 
çubuklar 

Bakır boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler contalar, manşon¬ 
lar, flajlar v.s) 

Alüminyumdan içi dolu çubuklar, profiller ve teller 

Alüminyum saçlar, levhalar, yapraklar ve şerifler (Kalınlığı 
0£0 milimetreden fazla) 

Alüminyumdan ince ve kalın borular (Taslakları dahil) ve içi 
boş çubuklar 

Alüminyum boru teferruatı (Rakorlar, dirsekler, contalar, 
manşonlar, flanjlar v.s.) 

Diğer alüminyum eşya 

Kerpetenler, pensler, cımbızlar ve benzeri el aletleri (kesi¬ 
ci olsun, olmasın); elde kullanılan sıkıştırma anahtarları, 
zımbalar, boru kesiciler, somun anahtarlara, tenekeci makas¬ 
ları, eğe ve törpüler. 
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Tarife 
"82.04 

83.15 

84.01 

84.02 

84.05 

84.06 

84.07 

84.08 

84.10 

84.11 

84.12 

84.15 

84.18 

No :  Eşyanın Cinsi   
Bu fazlın diğer pozisyonlarına dahil olmayan diğer el alet¬ 
leri; örsler, mengeneler, kaynak lambaları, portatif demir¬ 
ci ocakları, eli ile veya pedalla işleyen çatılmış bileyler 
ve saplı camcı elmasları 
Adi madenlerden veya madeni karbürlerden teller, çubuklar, 
ince borular, levhalar, pastiller, elektrotlar ve benzer¬ 
leri, (Lehim ve kaynak işlerinde yahut madenlerin veya 
madeni karbürlerin bir noktada toplanması ameliyelerinde 
kullanılmak maksadiyle temizleyici veya eritici maddelerle 
veya içleri doldurulmuş) püskürtme usulüyle maden kaplama¬ 
cılığında kullanılan aglomere adi maden tozlarından teller 
ve çubuklar 
Su buharı veya başka buharlar hasıl eden jeneratörler 
"Buhar kazanları" (Aynı zamanda alçak tazyikli buhar hasıl 
eden kalorifer kazanları hariç" (Kazan külhanı) 
Su buharı veya başka buharlar hasıl eden jeneratörler için 
yardımcı cihazlar (Ekonomizörler, sürşoförler, buhar akümüla¬ 
törleri, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları v.s.) 
buhar makinaları için kondansörler 

Su buharı veya başka buharlar hasıl eden buhar makinaları 
Pistonlu dahili ihtiraklı motörleri 

Hidrolik çarklar, türbinler ve hidrolik başka mötörler 
Sair mötörler ve kuvvet hasıl eden makinalar 

Mayiler için tulumbalar, motopomplar ve türbopomplar (Me¬ 
kanik olmayan tulumbalar ve ölçü tertibatı olan tevzi tulum¬ 
baları dahil); mayiler için elevatörler (Zincirli, kovalı, 
şeritli v.s.) 

Hava ve vakum tulumbaları, motopompları, türbopompları, 
hava ve başka gaz kompresörleri ve motokompresörleri ve 
türbokompresörleri; serbest pistonlu jeneratörler; vantila¬ 
törler ve benzerleri 

Klima cihazları (Tek bir beden halinde birleşmiş olarak, mo¬ 
tor lü vantilatör ile rutubet ve sühuneti tadil edici terti¬ 
bat ihtiva ederler.) 

Buz dolapları ve soğutma tertibatlı diğer makinalar, cihaz¬ 
lar ve malzemeler (Elektrikli veya başka tertibatlı) 
Santrfüj usulü ile çalışan çamaşır kurutma makinası v.s. 
makina alet ve cihazlar; mayilerin veya gazların filtre 
edilmesine veya tasfiyesine mahsus cihazlar. 
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Tarife 

84.21 

84.22 

84.59 

84.61 

84.62 

84.63 

84.65 

85.01 

85.02 

No:  Eşyanın Cinsi   
Say i veya toz halindeki maddelere püstiirtmeye dağıtmaya 
veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (El ile kul¬ 
lanılan nevideno lsun olmasın); yangın söndürme cihazları 
(Doldurulmuş veya doldurulmamış); püskürtme tabancaları ile 
benzeri cihazlar; kum veya buhar fışkırtma makina ve cihaz¬ 
ları ile benzerleri 

Kaldırma yükleme boşaltma ve nakil işleri için makina ve 
cihazlar (Asansörler, skipler, bucurgatlar, krikolar, palan¬ 
galar, macunalar, döner köprüler, taşıyıcılar, teleferikler 
v.s.)(84.23 pozisyona girenler hariç) 
Bu fazlın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulun¬ 
mayan makinalar ve mekanik cihazlar. 

Muslukçu eşyası ve borçluluğa ait benzeri diğer eşya (Tazyiki 
azaltıçı valfler ile temostatik valfler dahil) (Borular, 
kazanlar, depolar, sarnıçlar ve benzeri diğer kaplar için) 

Her nevi rulmanlar (Bilyalı, iğneli, makaralı veya her 
şekilde rulolu) 

Transmisyon milleri, maniyelâlar, yatak kovanlar, mil yatak¬ 
ları, dişliler ve sürtünme dişlileri sürati eksiltici, artın 
cı ve değiştirici tertibat, volanlar, ve makaralar (Birkaç 
makaradan müteşekkil ağır yük kaldırmaya mahsus takımlar 
dahil), irtibat çarkları, birleştirme cihazları, manşonlar, 
elastiki tirleştiriciler, v.s.) ve mafsal contaları (Kardan 
contaları, oldham contaları vesaire) 

Makinalarm ve mekanik cihazların elektrik için bağlama yer¬ 
lerini, izole kısımlarını, bobin kontak veya diğer elektrik 
tertibatını ihtiva etmeyen aksak ve parçaları (Bu faslın di¬ 
ğer pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulunmayan) 

Elektrik jenaretörleri, motorlar ve rotatif konvertisörler; 
atatik transformatörler ve statik konvertisörler (Redresör- 
ler v.s.); reaktans bobinleri ve şelfler 

Elektrikli mıknatıslar; manyetize edilmiş veya edilmemiş 
daimi mıknatıslar; manyetik veya elektromanyetik plotolar 
miller, ve tespite yarayan benzeri diğer manyetik veya elek¬ 
tromanyetik tertibat; elektromanyetik birleştiriciler, irti- 
batlandırıcılar, vites değiştiriciler ve frenler; elektroman¬ 
yetik vinç başları. 
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Tarife 

85.04 

85.09 

85.13 

85.14 

85.15 

85.17 

85.18 

85.19 

85.20 

85.21 

No:   Eşyanın Cinsi 
Elektrik akümülatörleri 

Bisiklet ve benzerleri ile motorlü kara nakil vasıtaları 
için elektrikli aydınlatma ve işaret cihazları, canı silici¬ 
ler, buzlanma ve buğulanmayı önleyici tertibat. 
Telli telefon ve telgraf için elektrikli cihazlar (Kuranpor- 
tör ile uzak mesafeler muhaberesini temine mahsus cihazlar 
dahil) 
Mikrofonlar ve mesnetleri; hoparlörler ve alçak frekanslı 
elektrik amplifikatörleri 

Alıcı ve verici radyo telefon ve radyo telgraf cihazları, 
alıcı verici radyo ve televizyon cihazları (Gramafonla 
mücehhez alıcı radyo cihazları ile televizyon kameraları dahil 
radyo ile seyriseferi idareye mahsus cihazlar, radar cihaz¬ 
ları ve radyo vasıtasıyle uzak mesafeleri kontrol cihazları 

Elektrikli ses ve işaret cihazları (Ziller, sirenler ilân 
levhaları, hırsızlığa veya yangına karşı alarm cihazları, 
v.s.) (85.09 ve 85.16 pozisyonundaki hariç) 

Elektrik kondansatörleri (Sabit, değişebilir veya ayar 
edilebilir.) 

Elektrik devresinini kesilmesi,bölünmesi korunması, kollara 
ayrılması veya irtibatlandırılması için teçhizat (Ceryan 
kesiciler, komütatörler, röleler , devre kesiciler, yıldırım 
önleyiciler, pirizler bağlama kutuları, v.s.) ısıtıcı olma¬ 
yan, ihtizazlı kontak veya motörle çalışan otomatik voltaj 
regülatörleri; kumanda veya tevzi tabloları (Telefon tevzi 
tabloları hariç) 
Tenvirata yahut ültraviyole veya enfranj şualar teminine 
yarayan, kızma veya deşarj esaslı elektrik ampul ve tüpleri; 
ark lambaları; fotoğrafçılıkta kullanılan ve elektrikle ateş 
alan flaş ampulleri 

Elektronik lambalar, tüpler ve valf]er (85.20 pozisyonundaki¬ 
ler hariç olmak üzere, sıcak katotlu soğuk kat otlu veya foto- 
katotlu olanlar) ezcümle; Havası alınmış, buharlı veya gazlı 
lambalar, tüpler ve valfler (Civa buharlı redrasör tüpler da¬ 
hil), katodik tüpler, televizyon kameraları için valfler, v.s.; 
fotoelektrik selüller; monte edilmiş transistorler ve monte 
edilmiş benzeri yarı nakil elemanlar, monte edilmiş piezoelek- 
trik kristaller. 
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Tarife 

85.22 

85.23 

85.26 

85.28 

89.01 

89.05 

90.13 

90.14 

90.23 

90.24 

90.26 

90.27 

90.14 

90.28 

No:  Eşyanın Cinsi   
Bu fazlın başka pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulun¬ 
mayan elektrikli makina ve cihazlar 

Elektrik için izole edilmiş teller, örgüler, kablolar (Müş¬ 
terek akslı kablolar dahil), şeritler çubuklar ve benzerleri 
(Anodik olarak lâke veya okside edilmiş olanlar dahil), 
(İrtibat parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın) 
Elektrik makina, cihaz ve tedsleri için izole edici parçalar 
(Tamamen izole edici maddelerden mamul veya vidalı duylar 
gibi bağlayıcı madeni parçaları ihtiva edenler) (85.25 pozis¬ 
yonundaki izolatörler hariç) 
Ifekina ve cihazların, bu faslın başka pozisyonlarda zikri 
geçmeyen veya bulunmayan elektrikli aksam ve parçaları 
Yalnız filikalar ve can salları 

Çeşitli yüzer vasıtalar (Rezervuarlar, duhalar, bağlama şa¬ 
mandıraları, işaret şamandıraları işaret kuleleri ve benzeri 
gibi) 
Bu faslin diğer pozisyonlarında zikri geçmeyen veya bulun¬ 
mayan optik cihaz ve aletler (Projektörler dahil) 
jeodezi, topografya, arazi ölçme, irtifa ölçme, fotogrametri 
ve hidrografi, seyrüsefer (Deniz nahir ve hava), meteoroloji 
hidroloji ve jeofiziğe alt alet ve cihazlar, pusulalar ve 
telemetreler. 

Dansimetreler, aerometreler, alkoometreler ve benzerleri alet¬ 
ler, termometreler, prometreler,barometreler, higrometreler, 
ve psikrometreler (Kaydedici, tertibatlo olsun olmasın); bu 
aletlerin bir araya getirilmiş olanları, 

Mayi veya gazların ölçülmesine, konroluna veya tanzimine 
yahut sühunetine otomatik olarak kontroluıa mahsus alet ve 
cihazlar (Manometreler, ternostatlar, seviye müşirleri, su 
akımı müşirleri) "Ddbitmötres" bacaların otomatik duman çek¬ 
me regülatörleri (90.14 pozisyonuna giren alet ve cihazlar 
hariç), kalorifer tesisatı ve benzerleri için hararet ölçen 
aletler 

Gaz mayi ve elektrik sayaçları (İstihsal, sarfiyat ve kontrol 
için olanlar dahil) 

Diğer sayaçlar (Devir adedi sayaçları, istihsal sayaçları, 
taksimetreler, katedilen mesafe sayaçları, podometreler, v.s.) 
sürat müşirleri ve takimetreler (Manyetik takimetreler dahil, 
pozisyonundakiler hariç) stroboskoplar 

Ölçü muayene, kontrol, tanzim veya tahlil işlerinde kullarhLan 
elektrikli veya elektronik alet ve cihazlar. 
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Tarife flo 

90. 29 

91.02 

91.03 

91.05 

93.04 

Eşyanın Cinsi   
iîünlıasıran veya esas itibariyle bu faslın 90 . 24 , 90.20, 
90.27 veya 90.28 pozisyonlarında yazılı alet ve cihazların 
bir veya birkaçında kullanılmaya elverişli aksam, parça 
ve teferruat. 

Saat makinalı masa ve duvar saatleri ve münebbihli saatler 

motorlu kara nakil vasıtalarının, uçakların gemilerin ve 
diğer kara nakil vasıtalarının alet tablolarına monte edil¬ 
meye mahsus saatler ve benzerleri 

Kontrol cihazları ve saat makinaları veya senkron motorlu 
zaman sayaçları (Devamı kaydeden cihazlar, tarih ve saat 
kaydedici cihazları, bekçi kontrol saatleri minütyeler, 
sanayeli sayaçlar v.s.) 
Diğer ateşli silâhlar (93.02 ve 93*03 pozisyonlarındakiler 
hariç, barutuı itme kuvveti ile işleyen benzeri silâhlar 
dahil) (Füze atan tabancalar, ir,ermişiz atış için talanca 
ve revolverler, paragrel toplar, palamar atan toplar v.s. 
gibi) 

93.05 Diğer silâhlar (Yayla, gaz veya tazyikli hava ile işleyen 
tüfek, karabina ve tabancalar dahil). 
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5. ÖZEL DIŞ KREDİLER VE FAİZ EŞLENDİRME FONU KARARNAMESİ 

Resmi Gazetede Yayın Tarihi : 3.1.1973 

Karar Sayısı : 7/5399 

Özel Dış Krediler ve Faiz Eşlendirme Fonu hakkındaki ilişik Ka
rarın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 27.10.1972 tarih, ve 

HAZMİİT : YBS - 593585/51073 sayılı yazısı üzerine, 20.2.1930 tarih 
ve 1567 sayılı Kanunun 6258 sayılı Kanunla değiştirilen 1 inci mad

desine göre, Bakanlar Kurulunca 21.11.1972 tarihinde kararlaştırıl

mıştır. 

CUMHURBAŞKANI 

C. SUNAY 

Bakanlar Kurulu İmzaları : 

21.11.1972 tarih ve 7/5399 sayılı Kararnamenin ekidir. 

Özel Dış Krediler ve Faiz Eşlendirme Fonu Hakkında Karar 

Madde 1 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından yabancı Hükü

metlerden, Milli ve milletlerarası kuruluşlardan sağlanacak kredilerin 

dışında özel sektör ve kamu sektörünün kendi imkânları ile belli pro
jelerin finansmanı için Türkiye'deki aracı benkalar vasıtasıyla sağla

yacağı özel kaynaklı dış kredilerin (Bundan böyle "özel dış kredi" 
diye anılacaktır) şartları ile kullanılış şekilleri bu Kararname hüküm
leriyle düzenlenmiştir. 
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Madde 2 - Kalkınma Planı çerçevesinde özel dış kredilerin kullanı¬ 

lacağı sektörler ile projelerin nitelikleri yıllık programlarda göste¬ 
rilir. 

Bir yıl içinde kullanılabilecek özel dış kredi toplamı yıllık 

programlarda belirtilir. 

Madde 3 - Özel dış kredi kullanılması Maliye Bakanlığının müsaa¬ 
desine tabidir. Bu müsaadenin verilmesinde aranacak şartla Maliye Ba¬ 

kanlığınca çıkarılacak tebliğde tayin ve tespit olunur. 

Maliye Bakanlığı, taleplerin yıllık programda öngörülen esaslara 

uygunluğunu tespit bakımından gerektiğinde ilgili Bakanlıklar ile Dev¬ 

let Planlama Teşkilâtının mütalâasını alır. 

Madde 4 - Özel dış krediler için Devlet adına kefalet verilmez. 
Türkiye'deki bankalar, istikrazın karşılığı Türk parasının mukriz 
lehine garanti edebilirler. 

Maliye Bakanlığı transfer garantisi vermeye yetkilidir. Söz ko¬ 

nusu garanti ödenecek borcun ana para ve faiz taksitlerinin vadelerin¬ 

de carî kambiyo rayici üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına 
borçlu tarafından yatırılacak Türk Lirası karşılıklarının dövize çev¬ 
rilmek suretiyle transferini kapsar. 
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Madde 5 - Bu karar gereğince sağlanacak özel dış kredi ile ilgili 
işlemler Maliye Bakanlığınca kambiyo muamelerini ifaya yetkili kılman 
Bankalar tarafından yürütülür. 

Bankaların, özel dış kredi işlemleri için krediyi kullananlardan 
hizmetleri karşılığı olarak faiz dışında komisyon ve her ne nam ile 

olursa olsun tahsil edebilecekleri meblâğ yılda yüzde bir nispetini 

aşamaz. 

Madde 6 - Bu karara göre alınacak özel dış kredilerin faizleri ile 
8.6.1933 tarih ve 2279 sayılı Kanunun muaddel 9 uncu ve 14.1.1970 ta¬ 

rih ve 1211 sayılı Kanunun 4 ve 40 mcı maddelerine göre tayin edilmiş 

ve edilecek olan faiz nispetleri farkından doğacak miktarlar, aracı ban¬ 
kalar tarafından Türkiye'deki müstakrizlerden faizlerin tahsil edildi¬ 

ği günü takip eden 5 iş günü içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası¬ 
na yatırılır ve 7 nci maddede gösterildiği şekilde kullanılır. 

Aracı bankalar faiz farklarının yukarıdaki müddet içinde Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılmasından sorumludurlar. 

Madde 7 - İlgili kanunlarda ve yıllık programlarda kredi yoluyla 
teşviki öngörülen nitelikteki projelere düşük faizli kredi verilmesini 
sağlamak amacı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde "Faiz 

E=lendirme Fonu Hesabı" kurulmuştur. 

Fonun kaynağı 6 ncı maddede bahse konu edilen faiz farklarıdır. 
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Fonun kullanma esasları Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası tarafından birlikte tayin ve tespit olunur. 

Madde 8 - Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı müesseseler de 

(6224 sayılı Kanun çerçevesinde gelen krediler mahfaz kalmak kaydıy- 
la) bu hükümlere tabidir. 

Madde 9 - Bu karar Maliye Bakanlığınca yürütülür. 

Madde 10 - 23.9.1963 gün ve 6/22231 sayılı Karar yürürlükten kal¬ 
dırılmıştır. 

Bu kararın yürürlüğünden önce usulüne uygun müsaadelere müste¬ 

niden başlamış bulunan işlemler ilgili Kararlar hükümlerine göre yü¬ 
rütülür. 

Madde 11 - Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girir. 

6. Karar Sayısı : 7/5821 (13.2.1973 tarihli Resm^ı Gazete'de 
yayımlanmıştır.) 

İHRACATIN TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ ESASLARINA DAİR 
KARAR'A EK KARAR 

Madde 1 - Yatırımların gerçekleşme safhasında teşebbüslere açı¬ 

lan İhracat Garantili Yatırım ile gemi inşası ve gemi inşa tesisleri 
ile ilgili orta ve uzun vadeli kredilerde, bu krediler vadelerinde 
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tasfiye edilinceye kadar 7.8.1970 tarih ve 7/1117 sayılı Kararname 

ile yarürlüğe konulan "İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına 
Dair Karar"m 1 inci maddesi hükmü uygulanır. 

Madde 2 - Bu kredilerin maksat dışı kullanılması veya taahhüt 
edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi halinde istisna edilen vergi, re¬ 

sim ve harçlar (Reeskont işlemi ile ilgili olanlar dahil) gecikme zamla¬ 

rı ile birlikte ilgiliden usulü dairesinde tahsil edilir. 

Madde 3 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu Kararın uygulanmasını 

temin maksadı ile tespit edilecek usul ve şartları R8sm'‘ı Gazete1de 
yayınlayacağı tebliğlerle ilgililere duyurur. 

Madde 4 - Bu Karar 1.3.1973 tarihinde yürürlüğe girer. 

7. Karar Sayısı : 7/5822 

Müstakrize faiz farkı ödemesi yapılmasına dair Maliye Bakan¬ 
lığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Plânlama Kurulunun 9.2.1973 tarih 

ve 30 sayılı Raporu ile uygun görülen ilişik Kararın yürürlüğe konulması 

Bakanlar Kurulunca 10.2.1973 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Faiz Farkı Ödemesi Yapılmasına Dair Karar 

Madde 1 - Yatırımların ve İhracatın teşviki amacıyla orta ve uzun 
vadeli kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılmasını ve banka kaynaklarının 

İktisadî gelişme hedeflerine yöneltilmesini sağlamak için yürürlükteki 
faiz hadleri üzerinden aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde ve oranlar¬ 

da faiz farkı ödemeleri yapılır. 



- 147 -

FAİZ PARKI ÖDEMELERİ ORANLARI 

Kredinin Nev'i Müstakrize fi 

I. Orta ve uzun vadeli krediler : 

A. Yıllık Programların Genel Teşvik Tablosunda 
yer alan ve orta vadeli kredilerden yararlan¬ 
ması öngörülen sektörlere (Tarım sektörü ha¬ 
riç) açılan kredilerde 

B. Tarım Kredilerinde : 

Yıllık Programların Genel Teşvik Tablosunda 
yer alan orta vadeli kredilerde 

C. Kredili İhracat Finansmanlarında 

II. Kısa Vadeli Krediler : 

A. İhracat Kredileri 

B. Tarım Kredilerinde : 

a) Genel olarak 
b) Orta ve uzun vadeli tarım kredilerinde 

C. Türkiye Halk Bankasınca küçük sanayici ve sa^ 
natkârlara açılacak kısa ve orta vadeli mesle¬ 
ki kredilerde 

D. Kredili İhracat Finansmanlarında 

Yatırımların gerice yörelerde yapılması halinde, yukarıda be¬ 

lirtilen ve müstakrize yapılması öngörülen faiz farkı ödemeleri fi 1 
arttırılarak uygulanır. 

Kısa ve orta vadeliihracat finansmanlarında reeskonta gelindiği 

nisbette ve sürece, müstakrize yapılması öngörülen faiz farkı ödemele¬ 
ri fi l, 5 noksanıyla yapılır. 

6,0 

1,0 

4.0 

3.0 

1.0 

1,0 

1,0 

4,0 
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Madde 2 - Yurt dışından sağlanan kredi kaynaklarından teinin olu¬ 

nan ve her türlü özel fonlardan açılan kredilerle ilgili olarak faiz 

J farkı ödemesi yapılmaz; 

Ayrıca 1 inci maddedeki faiz farkı ödemelerinin nispetine göste¬ 

ren tablonunu I No.lu bölümünde yer alan orta ve uzun vadeli krediler¬ 

le ilgili olarak faiz farkı ödemesi yapılabilmesi için orta ve uzun 

vadeli kredinin asgari 2 yıl vade ile açılmış olmasışartı aranır. Kre¬ 
dili İhracat Finansmanlarında bu bölümdeki faiz farkı iadeleri oranı¬ 

nın uygulanabilmesi için kredi müddetinin 1 yılı tecavüz etmesi, kredi 
mevzuu malın bir imalât devresi geçirmiş sınaî madde olması ve ihraca¬ 
tın serbest döviz karşılığında yapılmasının tevsiki gerekmektedir. 

Madde 3 - Faiz farkı ödemesinden yararlanan kredilerin bu Karar¬ 

name hükümlerine uygun olarak işlemesinden krediyi açan banka sorumluduı 

Kredilerin başka maksatlarla kullanılması halinde, yapılan faiz 
farkı ödemeleri müstakrizden geri alınır. Müstakrizin faiz farkını ge¬ 

ri ödememesi veya kredilerin bu karara aykırı olarak kullanılmasının 

tekerrürü halinde bankanın müşterilerine faiz farkı ödemesi süreli ve¬ 
ya süresiz olarak durdurulabilir. 

Madde 4 - Bu karara göre faiz farkı ödemeleri, Bütçe Kanunlarında 
yer alan T.C. Merkez Bankası nezâindeki "Selektif Kredi Fonü'nden ya¬ 

pılır. 

Madde 5 - Maliye Bakanlığı gerektiğinde, bu kararın uygulanması¬ 

nı temin maksadıyla tespit edilecek usul ve şartları Resmî Gazete1de 
yayımlayacağı tebliğlerle ilgililere duyurur. 
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Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili tereddütler mezkûr Bakanlık ta¬ 
rafından giderilir. 

Madde 6 - Devlet Yatırım Bankasınca, açılacak kredilerde bu ka¬ 
rar hükümleri uygulanmaz. 

Madde 7 - 31.8.1970 tarih ve 7/1198 sayılı Kararname ile yürürlü¬ 
ğe konulan "Banka ve Müstakrizlere Faiz Farkı Yapılmasına Dair Karar" 

ve bu Kararla ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 8 - Bu Karar 1 Mart 1973 tarihinde yürürlüğe girer. 

8. Karar Sayısı : 7/9245 

İlişik "Türk Deniz Ticaretini, Deniz Ticaret Filosunu ve 
Gemi İnşa Sanayiini Teşvik ve Geliştirme Politika Esasları"nın ve 
eki Kararın Yüksek Planlama Kurulunun 31.12.1974 günlü ve 140 sayılı 

raporu üzerine, yürürlüğe konulması : 30.9.1960 günlü ve 91 sayılı Ka¬ 
nunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 31.12.1974 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

Türk Deniz Ticaretini, Deniz Ticaret Filosunu ve Gemi 

İnşa Sanayiini Teşvik ve Geliştirme Politika Esasları 

AMAÇ : 

Türk Deniz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi inşa sanayii; 

ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak ve Milli Savunma ge¬ 

reklerine karşılık verecek düzeye getirilecektir. 
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GELİŞME HEDEFLERİ : 

Türk deniz ticaret filosu; deniz yolu ile yapılan dış ticaret ta¬ 

şımalarımızın en az $ 50 sini hızla, güvenlik içinde ve ekonomik bir 
şekilde taşıyabilecek bir düzeye getirilecektir. 

Türk deniz ticaret filosunun tonajının, bu amaçla 1982 yılına ka¬ 
dar en az 2,8 milyon DWT a çıkarılması sağlanacaktır. 

Gemi ihtiyacının, yurtiçi gemi inşa kapasitesinin azami kullanı¬ 
larak karşılanması esastır. Ancak yurtiçi imalât ile sağlanamayan ge¬ 
milerin ithali gerçekleştirilecektir. 

ALINACAK TEDBİRLER : 

1. "Gemi Koordinasyon yönetmeliğinin" iptal edilmesi ve formali¬ 

teleri basitleştirmek ve gelişmeyi sağlamak amacıyla, ekli "Kararın" 
sözkonusu yönetmelik yerine yürürlüğe konulması, 

2. Denizciliğin gelişmesinde darboğazlar yaratan, konu ile il¬ 

gili bazı tebliğ ve sirküterlerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi; 

a. Gemi ve gemi üretim tesisi inşa, tadil, onarım, bakım 

ve tevsileri için yurtiçinden sağlanan bütün makina, malzeme ve teçhi¬ 
zatın (Maliye Bakanlığınca ilgili sirkülere ek yapılarak) gider vergi¬ 

sinden muaf tutulması, 

b. Reeskont mutabakatı ile ilgili tebliğin aşağıdaki şe¬ 

kilde (T.C. Merkez Bankasınca) değiştirilmesi; 
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"Bankalar T.C. Merkez Bankasının kendilerine tanıdığı 

global reeskont limitleri dahilinde ve kararname hükümlerine uygun 

şekilde müstakrize faiz farkı ödemelerine konu olan kredi anlaşmala¬ 

rı yaparlar. Bu kredi anlaşmaları için T.C. Merkez Bankasından rees¬ 

kont mutabakatı alınmasına gerek yoktur. Aracı banka gerektiğinde, 

tanınan limit içerisinde kalmak kaydı ile, Merkez Bankasından talep¬ 
te bulunabilir." 

c. Gemi ve gemi üretim tesisleri projelerinde orta vadeli 

krediler için yayınlanan 54925 sayılı tebliğde $ 80 olarak sınırlanan 
kredi limitinin (T.C. Merkez Bankasınca); 7/7537 sayılı 1974 yılı Prog¬ 
ramının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararın 33. madT 
desine uyularak, yurtiçinde inşa edilecek gemiler için 95 ve ithal 

edilecek gemiler için / 90 olarak değiştirilmesi, 

d. İthal edilen gemi bedelinin vadeli ödeme yolu ile öden¬ 

mesinde karşılaşılan (yapılabilirlik raporu, Euro-market faiz oranının 
/ 1 den fazla olmaması, faiz eşlendirme fonu, dış kredinin tümünün Tür- 
kiyede elde edilmiş kazanç addedilerek vergiye tabi olma yurtiçi kre¬ 
diler vergi, resim ve harçlardan muaf olduğu halde dış kredilerin ol¬ 
maması, kontr garanti mektubu istenmesi v.b. gibi) önemli sorunların; 

Maliye Bakanlığınca ilgili kararname tebliğ ve sirküterler yeniden 

gözden geçirilerek Türk denizciliğinin gelişmesini sağlayacak şekilde 
çözümlenmesi, 
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e. İhracata yönelik yurtiçi gemi inşaatında ve yabancı 
bayraklı gemilerin yurtiçinde onarım, tadil v.b. gibi işlemlerden 
sağlanan dövizli gelirden (mevcut 'uygulama oranının üzerinde) sek¬ 

törü teşvik edici oranda vergi iadesi sağlanması amacıyla gerekli 

ayarlamanın yapılması, (17. maddede öngörülen tedbirin gerçekleş¬ 
mesi halinde bu madde uygulanmaz). 

3. Ulaştırma Bakanlığının deniz ulaştırma ve Sanayi Bakanlı¬ 
ğının gemi inşa ile ilgili birimlerinin yeniden düzenlenmesi ve hız¬ 

la gelişmesi öngörülen Türk denizciliğinin gereklerini yerine geti¬ 

rebilecek düzeye getirilmesi ve uzman personel istihdam edebilecek 

olanakların yaratılması, 

4. Denizcilik Bankasının; değişik görevleri işletmecilik il¬ 

kelerine uygun şekilde yerine getirmek üzere örgütlenen, çeşitli iş¬ 
letmelerin kendisine bağlı olduğu, bir "holding" haline getirilmesi, 

(Holding"e bağlı olması öngörülen kuruluşlar ve görevleri şunlardır): 

a. Denizyolları işletmesi : (D.B. Deniz Nakliyat T.A.Ş.'nin 
buraya bağlanması öngörülmüştür.) 

(1) Şehirlerarası yolcu işletmeciliği, 

(2) Şehiriçi hatları işletmeciliği, 

(3) Şilepçilik işletmeciliği, 

(4) Tanker ve dökme yük işletmeciliği, 

(5) Göl işletmeciliği (Van gölü). 
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b. Bankacılık ve sigortacılık işletmesi : 

Bu kuruluşun gemi inşaatçılarına ve gemi işletmecile¬ 

rine uygun koşullarla kredi sağlayacak ve benzeri amaçlarla hazine 
tarafından sağlanan fonların yönlendirilmesine aracılık etmesi ve de, 

nizcilikte gelişmiş ülkelerdeki kredi-sigorta kurumu niteliğini haiz 

olacak şekilde örgütlenmesi, 

c. Gemi inşaat ve onamm işletmesi : 

Denizcilik Bankasına bağlı tersanelerin tek elde top¬ 
lanması, 

d. Gemi ofisi işletmesi : 

Yurtiçi gemi inşaatında standardizasyon ve ihtisaslaş¬ 

maya yönelik proje çalışmaları yapacak ve yaptıracak (araştırma ve 
eğitim görevi), kamu ve özel tersanelere, hazırladığı projelere uy¬ 
gun ve boş kapasiteyi doldurmak üzere sürekli gemi siparişi vererek 
talebi canlı tutacak (destekleme görevi), yurtiçi tersanelerden aldı¬ 

ğı gemileri yurt içinde ve yurtdışmda satacak (pazarlama görevi) şe¬ 
kilde örgütlenmesi, 

e. Liman işletmeciliği : 

Denizcilik Bankasına bağlı liman, barınak ve iskelelerin 
bünyesinde bulunması öngörülen bu kuruluşun; Ulaştırma Bakanlığına bağ¬ 

lı "Limanlar Genel Müdürlüğü" kurulunca, tümüyle bu yeni örgüt’e dev¬ 

redilmesi, 
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f. Kıyı emniyet ve gemi kurtarma işletmeciliği : 

Denizcilik Bankasınca yürütülmekte olan bu görevlerin 

günün koşullarına göre düzenlenmesi ve bir işletmei çinde ele alınma¬ 

sı, 

g. Turizm işletmeciliği : 

(1) Yurtiçi ve yurtdışı turistik seferler düzenlenmesi, 

(2) Yalova Termal İşletmesi, 

(3) İstanbul liman lokantası, 

(4) Diğer turistik faaliyetleri 

h. Sağlık kurumu : 

Denizcilik Bankasına bağlı sağlık kuruluşlarının, Tür¬ 

kiye'de bütün sağlık kuruluşları tek elde toplanıncaya kadar bu kuru¬ 
luş bünyesinde kalması, 

5. Türk Ticaret Filosunun, Kalkınma Planlarında öngörülen he¬ 

defe ulaşabilmesini sağlamak için, bir "Gemi İnşa, Gemi satın alma ve 
Tersane Kurma ve Geliştirme Fonü'nun kurulması ve önümüzdeki dört yıl, 

her yıl 250 milyon TL. olmak üzere, 1 milyar TL. lık bir kaynağın bu 
fona ayrılması, (fonun işletilmesinde, verilecek kredi için, sipariş 
edilip yapılmakta olan gemilerin de teminat olarak kabul edilmesinin 

ve fonun 1975 yılı bütçesi içerisinde ele alınmasının sağlanması), 
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6. Denizcilik alanında (deniz ticaret-gemi inşa veya her iki¬ 

si), küçük tasarrufların oluşturduğu kuruluşların çıkaracakları tah¬ 
vil ve hisse senedi gelirlerinin yansının gelir vergisinden muaf 
tutulması, 

7. Gemicilikteki amortisman hadlerinin, kuru yük gemilerinde 

10 yıl için fi> 10 tankerlerde 8 yıl için fi 12,5, asit tankerlerinde 
6 yıl için fi 16,6 olarak uygulanması, 

8. Deniz Ticaret Odasının kurulmasının gerçekleştirilmesi, 

9. Rıhtım resminin kara, hava ve demir yollarında da uygulan¬ 

ması, 

10. Türk Bayraklı gemilerle dış hatlarda yapılan taşımalarda; 
taşıtıcınm, navlun bedelinin fi 25 ini gelir veya kurumlar vergisi 
matrahından düşebilmesini sağlıyacak tedbirlerin alınması, 

11. Dış hatlarda çalışan 500 D',V11 ve üstündeki tonaja sahip 
gemilerin, geçici olarak kabotaj hatlarına girmeleri halinde, depo¬ 

larındaki yakıtın gümrük ve istihsal vergisinden muaf tutulması, 

12. 4109 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince, belirli tarifeli 
şehirdışı taşımalarında, Denizyolları ve Demiryollarından alınmakta 

olan fi 3 oranındaki verginin kaldırılması, 
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13. Kabotaj hatlarında yolcu ve yük taşımalarında 6802 sayılı Ka¬ 
nun. gereğince navlunun 10 u oranında alınmakta olan ve karayolların- 

daki şehirlerarası taşımalardan alınmaması nedeniyle sistemlerarası eşit 
lik dengesini bozan-nakliye vergisinin kaldırılması, 

14. Tersanelerin büro ve lojman gibi iskân bölümleri hariç diğer 

bütün iş ve hizmet üreten kısımları, açık ve kapalı depolar ve benzeri 

bina ve yerlerin; bina, arazi ve arsa vergisinden muaf tutulması, 

15. Semi ve gemi üretim tesislerinin inşa, tadil onarım, bakım 

ve tevsileri ile ilgili bütün işlemlerin-resmî dairelerce ödenen bütün 
istihkak bedelleri dahil-damga resmî ve yerine kaim vergilerden muaf 

tutulması, 

16. Gemi ve gemi üretim tesislerinin inşa, tadil, onanm, bakım 
ve tevsileri için taleb edilecek orta vadeli kredilerde 10 yıl vadeli 

senetlerin reeskonta kabul ^edilmesini sağlamak üzerel 1211 sayılı Ka¬ 

nuna gerekli ilâvenin yapılması, 

17. Yurt içinde inşa edilen gemilerin maliyeti üzerinden (üretim 
sürecinin çeşitli aşamalarında ödenen işletme, danga, gelir ve malî 
denge vergilerini kapsamak üzere) belirli oranda vergi iadesi yapılması, 

18. Limanların tek elde toplanmasını sağlamak amacıyla kurulması 
öngörülen "Limanlar Genel Müdürlüğü" kuruluş çalışmalarının 1974 prog¬ 

ram dönemi içinde sonuçlandırılması, 
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19. Küçük zabit ve gemi adamları yetiştirecek meslek okullarının 
kuruluş çalışmalarının sonuçlandırılarak, 1975 öğrenim yılında öğreni¬ 

me açılması, 

20. Hıfzıssıhha Kanununda "birinci derecede sağlık bozucu" işko¬ 

lu olarak nitelenen, ancak günümüzde bu niteliğin hiçbir şekilde söz- 

konusu olmadığı tersanelerin "ağır iş kolu" sınıfına dahil edilmesini 

□ağlamak üzere gerekli değişiklik tasarısının hazırlanması, 

21. İhraç edilmek amacıyla yurtiçi tesranelerde inşa edilen ge¬ 
mi ve hizmet araçları için gemi sahibi veya tersane tarafından normal 

yollarla ithal edilen hertürlü malzeme, makina ve teçhizatın, hiçbir 

teminat alınmaksızın, tersane tarafından tekrar ihraç edileceğine dair 

verilecek bir taahhütname karşılığı, geçici ve gümrüksüz olarak ithal 

edilebilmesi için olanak sağlanması, 

Türk deniz ticareti, deniz ticaret filosu ve gemi inşa sana¬ 

yii bir bütün olarak ele alındığında; Kalkınma Planında öngörülen he¬ 

deflere erişebilmek ve Milli Savunma gerekleri yerine getirebilmek ba¬ 

kımından uygun görülmüştür. 

KAPAK 

1. 7/8/1970 tarih ve 7/1119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek¬ 

li "Semi Koordinasyon Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin bazı maddeleri¬ 

nin değiştirilmesi ve ek maddeler eklenmesine dair 20.3.1971 tarih ve 
7/2146 sayılı Kararname ve bu kararnamelere dayanılarak çıkarılmış bu¬ 

lunan tebliğ ve esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. 



- 158 -

2. Kalkınma planındaki hedefler, yurt ekonomisi yararları ve 

Milli Savunma gerekleri gözöniine alınarak Türk Deniz Ticaretinin, 
Deniz Ticaret Filosunun ve Gemi İnşa Sanayiinin teşviki ve talkmdı- 
ru İması amacıyla 7/7537 sayılı 1974 yılı program kararnamesi ile 

31.12.1973 tarih ve 7/7674 sayılı İthalât Rejimi ve 2.7.1974 tarihli 
ve 7/8560 sayılı İhracaat Rejimi Kararlarına aşağıdaki ilâveler ya¬ 
pılmıştır : 

A) 1974 yılı programının eki Genel Teşvik Tablosunun III. 
No.11u imalât bölümü, taşıt araçları alt bölümünün gemi ve tersaneler¬ 
le ilgili 1. ve 4. maddeleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 1 - Ticaret ge¬ 
misi, hizmet gemisi ve 
diğer özel maksatlı deniz 
hizmet araçlarının inşaa¬ 
tı, onarımı, yenileme ve 
tadili : +++ + + + 

Yurt dışında gemi inşa 
ettirilmesi veya yurt dı- 
şıhdan hazır gemi itha¬ 
linde gemi tonajının 1600 
Grosston (1600 g.ton da¬ 
hil? veya kapalı güverte 
altı 3000 DWT (3000 D'.YT 
dahil) dan büyük olması 
şarttır. 

Uygulanacak Teşvik Araçları 

Muafi¬ 

yeti 

Güm¬ 

rük 

dirme 
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Uygulanacak Teşvik Araçları 

ru] 
Yatı- Orta özel 
rım Vade- Dış Yatırıra 
İndi- li İre- Kotası 
rim Kredi di 

dirme 

Hazır olarak satın alınacak 

gemilerde, gemi yaşı tanker¬ 
lerde (9) dokuz, yolcu ve 
yük gemilerinde (13) onüç 
yıldan daha büyük olamaz. 
Ancak son spesiyal tekne ve 
makina sörvey tarihinin mü¬ 
racaat tarihinde bir yılı geç¬ 
memiş olması gerekir. Amonyak, 
LPG, asit taşıyıcı gibi özel 
maksatlı gemiler için yukarı¬ 
daki tonaj tahditleri aran¬ 
maz. 

Madde 4 - Tersane (Uemi 
İnşa ve Onarım Tesisleri) + + + + + 
Asgarî 5400 ton/yıl çelik 
işleme kapasiteli gemi in¬ 
şa tesisleri 
Asgarî 4000 ton/yıl çelik 
işleme kapasiteli gemi in¬ 
şa ve onarım tesisleri As¬ 
garî 2000 DvVT luk gemiyi 
kızalclayacak veya havuzla¬ 
yacak ve asgarî toplam 
80.000 D’.VT/yıl kapasiteli 
tamir ve bakım tesisleri 
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Güm¬ 
rük 
Mua¬ 
fi¬ 

yeti 

Uygulanacak Teşvik Araçları 

Güm- „ . x 
,, . Orta Ozeı 

ruk Yatı- ,, Yatı- 
„ , Vade- Dış 
Tak- nm , . „ nm 

T J ■ 11 ICT6- Tr 4. sıt- indi- „ ,. Kota- Kre- dı 
len- nm ,. sı 
dirme 

Yukarıda tanımlanan kapasitelerin 
altında ancak üretim değeri bakı¬ 
mından eş veya daha yüksek bulu¬ 
nan ve özellikle belirli küçük ve 
özel gemilerin (römorkör, balıkçı 
gemisi, supply ship, tarama gemisi, 
araştırma gemisi, turistik gemi ve 
benzeri hizmet gemisi ve diğer özel 
maksatlı deniz hizmet araçlarının 
inşaatını yapacak inşa tesisleri, 

Mevcut tersanelerin tevsii, yeni¬ 
leme ve modernizasyon yatırımları. 

B) 1974 yılı programının eki Genel Teşvik Tablosunun V 
No.lu hizmetler bölümü, ulaştırma alt bölümünün 2. ve 4. maddeleri 

aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. 

Uygulanacak Teşvik Araçları 

Güm- rük Yatı- , Özel Yatı- 
Vade— 

ruk Tak- nm ^ Dış nm 
Mua- sit- İndi- ^ Kre- Kota- 
fi- len- rimi ^ ~ di sı 
yeti dirme 

Madde 2 - Gemi İthali (Gemi to- + + + + + 
najı ve yaşı konusunda III Nolu 
imalat bölümü, taşıt araçları 
alt bölümü 1. maddedeki sınırlar 

uygulanacaktır.) 



- 161 -

Uygulanacak Teşvik Araçları 

fi-

fcîadde 4- - Deniz yolu ulaşım yatı¬ 
rımları + 

(Turistik amaçlı olanlar dahil, yat 
hariçtir. Gemi tonajı ve a 1 konusunda 
III No.lu imalât bölümü, taşıt araç- 
larıalt bölümü, 1. maddedeki sınır¬ 
lar uygulanacaktır.) 

Güm¬ 
Orta 

rük Yatı, Vade¬ 
jzel Yatı¬ 

Tak- rım 
li 
Kre¬ 

Dış rım 

sit- indi¬ Kre¬ Kota¬ 

len-
dirme 

rim 
di 

di sı 

+ + + + 

C) 1974 yılı Program kararının "yatırımların, ihracatın ve 

döviz kazandırıcı hizmetlerin özendirilmesi ve yönlendirilmesine iliş¬ 
kin hükümler" bölümünün : 

(1) 33. maddesinde Genel Teşvik Tablosunda yer alan 
konularda uygulanması öngörülen en az İ» 40 öz kaynak oranı; tersane 

kurulması, tevsii, yenileme ve modernizasyonu için $ 10 olarak değiş¬ 
tirilmiştir. 

(2) 34. maddesinde belirtilen "Yerli İmal Durumu Bel¬ 
gesi", yurt dışından hazır gemi satın alınmasında aranmaz. 

(3) 39. maddesinin birinci cümlesinde parantez içinde 

geçen "gemi hariç" ifadesi "gemi ve tersane hariç" olarak değiştiril¬ 
miştir. 
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D) İthalât Rejimi kararının 7. maddesinin sonuna aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 

"(9) Dokuz yaşına kadar (9 dahil) tanker ve (13) onüç 
yaşına kadar (13 dahil) yolcu ve yük gemilerinin ithali serbesttir. 

Ancak, gemi tonajının 1.600 gross ton (1600 gross ton dahil) veya ka
palı güverte altı 3.000 D\VT (3.000 D'.VT dahil) dan büyük olması şart

tır." 

E) İthalât Rejimi kararının teminatlarla ilgili 12. madde
sinin II. bendinin (c) fıkrası sonuna aşağıdaki fıkralar ilave edil
miştir. 

"Yurt içinde gemi inşaası, onarımı, tadili, tersane 

kurulması, tevsii, yenilenmesi ve modernizasyonu için yapılacak itha

latta teminat oranı $0,1 dir. Ancak bu miktar 25.000,- II. yı geçemez". 

Yurt dışında gemi inşa ettirilmesi veya yurt dışından 

hazır gemi satın alınmasında teminat oranı $ 0,2 dir. Ancak bu miktar 
50.000,- Tl. yı geçemez. 

F) İhracaat rejimi kararının 14. maddesinin sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

"Kredili gemi ihracaatı konusunda; İhracaat Rejimi ka
rarında öngörülen esaslar çerçevesinde, gerekli tertibleri almaya Ti

caret Bakanlığı yetkilidir." 
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3. Yurt içinde inşa edilen her nevi gemi, İhracaat Rejini Kara¬ 
rı çerçevesinde ihraç edilebilir. 

4. Gemi ve gemi üretim tesislerinin inşa, tadil, onarım, balam 
ve tevsileri için gerekli maddelerden ithaline müsaade edilecek makina 

teçhizat ve malzemenin listesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın¬ 

dan yıllık olarak ilân olunacak ve bu liste “Yerli imal Durum Belgesi3 

yerine geçerli olacaktır. Ayrıca aynı şekilde Gümrük ve Tekel Bakanlı¬ 

ğınca "Gümrük Muafiyet Belgesiğ yerine geçerliolmak üzere sirküler ha¬ 
linde liste yayınlanacaktır. 

5. Yalnız gemi ithalâtında ve yurt içinde inşa edilecek gemile¬ 
rin makina, malzeme ve teçhizatının ithalâtında; bedellerinin, muka¬ 

veleleri uygun görüldüğü takdirde, mukavelede öngörülen esaslar dahi¬ 
linde taksitle ödenmesine izin verilebilir. 

6. 12.2.1973 tarih ve 7/5822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

1. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

"Gemi (yurtiçi veya yurtdışı için) ve gemi üretim tesisleri¬ 
nin inşa, tadil, onarım, bakım ve tevsileri ile gemi ithali yatırımla, 

rında faiz farkı ödemesi (halen $6)^8 olarak uygulanacaktır. 

Ayrıca, aynı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesinin sonuna 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 
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"Gemi (yurtiçi veya yurtdışı için) ve gemi üretim tesisleri¬ 
nin inşa, tadil, onarım, bakım ve tevsileri ile gemi ithali yatırımla¬ 

rında, orta ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak faiz farkı ödeme¬ 

si yapılabilmesi için, kredi vadesinin iki yıl ödemesiz devre sonunda 

başlaması şartı aranır. Bu ödemesiz devre kredi faizleri müstakrizim 
talebi üzerine sonraki yıllara ertelenir ve ertelenen faiz, kredi tak¬ 

sitlerine bölünerek, taksitle birlikte tahsil edilir." 

7. Bu kararnamede yer almıyan hususlarda Her'i İthalât ve İh- . 
racaat Bejimi kararları uygulanır. 

6. 7.8.1970 tarih ve 7/1119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına 
ekli Gemi Koordinasyon yönetmeliğine güre başlanılmış işlemler müz- 

kûr yönetmelik hükümlerine göre neticelendirilir. 

9. İşbu kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

2. TEŞVİK ARAÇLARININ UYGULAMASI : 

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Teşvik Tedbirlerinden 
yararlanmak isteyen yatırım projelerini tetkik etmekte ve bunları uygun 

bulduğu taktirde aşağıda hukukî esası, mahiyeti ve önemi kısaca açık¬ 
lanmış bulunan teşvik araçlarından faydalandırmaya karar vermektedir. 
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A. Yatırım İndirimi : 

Yatırım İndirimi, 193 sayılı Gelir '/ergisi Kanununa 

19.2.1963 tarih ve 202 sayılı Kanunla eklenen "Sekizinci Bölüm" ve 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 8. ci maddesinin son fıkrası¬ 

nı değiştiren 13.2.1963 tarih ve 199 sayılı Kanunla İddia edilmiştir. 

Yatırım İndirimi, çok genel bir tarifle gelir ve kurum¬ 
lar vergisi mükelleflerine tanınmış bir vergi istisnasıdır ve sadece 

öz sermayeden karşılanan yatırım miktarına uygulanır. 

Ykıtırım İndirimi oranı genel olarak % 30, ziraî yatı¬ 
rımlarla bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda 40 ve geri kalmış 
bölgeler için $ 50 olarak kabul edilmiştir. 

Yatırım İndiriminin uygulanması esaslarına ilişkin ha¬ 
len bir tebliğ vardır. Maliye Bakanlığınca 16.2.1973 tarihli Resmi Ga¬ 

zete’ de 108 seri numaralı "Gelir Vergisi Genel Tebliği" adı altında ya¬ 

yınlanmıştır. Tebliğde uygulamaya ait usul ve esaslar açıklanmıştır. 

B. Bina İnşaat Vergisi İstisnası : 

1318 sayılı Finansman Kanununun 67. ci maddesine ek 2. 

ci maddesi Teşvik ve Uygulama Dairesince teşviki karara bağlanmış otel 
ve motellerin Bina İnşaat Vergisinden muaf olmasını hükme bağlamıştır. 
Bir uygulama Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilmektedir. 
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C. Gümrüklerde Yatırımları Teşvik Tedbirleri : 

Birinci 5 Yıllık Kalkınma İlanının ve yıllık program¬ 

ların hedeflerine ulaşmak ve sektörler arasında dengeli bir kalkınma 
düzeni getirmek amacı ile gümrük kolaylıkları ile yatırımları teşvik 

için 1964 yılında 474 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Bu Kanun bir taraf¬ 
tan ithalde alınan vergi ve resimleri takside bağlama imkânını getir¬ 

miş, diğer taraftan Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin mali ve koruyucu 

etkisini memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak maksadı ile 

bu tarife cetvelindegerekli değişikliklerin Kararnameler ile yapılma¬ 

sı imkânını getirmiştir. 

aa. Taksitlendirme 

Gümrük vergi ve resimlerinin (Damga resmî hariç) 
beş yıla kadar taksitlendirilmesi esası 14.5.1964 tarih ve 474/ sayı¬ 
lı Karun'un 3. cu maddesinin (a) fıkrasıyla kabul edilmiştir. Mezkûr 
fıkrada, yatırım maddesi sayılacak ve ithali uzun vadili plan hedef¬ 

lerine uygun görülecek eşyanın gümrük vergisi, belediye hissesi, rıh¬ 
tım resmi ve ithalde alınan istihsal vergisinin Bakanlar Kurulu Ka¬ 

rarı ile taksitlendirilebileceği öngörülmüştür. Karun'un kabul edil¬ 
diği tarihle ithalde alınan damga resmi ihdas edilmediğinden ve daha 

sonra çıkan 828 sayılı İthalde Alınan Damga Resmi Kanunu da bu vergi¬ 

si taksitlendirme şümulüne almadığından peşin olarak ödenmektedir. 



- 167 -

İlk defa 1973 yılı program kararının 24. cü maddeci 
ile gümrük vergi ve resimlerinin taksitlenöirmesi işlemleri, tesbit edi, 
len esas ve şartlar dahilinde daha pratik bir şekle sokulmuştur. Yıllık 

programlarda yer alan genel teşvik tablolarında belirtilen üretim ve 
yatırım kollarının hizalarında, bu yatırımlar için tanınacak taksit sü¬ 

releri yazılmıştır. Taksitlendirme şartlarının mevcudiyeti halinde it¬ 
hal eşyası yatırım makinaterettüp eden vergiler Kurulu Kararına hacet 

kalmadan gerekli belge müteşebbislere verilmektedir. 

Gümrük vergi ve resimlerinin talcsitlendirme şart¬ 

ları 474 sayılı Kanun1un 5. ci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlar Kurulunca kabul edilen "14.5.1964 tarihli ve 474 sayılı Kanun 

Hükümlerinin Uygulanması ile ilgili usul ve esasları gösterir yeni Yö¬ 

netmelik" le düzenlenmiştir. 

bb. Gümrük Muafiyeti Uygulaması : 

933 sayılı Kanun'un 2/B maddesinin 25.10.1969 tari¬ 
hinde Anayasa Mahkemesi Kararı ile iptal edilmesi yeni yatırım proje¬ 
leri ile daha önce başlayan ve teşvik tedbirlerinden yararlanan yatı¬ 
rımlar arasında eşitsizliğe sebeb olmuştur. 

Bu eşitsizliği gidermek amacı ile 474 sayılı Kanun'un 
2. ci maddesinin 1. ci paragrafına dayalı olarak çıkarılan 6/12585 sa¬ 
yılı Kararname ile yurt ekonomisi yönünden önem arz eden sektörlere gi¬ 

ren yatırımların ithal mallarına, bazı şartları haiz olmak kaydıyla, 
gümrük vergi ve nisbetlerinin (0) sıfır olarak uygulanma imkânı geti¬ 

rilmiştir. Bu şartlar Kararnamenin 2. ci maddesine şöyle zikredilmiş¬ 
tir. 
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- Türk sanayi mamullerine dış pazarlarda rekabet 
gücü kazandırmak, 

- Yeni imalat teknolojisinin yurda aktarılmasına 
imkân hazırlamak 

- Yeni teşebbüslerin dünyada mevcut ve kurulmakta 

olan tesislere uygun ekonomik kapasitelerde ku¬ 

ruluşlarını veya mevcutların bu şartlarda tevsii- 
ni temin etmek 

Ayrıca yatırımın kalkınma planı hedeflerine uygun 

olması ve program kararının eki olan Genel Teşvik Tablosunda yer al¬ 

ması ve gümrük muafiyeti ile teşvik edildiğine dair (+) işaretinin 
bulunması gerekir. 

Bu şartların mevcudiyeti halinde bir yatırımın güm¬ 
rük muafiyetiyle teşviki mümkün olmakla beraber şu şartlardan birinin 

veya ikisinin birden yerine getirilmesi istenebilir. 

- Hisse senedi ihracı suretiyle şirketin kısmen 

halka açılması, 

- Mamullerinin bir kısmının ihraç edilmesi 

fyrıca projenin malî, ekonomik ve teknik yönden 

tutarlı, dengeli ve yapılabilir olduğunun ve yukarıdaki şıklarda sa¬ 
yılan şartlama uygunluğunun kabul edilmiş olması gerekmektedir. 
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Gümrük muafiyeti yatırım malı ithal“atında uygulan¬ 

makta, yerli sanayiin korunması için Türkiye'de imal ve istihsali müm¬ 

kün olanlar muafiyet dışı bırakılmaktadır. 

oo. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Gümrük Vergi Tarife 

Değişikliği : 

Uzun vadeli kalkınma planının hedefleri gözönünde 

bulundurularak gümrük giriş tarife cetvelinin mali ve koruyucu etkisi, 

ni memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak maksadı ile bu cet¬ 
veldeki vergi nisbet ve hadlerinde veya tarifedekinotlarda gerekli gö¬ 

rülen değişikliklerin kararnamelerle yapılabilmesi imkânı 474 sayılı 
Kanunun 2. ci maddesi ile getirilmiştir. 

D. Vergi, Resim ve Harç İstisnası Uygulaması : 

7/1198 sayılı Karar'ın yürürlükten kalkması ile bu ka¬ 

rarda mevcut bazı kredilere vergi, resim harç istisnası uygulanması 

imkânı kalmamıştır. Uygulamada boşluk meydana gelmemesi için 7/5821 
sayılı ICarar ile İhracat Garantili Yatırım ile gemi inşası ve gemi 
inşa tesislerine açılacak orta ve uzun vadeli kredilere vergi, resim, 

harç istisnası uygulanması hükme bağlanmıştır. 
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/y' 

3. YATIRIMLARIN, İHRACATIN, TURİZM VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZ¬ 
METLERİN TEŞVİKİ İÇİN KANUN TASARISI 

Sanayileşme ve ihracat arttırma turizmi geliştirme çabasın¬ 
da olan Türkiye'nin bu yolda gayretler harcanması özellikle son yirmi 

yıllık dönemde olumlu sonuçlar vermiş ve bugün Türk özel ve kamu sana¬ 

yii yeni bir hamle aşamasına varmıştır. 

Bu bakımdan Türk milli sanayiini, sanayi malları ihracatını, 

turizmi, yeri bir anlayışla böyle bir hamleye sevketmenin çolc yararlı • 

olabileceği bir zaman yaşanmaktadır. 

Bu sonucu alabilmek için önümüzdeki uzun dönemi kapsayan ye¬ 

ni kalkınma stnotejimizde, kamu sektörünün çalışma alanı daha açık bir 

şekilde tesbit edilmiştir. Kamu sektörü alt-yapı yatırımları çok büyüle 
ve riskli ve nisbeten az kârlı sanayi yatırımları alanlarında çalışma¬ 

larını yoğunlaştıracağı için Türk özel Sektörüne çok geniş bir alan kal¬ 
maktadır. Buna karşılık Türk özel ve kamu sanayii yakın bir gelecekte 

Ortak Pazar ülkelerinin sanayi mamulleri rekabetine parça, parça açıl¬ 

mak zorunda kalacaktır. Az önce değinilen geniş görev alanı ve Ortak 
Pazar Sanayi rekabeti tüm milli sanayi'e büyük bir sorumluluk yüklemek¬ 
tedir. 

Öte yandan Türkiye önümüzdeki 20 yıllık perspektif içinde top¬ 
lam yatırımlarını yüksek bir hızla arttırmak durumundadır. Avrupa Eko¬ 

nomik Topluluğuna o tarihte tüm üye olarak katılmaya aday bir ülke ola¬ 
rak, o ülkelerin sınai üretim yapısını alabilmesi ve bunun için de ge¬ 

rek alt yapı sahasında gerek sanayi, turizm, ihracak konularında büyüle 
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adımlar atması ve sahalar kazanması zorunluluğu ile karşı karşıyadır. 
Böylece milli gelir içinde sanayi gelirinin artmasını, sağlamak ve bu 

artışı elde etmek için iç ve dış tasarrufları bu alanlara yöneltmek 

gerekmektedir. Bu Anayasa'nın 14. ci maddesi gereğince Devlete ödev 

niteliğinde verilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye hem alt-yapi, özellikle ulaşım ve enerji yatırımla¬ 

rını yapmak, ağır sanayiini kurmak hende geri kalmış yörelerini kal¬ 
kındırmak ve yurt çapında sosyal hizmetlerini geliştirmek zorundadır. 

Bunlar bir yandan kamu fonlarından yapılacak harcamaları büyük ağırlığı 

altında tutarken, öte yandan da Türkiye özel kesime gittikçe artan bir 

pay ayırmak durumunda olmaktadır. 

Bu iki zorunluluk Türkiye'nin teşvik uygulamalarının yeniden 

ele alınmasını ve bir teşvik kanunu tasarısı hazırlanmasını gerektir¬ 
mektedir. 

4. TEŞVİK UYGULAMA SONUÇLARI 

a. Yıllar İtibariyle Teşvik Müracaatları 

1968-1971 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilâtı 
Bünyesinde yapılan uygulama sırasında 20.3.1971 tarihi itibariyle Pro¬ 

je Değerlendirme yöresinde incelenmek üzere gelen proje sayısı 65 ola¬ 

rak tesbit edilmiştir. Bu projelerin sabit yatırım tutarı 2.817,3 Mil¬ 
yon Tl. olur. (Kaynak : DPT 1044 - TUD 18) 
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Teşvik ve üy. ruloma Teııel müdürlüğünün Sanayi ve Tek¬ 
noloji Bakanlığına başlandığı 1972 yılından itibaren 1972-1976 (ilk 

Uç ayı) döneminde gelen proje müracaatları ise aşağıdaki tabloda gös¬ 
terilmiştir. 

YILLAR ADTT SABİT YAT.TUT.(1 
1972 : Yeni - 43.863,7 

Tadil - -

1973 : Yeni 624 42.546,9 
Tadil 7 7.715,1 

1974 : Yeni 590 39.144,1 
Tadil 89 14.004,4 

1975 : Yeni 951 73.650,9 
Tadil 94 9.914,0 

1976 : Yeni 281 15.877,0 

(İlk üç ay) Tadil 8 687,4 

TOPLAM : 2.446 

b. Teşvik Belgesi Alan Yatırımlar : 

1968 - 1976 (ilk üç ayı) döneminde Teşvik Belgesi alan 

yatırımları, adet ve yatırım tutarı olarak aşağıda gösterilmiştir. 



- 173 -

YIL AD3T TOP.YAT. 
SABİT YAT. 

(MİLYON TL.) 
ianayi ve Tekno- 1968 62 1,4 1,2 

.oji Bakanlığı 'n- 1969 93 3,9 3,2 

Lan Önceki Uygu- 1970 73 3,2 2,7 

jama 1971 69 2,8 2,4 

: 0 P L A M : 291 11,3 9,5 

ianayi ve Tekno¬ 1972 311 27,8 24,6 

loji Bakanlığı1n- 1973 512 44,7 43,1 

taki Uygulama 1974 488 40,3 44,1 
1975 Yeni : 630 45, 5 38,9 

Tadil 57 21,7 20,1 
1976 Yeni : 200 10,8 9,2 

(ilk üç ay) 
Tadil 17 4,3 3,9 

; 0 P L A M 2 .141 204,6 159,9 

1968 - 1975 döneminde verilen Teşvik Belgelerinin Sek- 

;örlere göre ve Bölgelere göre dağılımı ekte 1 ve 2 de verilmiştir. 

c. Teşvik Belgelerinin Gerçekleşme Durumu. 

1968 - 1974 yıllarında verilen Teşvik Belgelerinin ger- 

jekleşme durumları ile ilgili olarak; aşağıdaki sonuçlar elde edil¬ 

miştir. (Ek 3_) 
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3.1. Gerçekleşen Yatırımlar : 

1968-1974 yıllarında verilen teşvik belcelerinden 370 

adedi, belgede belirtilen termin süreleri içinde yatırımlarını tamamla¬ 
yan firmalara aittir. Bunların sabit yatırım tutarları ve yıllara göre 

gerçekleşen belge adedi ise şu şekilde olmuştur. 

(Milyon TL.) 

YIL 

VERİLEN BELGE GERÇEKLESEN BELGE Kİ 

ADET TOP.YAT. SABİT yat. ADET TOP.YAT. SABİT yat. A SY 

1968 62 1422,6 1158,6 29 570,1 474,9 46 40 
1969 93 3974,4 3154,4 43 2046,3 1700,0 46 18 
1970 73 3227,8 2682,0 27 1206, 5 984,1 36 36 
1971 69 2862,1 2405,5 18 650,3 533,0 26 22 

1972 259 21638,3 18131,9 83 8567,8 6797,8 32 37 
1973 465 42805,3 33604,8 99 5579,7 4619,3 21 13 
1974 478 50320,0 44539,9 39 3261,8 2792,6 8 6 

1968-1974 yıllarında Teşvik Tedbirlerinden yararlanarak 
Teşvik Belgesi alan 1499 yatırım projesinden toplam olarak 338 adedi ger 

çekleşmiş!ir. Gerçekleşme oranı 22 dir. 

3*2. Ciddi Ölçülerde Devam Eden Yatırımlar : 

1968-1974 yıllarında verilen Teşvik Belgelerinin 318 
adedi teımin programları süresinde işletmeye geçmemiş yatırımlara aittir 

Gerçekleşme safhası sırasında karşılaşılan (kredi termi 
ni gibi-) bir takım güçlükler sebebiyle yatırımların termin programları 
sonraki yıllara kaymıştır. Ancak bu gruba giren yatırımlar geriye dönül¬ 
meyecek safhadadır. Şöyleki, yatırımla ilgili alt yapı tesisleri tamam¬ 

lanmıştır, ithal edilecek makinaların transferleri alınmış, akreditifle 
ri açılmıştır, yapılan harcamalar, Teşvik Belgesi termin programında 
yatırım tutarına oranla yeterli miktarda olmuştur. Özel şart varise ger¬ 
çekleştirilmiştir. Bu şartlar altındaki bir yatırım geri dönülmüyecek 
safhadadır. 
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Ciddi ölçülerde devam eden yatırımların Teşvik Belgesi ve¬ 
riliş yılına göre dağılımı aşağıdaki tablod a gösterilmiştir. 

(Milyon T!..) 

Verilen Belge Ciddi ölçüde Devam Eden 

fIL Adet 
Toplam 
Yatırım 

Sabit 
Yatırım Âdet 

Toplam 
Yatırım 

Sabit 
Yatırım A SY 

L968 62 1422,6 1158,6 12 290,7 220,5 19 19 

L969 93 3947,4 3154, 4 28 722,2 537,1 30 17 

L970 73 2227,8 2682,0 26 1314,3 1084, 3 35 40 

L971 69 2682,1 2405,5 11 689,1 577,6 15 24 

1972 259 21638,3 18131,9 38 4356,2 3818,8 14 21 

197 3 465 42805, 3 33604,8 110 14892, 4 12203,4 23 36 

1974 478 50320,0 44539.9 93 17887.3 159 27 . 5 19 25 
1499   £8 21 

1968-1974 yıllarında verilen 1499 adet Teşvik Belgesinin 318 
adedi devam eden yatırımlara ait olup, devam eden yatırım oranı $ 21 dir. 

1975 yılı sonu itibariyle yapılan harcamalar toplamı ise (1972- 
1973-1974 yılları için) 15.667,9 milyon TL. civarındadır. 

Yapılan harcamaların yıllara göre dağılımı ise şöyledir. 

Yıl Sabit Yatırım Harcama (Milyon TL.) 

1972 3818,8 1374,9 
1973 12203,4 4273,6 
1974 15927.5 10019,4 
TOPLAM 31312,7 15667,9 



- 176 -

Ancak, özellikle 1968-1971 döneminde, ciddi ölçülerde devam 
ediyor olarak görünen yatırım projeleri içinde gerçekleşmiş olup Bakani 
ğımıza son durum ile ilgili bilgileri göndermemiş olan yatırımlar ola¬ 

cağından gerçekleşen yatırımların yüzdesinde bir artışın olması mümkün¬ 
dür. 

3.3 Başlamış Yatırımlar : 

Aynı dönemde, yatırımları başlamış olan ancak gerçekleşme 

durumları ile ilgili olarak yeterli bilgi gönd ermeyen Teşvik Belgesi 
almış proje sayısı 238 dir. Bunların, Teşvik Belgesi veriliş yıllarına 
göre dağılımı şu şekilde olmaktadır. 

(Milyon TL.) 

Verilen Belge Başlanmış Olan t 

YIL Adet 
Toplam 
Yatırım 

Sabit 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım 

Sabit 
Yatırım A SY 

1968 62 1422,6 1158,6 5 108,9 94,1 8 8 

1969 93 3947,4 3154,4 9 118,7 92,7 9 9 

1970 73 3227,8 2682,0 6 325,4 277,9 8 10 

1971 69 2862,1 2405,5 10 507,6 420,9 14 17 

1972 259 21638,3 18131,9 15 1094,3 892,8 5 4 

1973 465 42805,3 33604,8 57 3756, 5 3335,4 12 9 

1974 478 50320,0 44539.9 136 11171.7 9783.9 28 21 

TOPLAM 14?? 2 38 

1968-1974 yıllarında verilen 1499 Teşvik Belgesinden yatırım¬ 
larına başlanmış olan firma toplamı 238, toplam yatırım adedi içindeki 
oranı ise $ 15 olmuştur. 

Başlanmış yatırımların 1975 yılı sonu itibariyle harcamaları 

şu şekilde olmuştur. 
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Yıl Sabit Yatırım Harcama (Milyon TL.) 

1972 892,8 164,1 

1973 3335,4 369,7 

1974 9783.9 2485.6 

TOPLAM 14012.1 3019,4 

3 .4. Bilgi Alınamayan Yatırımlar : 

1968-1974 yıllarında Teşvik Belgesi alan 1499 adet yat ırım 

projes inin 117 adedi hakkında bilgi' alınamamıştır. Teşvik Belgesi alı- 

niş tarihlerine ! göre yatırım aşağıdaki şekildedir. 

(Milyon TL. ) 

Verilen Belge Bilgi Alınamayan 

YIL Adet 
Toplam 
Yatırım 

Sabit 
Yatırım Adet 

Toplam Sabit 
Yatırım Yatırım A SY 

1968 62 1422,6 1158,6 7 406, 5 342,5 11 29 

1969 93 3947,4 3154,4 5 582,1 487,2 5 15 

1970 73 3227,8 2682,0 9 299,8 268,1 12 9 

1971 69 2862,1 2405, 5 30 734,2 627,4 43 26 

1972 259 21638, 3 18131,9 60 3223, 5 2654,4 23 14 

1973 465 42805, 3 33604,8 77 9601,0 6006,7 16 17 

1974 478 50320.0 44539.9 129 8507,2 7993.7 26 17 

TOPLAM 1499 317 

3.5o İPTAL Edilen Teşvik Belgeleri : 

Verilen Teşvik Belgelerinin gerçekleşme durumları ile ilgili 
olarak sistemli izleme çalışmaları 1974 yılında başlamış, gerek arşiv 

incelemeleri gerekse yatırım yerinde yapılan tetkiklerde yatırımların 
hangisafhada oldukları ve projede öngörülen esaslar dahilinde gerçekle¬ 
şip gerçekleşmedikleri tesbit edilmeye çalışılmıştır. 
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Yapılan incelemeler sonunda bazı firmalar almış oldukları 

Teşvik Belgelerine konu olan yatırımdan vazgeçtüçlerini belirtmişler, 
bazı firmalar ise belgelerinde öngörülen şartları yerine getiremedikle¬ 

ri sebebiyle Bakanlığımızca belgelerin geçerliliğinin sona erdiği bil¬ 
dirilmiştir. 

İptal edilen Teşvik Belgelerinin, verilip yıllara göre dağı¬ 
lımı aşağıdaki şekilde olmuştur. 

(Milyon TL.) 

YIL 

Verilen Belge İDtal Edilen Belge t ' 
Adet 

Toplam 
Yatırım 

Sabit 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım 

Sabit 
Yatırım A SY 

1968 62 1422,6 1158,6 9 46,3 26, 5 14 2 

1969 93 3947,4 3154,4 9 118,7 92,7 9 2 

1970 73 3227,8 2682,0 5 81,6 67,5 6 2 

1971 69 2682,1 2405, 5 4 280,7 246,4 5 10 

1972 259 21638,3 18131,9 63 4396,4 3968,5 24 21 

1973 465 42805,3 33604,8 122 8975,0 7439,8 26 22 

1974 478 50320,0 44539,9 81 9491,8 8041,9 16 18 

TOPLAM 1499 293 
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EK : 1- 1968-1975 YILLARI ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖRLERE 
GÖRE DAĞILIMI (Milyon TL.) 

1968 1969 1970 1971 

SEKTÖRLER Adet 
Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım 

TARIM 3 64.2 __ _ — 5 47-0 
Madencilik 1 8.1 3 921.7 1 11.4 2 50.6 
İmalat 
Gıda, İçki, Tütün 12 64.1 10 202,0 18 543.5 11 24 3.2 
Dokuma Giyim 7 92.7 23 462.3 14 737.7 8 634.9 
Orman Ürün. Değ. 1 8.0 10 350.4 5 281.6 2 141.4 

Kağıt 2 70.8 4 631.0 - - - -

Basım 1 6.5 1 8.2 - - - -

Lastik - - 1 6.3 - - - -

Plastik İşleme - - 4 111.5 - - - -

Kimya 10 620.4 7 177.1 3 75.4 5 503.2 
Cam 1 46.2 2 166.2 3 156.6 - -

Demir Çelik 3 14.6 4 85.1 4 63.0 6 432.1 
Demir Dışı Met. 3 70.8 2 285.1 - - - -

Taşıt İmalat 6 22.5 - - - - 14 226.6 
Madeni Eşya 3 43-7 6 56.0 8 316.5 5 125.2 
Deri Kösele İşleme - - - - - - - -

Makina İmalat 7 198.1 4 77.5 1 8.7 1 77.8 
Tarım Alet Mak. _ _ 1 17.3 _ _ _ 

Elekt. Elektro - - 1 30.9 - - 1 25.9 
Ç iment o 1 86.5 5 267.2 6 724.7 - -

Piş. Kil. Çim. - - 1 9.8 3 55.0 - -

Seramik - - 3 64.9 - - - -

Ambalaj 1 5.2 1 16.5 1 7.2 - -

Botaş Boru Hattı 
ULAŞTIRMA 

- - - _ - _ - -

- - - - 4 54.8 1 7.3 
TURİZM - - - - 2 191.7 12 346.8 
Genel Enerji - - _ - - _ - -

TOPLAM 62 1422.4 93 3947.0 73 3227.8 73 2862.0 
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EK : 1- (Devamı) 1968-1975 YILLARI ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİNİN 
SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI 

1972 1973 1974 1975 

SEKTÖRLER Adet 
Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım 

TARIM 2 34.4 8 524.1 8 395.0 27 1349.1 
MADENCİLİK 
İMALAT 

12 1418.9 19 1674.9 13 329.9 24 559.0 

Gıda, İçki, Tütün 39 1927.1 79 2914.7 92 3459.4 117 3881.1 

Dokıana Giyim 79 13330.6 91 10976.0 46 5602.6 50 4970.4 
Orman Ür. Değ. 10 733.7 10 640.1 20 1607.9 23 1568.7 

Kağıt 1 18.0 3 94.3 3 477.2 6 1149.2 
Basım - _ 1 106.0 2 75.9 5 235-4 
Lastik 1 20.5 8 4757.5 3 1248.3 3 72.4 

Plastik İşleme - - 3 70.2 5 149.7 O 72.4 
Kimya 14 4610.8 29 5943.6 26 12466.1 20 1494.4 
Cam 3 131.7 4 194-5 4 710.6 1 33.0 
Demir Çelik 1 127.8 9 1451.3 3 333.9 p 276.3 

Demir Dışı Met. 1 74.5 2 578.9 5 469.6 6 1325.9 
Taşıt İmalat 34 525.6 33 707-5 24 1840.6 64 4112.4 
Madeni Eşya 20 750.9 43 3417.9 35 1775.6 44 2276.4 
Deri Kösele 3 334.5 16 18605.8 17 506.9 13 527 .2 
Makina İmalat 8 487.9 19 1815.9 15 1289.9 18 1821.2 
Tarım Alet Mak. 2 32.2 3 201.5 5 207.3 15 3522.2 
Elek. Elektro 3 75.0 21 860.4 9 841.2 19 1131.8 
ç iment o 3 777.7 9 1682.9 8 2816.9 6 79.1 
Piş. Kil. Çim. 8 175.1 17 607.1 33 867.5 19 609.0 
Seramik 3 98.6 6 310.2 2 158.7 3 515.0 
Ambalaj 16 495.2 24 1075.4 14 669.9 16 450.0 
Botaş Boru Hattı - - - - - - 1 920.0 
ULAŞTIRMA 45 1393.6 47 3070.5 35 1666.6 120 3999.8 
TURİZM 2 37.2 7 433.0 7 175.0 4 79.8 
Genel Enerji 1 170.7 - - - - 2 250.8 

TOPLAM . ..ÜJl 27792.2 512 44713.2 434 40141.2 630 45523.8 
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EK : 2- 1968-1975 YILLARI ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİNİN BÖLGELERE 
GÖRE DAĞILIMI T.Y.: Toplam Yatırım 

Milyon TL. 
A : Adet 

BÖLGELER 

1968 1969 1970 1971 1972 

Adet 
Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım 

Marmara 43 1104.5 58 2026.0 32 1165.0 29 1126.4 136 10106.5 

Karadeniz 1 11.3 5 1148.2 9 615.5 5 70.0 24 879.8 

Doğu Anadolu 2 12.2 4 35.0 1 10.5 2 49.8 9 1361.4 

G.Doğu Anadolu 1 12.8 2 13.0 1 190.5 2 116.8 1? 1030.0 

Akdeniz 4 82.1 13 428.0 11 716.5 15 1004.8 40 6755.7 

İç Anadolu 6 115-8 7 94.9 7 149.1 9 179.9 50 2787.4 

Ege 5 83.7 3 65.6 8 157.9 7 314.3 39 4596.4 

Muhtelif - - 1 136.3 4 222.8 - - 1 275.0 

TOPLAM 62 1422.4 93, 3947.0 73 3227.8 69 2862.0 311 27,792.2 
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EK : 2- (Devamı) 1968-1975 YILLARI ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİNİN 
BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI 

BÖLGELER 

1973 1974 1975 

Adet 
Toplam 
Yat irim Adet 

Toplam 
Yatırım Adet 

Toplam 
Yatırım 

Marmara 244 18214.8 146 9872.1 221 13377.8 

Karadeniz 36 2405.2 45 2316.3 70 3637.7 

Doğu Anadolu 14 573-0 27 1076.6 36 1581.8 

G. Doğu Anad olu 16 821.6 18 600.9 39 10563.8 

Akdeniz 62 8629.3 49 5141.7 52 6018.3 

İç Anadolu 62 5718.5 79 6263.3 124 6923.6 

Ege 69 3957.3 70 14870.3 88 3416.1 
Muhtelif 8 4393.5 - - - -

TOPLAM 511 44713.2 434 40141.2 
/ 

63O 45518.8 
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Bt « 3- 1968-1974 YILLARINDA VERİLE» TEŞVÎK BELGELERİNİ» 
GERÇEKLEŞME DORUMLARI (Milyon TL.) 

Cid. . öle. De Başlanış Olan iptal Edilen TOPLAM 

Yıl Adet 
Gabi t 
Yat. Karca. Adet 

Sabit 
Yat. Harca. Adet 

Sabit 

Tat. Harca. Adet 
Sabit 
Yat. Adet 

Sabit 
Yat. Adet 

Sabit 
Yat. Harcana 

1968 1 ?6.3 _ 
_ _ 

_ 1 17.8 - - - 1 4.5 3 50.6 -

1969 

1970 -

1971 4 22.9 1 12.7 5 35.6 -

197? 1 12.7 11.0 - - - 1 18.4 5.2 2 24.5 - - 4 5$.6 16.2 

1973 3 98.1 164.1 1 16.2 4.5 2 55.5 16.4 1 48.9 1 201.4 8 420.1 185.0 

1974 - - - 3 124.5 61.2 3 124.2 8.0 ? 62.5 1 16.1 9 327.) 69.2 

1968 1 8.1 . 

. . . . 
. . . . . 1 8.1 . 

1969 2 820.1 1 4.6 3 825.3 -

1970 1 11.4 - - - - - - - - - - - 1 11.4 -

1971 1 33.2 - -

- -
-

- - 1 6.1 - - 2 39.3 -

197? 3 22.8 21.4 1 14.0 - - - - - - 1 68.) 5 105.1 21.4 

1973 1 13.8 - 1 39.? 9.0 2 389 .2 9.? - - 8 169.4 12 611.6 18.2 

1974 2 78.9 38.8 6 122.0 45.9 1 18.3 2.1 3 42.3 4 61.5 16 323.0 86.8 

1968 27 4 38.6 . 1? 220.5 4 76.3 7 342.5 0 22.0 58 1099.9 

1969 41 879.3 - ?8 537.1 - 8 337.2 - 5 487.2 8 88.1 90 2328.9 -

1970 25 954.2 - 24 918.9 - 6 277.9 - 6 230.9 5 67.5 66 2449.5 -

1971 13 463.6 - 7 357.2 - 9 411.0 - 21 539.2 3 2)3.7 53 2004.7 -

1972 70 6625.6 4354.2 36 3715.5 1353.0 14 874.4 158.4 39 2189.2 43 3296.1 202 1670.1 5866.2 

1973 91 4)65.3 3337.1 100 11915.6 4134.2 40 2908.3 302.2 66 4136.8 95 6363.6 392 29489.8 7773.7 

1974 31 2569.7 2008.0 80 15553.9 9455.7 126 948).7 2445.5 111 7483.6 63 7278.8 411 42369.7 13909.2 

1968 

1969 

1970 - - - 1 16.3 - -
-

- 3 37.2 - - 4 53.5 -

1971 1 7.3 - - - - - - - - - - - 1 7.3 -

197? 7 116.3 26.5 1 89.3 a.9 - - - 19 440.7 19 604.1 46 1250.4 48.4 

1973 3 71.3 71.3 7 a3.4 109.0 11 3?5.7 27.4 9 1800.9 16 271.6 46 2682.9 207.7 
1974 5 126.6 1051.3 2 98,4 96.4 3 48.5 1.2 12 394.5 13 685.6 35 1B53.6 1148.9 

1968 

1969 - _ 

1970 1 18.5 - 1 149.1 -

-
- - - - - - 2 167.6 -

1971 3 28.9 - 4 220.4 - 1 9.9 - 4 59.4 - - 12 316.6 -

197? 2 19.7 - - - - - - - - - - - 2 19.7 -

1973 1 70.8 45.4 1 19.0 16.8 2 56.7 14.5 1 20.1 2 233.8 7 400.4 76.7 
1974 1 17.4 13.5 2 29.7 2.0 3 109.3 26.8 1 10.9 - 7 166. 2 14.3 
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Aıili1 ve Diğer Ülkelerde Teşvik Uygulamaları 

Yatırımlar ve çeşitli ekonomik faaliyetler her ülkede ülke çıkarlarına 
uygun bir politikalar dizisi ile Jevlet tarafından teşvik edilmekte ve 
desteklenmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde teşvikler genellikle, 

a) Bölgesel kalkınma 
b) Bazı faaliyetlerde prodüktiviteyi arttırma 

c) Yeni teknolojiler geliştirme 

d) İşsizliğin veya tabiat afetlerinden doğan hasarların giderilmesi, 
amaçları ile uygulanmalı tadır. ABü, Kanada ve bir bütün olarak AET 

bu amaçlara yönelik genel politikalar ile teşvikler uygulamaktadırlar. 

ı.Ial gruplarına göre fiyat politikalarının tesbit edilişi, ihraç fiyat¬ 

larının tesbiti ile dünya piyasalarının oluşturulması gelişmiş ülkele¬ 

rin kullandıkları dolaylı teşvik araçlarından bazılarıdır. Bu grup ül¬ 
kelerde ayrıntılı teşvik kararnamelerinin hazırlandığı söylenemez. 

Kalkınan ülkelerde ise teşvikler, gümrükler ve kambiyo kısıtlamaları 
ile korunan bu ekonomilerde ayrıntılı bir özel kaideler kitabı haline 

dönüşmüştür. Bu ülkelerde teşvikler, 

a) Ekonomik ve sosyal kalkınma 

b) Bölgesel kalkınma 
o) Sanayileşme 

d) Kısıtlı kaynakların optimal bir şekilde kullanılması (döviz gibi) 
e) Bazı faaliyetlerde dünya piyasalarında rekabet edebilir hale 

gelmek 

gibi hedeflere dönüktür. 
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Bir de AlST'nin, kendi içerisindeki üye ülkeleri özel olarak kayırma- 
dan, topluluk içi bazı ekonomik faaliyetleri ve az gelişmiş bölgeleri 
destekleyen teşvikler dizisine rastlanmak.tadır. 

Otoriteler, her üç grup ülke için, teşviklerin niteliği konusunda, 
aşağıdaki prensiplerde anlaşmış gibi gözükmektedirler : 

a) teşvikler, yapısal gelişme çerçevesi içinde selektif olarak, ilerde 
rekabet edecek hale gelecek sektörlere verilmelidir. 

b) Teşviklerin daimi olmayıp geçici olması ve tedricen azaltılması 
gereklidir. 

A1CT ülkelerinde ve kalkınan ülkelerde kullanılan teşvik araçları şu 

gruplarda toplanabilir : 

a) Sübvansiyonlar ve gümrükler 

b) Vergi muafiyeti ve diğer mali teşvikler 
c) Ucuz ve garantili krediler 

d) Alt yapı hizmetleri 

e) Pazarlama ve ihracatı teşvik hizmetleri 

Az gelişmiş ülkelerin ilk iki grup teşvik arasına ağırlık verdiği, 

gelişmiş ülkelerin ise diğer üç araçtan daha çok faydalandığı söylene¬ 
bilir. 
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A- Fİ. AKSA'OA T3SVİK 

6- Belirli bölgelerdeki iş yerlerini ve fabrikaları azaltmak 
için, bu bölgelerden taşınma halinde (taşınan işyerinin 500 mVden 
az olmamak kaydı ile) taşınma masraflarının yarısı devlet tarafından 
karşılanır. Sğer iş yeri gerice yöreye taşınır ise masrafların tamamı 
karşılanır. 

7- Gerice yörelerde istihdamı ve yatırımları artırmak için 

finansman olanakları ve bağışlar, yatırımı yapılacak bölgeye göre sabij 
yatırımın ğl2-25'i devletçe bağış şeklinde karşılanmaktadır. Bundan 
faydalanacak tevsi veya yeni yatırımın, eğer sanayi sektöründe ise en 

az 30. hizmetler ve turizm sektöründe en az 100, araştırma ve etüi 

faaliyetlerinde en az 50 kişilik istihdam sağlaması gerekli olmaktadır 

Bağış tavanı istihdam edilen kişi başına 12.000 - 15.000 Fr. olmaktan¬ 

dır. 1972 yılında Fransa'da devletin yukarıdaki amaca dönük olarak 370 

Milyon Fr. harcadığı, bunın 25.000 kişilik istihdam karşılığı olduğu, 
böylece istihdam edilen kişi başına 14.800 Fr. ödendiği belirtilebilir. 

8- İ°2 veya, daha ucuz maliyetli devlet kredileri. 
9- Amortisman oranları (ğ5 yerine (w25) 
10-Hazine arsalarının satışında önemli indirimler 
11-Çalışanların meslekî eğitimi için ciddi yardımlar. Sğitim yardımları 

yılda 200-500 milyon Fr. arasında değişmekte. 

12- Altyapı için en önemli girişim Bakanlıklar arasında yapılan ciddi 
koordinasyon çalışmaları olmaktadır. Öncelikler saptanmakta ve 
geniş fonlar bu önceliklere göre harcanmaktadır. 
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8- İTALYA'DA TSŞVİK 

L3- İtalya'da gerice yöreler için özel planlar hazırlanmıştır. 
Bakanlar dü eyinde kurulan komiteler bu planların uygulanmasını, genel 
toordinasyonunu ve özellikle bu amaç için ayrılmış geniş fonların kul¬ 
lanımını gerçekleştirmiştir. 

14- Toprak reformu gerice yörelerde öncelikle uygulanmıştır. (Sadece 
güneyde 500.000 Hektar) Bunun sonucu güneyde gelir yılda "/A artmaya 
başladı. (Milli gelir artışı gene de daha yüksek olmakta) 2 Milyon 
hektarlık bir alan entansif tarıma açılmış oldu. 8000 Km. yol yapıâu 
gerçekleşti. Yeni sulama şebekeleri, 850 tarım merkezine su sağladı. 

15- Bununla birlikte bazı sorunlar çözümlenemedi. Örneğin, Bakanlık¬ 

lar arası koordinasyon iyi yapılamadı. Çeşitli Bakanlıkların ve kuru¬ 

luşların harcamaları çelişkili durumlar yarattı. Kaynak israfı oldu. 

Sanayileşmeye dönük dolaysız girişmer ile altyapı yatırımları arasın¬ 
da düzenli koordinasyon yapılamadı-Yapılan altyapı ve tarım yatırımla¬ 
rının geliri artırıcı etkisi (multiplier effect) bölge dışında gerçek¬ 
leşti- Projelerin sermaye hasıla ilişkileri yetersiz oldu-Sosyal şart¬ 
lar ve şartlanmalar küçük işletmelerin büyümesini önledi. 

16- İtalya tecrübesinin getirdiği en önemli sonuç bölgesel planlama 
çalışmalarının tek başına anlamlı olmadığı, bölgesel planların genel 
plan ile çok sıkı koordine edilmesinin kaçınılmaz olduğunun anlaşıl¬ 
ması oldu. 
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17- Çeşitli kamu kuruluşlarının yaptıkları yatırımın belirli bir 
oranının (5&40-80) gerice yörelerle yapılmasını zorunlu kılan özel ka¬ 
nunlar çıkarıldı. İtalya'da ek olarak özel kesim için artık çoğu ülke¬ 
de klasikleşmiş teşvik yöntemleri de uygulanmaktadır• 

18- Yatırım giderleri Devletçe subvanse edilir. 

19- Yatırım ve işletme sermayesi için gerekli kredi giderleri 
subvanse edilir. Teminatlar Devletçe karşılanır. 

20- Vergi indirimleri ve ertelemeleri. 
21- Sosyal güvenlik harcamalarına katkı (İşçi ve işveren hisselerinin 

belirli bölümleri) 

22- Ciddi ve işleyen ucuz kredi ve sübvansiyon. Sübvansiyon oranları, 
aşağıda belirtilmektedir. 
- 1.5 - 5 Milyar Liret arasındakiler ‘/(15-20, 

- Daha büyüklerde 7-12 

2.3- Eğer yatırım için gerekli teçhizat siparişleri gerice yörelerdeki 
işletmelerde yapılır ise sübvansiyonlar /» 10 oranında artırılmaktadır. 

Aslında bu Fransa ve diğer ülkelerde de çeşitli biçimlerde uygulanan 

bir yöntem olmaktadır. Çoğu ülkede yurt içinde ve özellikle gerice yö¬ 
relerdeki işletmelere yapılan yatırım malları siparişlerine özel teş¬ 

vikler uygulanmakta böylece teşviğin etkisi geometrik olarak artırıl¬ 
mış olmaktadır. 

24- Dağıtım konusunda ihtisaslaşmış ticari firmalara da ucuz kredi 
sağlanmaktadır. 

25- Sanayi bölgelerinde işçi evleri, lojman, diğer altyapı (su, elekt- 
rik «• v.s.) inşaatları için ayrıca l/o30— 50 sübvansiyon söz konusu¬ 
dur. 
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C- İSVEÇ'TE TEŞVİK 

26— İsveçte sübvansiyonlar yatırımın ,065'ine ulaşmaktadır. 

1965-1973 yılları arasında 385 yatırımcıya sübvansiyon ve kredi 

olarak 2430 Milyon ' ron ödenmiştir. 4J0 milyonu subvansiyon- 
harcamalarm büyük miktarı 1970-1973 yıllarınla gerçekleşmiştir. 

27— Eğitim yardımları sadece 1970-1973 yılları arasında 170 Milyon 

Kron'a ulaşmıştır. Çeşitli dallarda 24.000 kişiye staj olanağı 

sağlanmıştır. 

28— "İstihdama prim" yöntemi 1973 yılında uygulanmaya bağlanmıştır. 
1-3 yıl süresince ödenen primler şartlı olarak ödenmektedir. Öde¬ 
menin devam etmesi için işletmede istihdamın sürekıli olarak art¬ 

ması, azalmaması gereklidir. İstihdam edilen kişi başına en çok 
17.500 Kron ödenmektedir, (ilk 2 yıl 7.000 Kron olmak üzere 14.000 
Kron ve Üçüncü yıl 3.500 Kron ödenmektedir.) 

29— Belirli bölgelerde ulaştırma, haberleşme gibi alt yapı hizmetleri 
için tenzilâtlı tarifeler uygulanmaktadır. 

O - JAPONYA'DA 'TEŞVİK 

30— Teşvik politikasının haşlaması Japonya'da 1897 yıllarına kadar 
uzanmaktadır. 

31— Belirli bölgelere dönük hedefler, plan ve programlar ayrıntılı 
biçimde hazırlanmış ve bunlar kanunlaş tırılmış tır. 
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32- Uygulamadan sorumlu kuruluşlar teşkil edilmiş, teşvik müessesesi 

sadeoe ayrıntılı biçimde kanunlaştırılmak ile yetinilmemiş, aynı 
zamanda kurumlaş tırılmış tır. 

33- Altyapıyı çeliştirmek, yatırımları kolaylaştırmak için merkezi hü¬ 
kümet ile mahalli ida eler arasında sıkı bir işbirliği vardır. Mer¬ 
kezi hükümetin saptadığı bölgelerde mahalli idarelerce yapılan alt¬ 

yapı yatırımları ^40-50 oranında sübvanse edilmektedir. Ayrıca özel 
krediler söz konusudur. 

34- Yatırımların içindeki lojman, eğitim binaları devletçe yaptırıl-' 
maktadır. 

35- Yatırımların içindeki lojman, eğitim binaları devletçe yaptırılmak¬ 
tadır. 

36- Diğer ülkelerde uygulanan teşviklerin tamamı Japonya'da da uygulan¬ 
maktadır . 
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2. TARİHÇE 

A- 1923-1960 Dönemi : 

ihracat teşvik tedbirlerinin çeşidi, adedi, dozu, 
uygulanacağı ülkenin ekonomik yapısına ve ihtiyaçlarına gö- 
re değişmekte ve dinamik bir oluşum içinde bulunmaktadır. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, öncelikle sanayiin 
teşvik ve korunmasına önem verilerek, 1923'teki İzmir İkti¬ 
sat Kongresinden sonra, 1927'de 15 yıllık süre için Teşvik'i 
Sanayi Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1932-1939 döneminde dev- 
letçi-karma ekonomi fikri, İktisadî politikada hakim olmuş¬ 
tur. Devletin kendi kurduğu endüstri yanında, teşvik ettiği 

ve kurduğu endüstriyi kontrol edebileceği, milli sanayii 
ilerletmek için her türlü kolaylığın sağlandığı bu dönemde, 

bir kalkınma plânı da hazırlanarak 1933'te uygulanmasına 
başlanmıştır. Ayrıca 1930 ve 1936 tarih, 1705 ve 3018 sayı¬ 

lı Ticarette Tağşişin Meni ve İhracatın Murakabesi Hakkm- 
daki Kanunlar da bu düşüncenin hukuki bir sonucudur. Kapi¬ 

talist bir ekonomik sistemi, ana kurumlan içinde muhafaza 

ederek bir kalkınma planı uygulayan ilk devlet Türkiye'dir. 

Ancak bu plan dar bir kesimi kapsamakta ve amacı, hammadde¬ 

si ülke içinde üretilen veya üretilebilecek sanayiyi Türki¬ 

ye'de kurmak gibi dar bir çerçevede kalmaktadır. Buna rağ¬ 
men plan başarılı olarak, çimento, şeker, çelik, kömür, cam, 

seramik, mensucat gibi temel sanayii kurulmuştur. II. Plân, 
II. Dünya Savaşı dolayısıyla tüm olarak uygulamaya konama¬ 

mıştır. 

Yine 1933 yılında, 1927 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanu¬ 

nu' na ek Kanun çıkarılarak, bu Kanunla sağlanan bazı gümrük 
muafiyetleri kaldırılmıştır. 

21.5.1927 tarih ve 1039 Bayılı Muamele Vergisi Kanunu, 

muhtelif tarihlerde yapılan ek ve tadillerle geliştirilerek, 

28.5.1940 tarihinde 3843 sayılı Kanun haline gelmiştir. Bu 
Kanun'un 9. maddesinin 1. bendi, imal, alım, satım veya i ■ 
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ihracı devlet inhisarında bulunan mamul maddelerin teslimini 

Muamele Vergisinden istisna etmiştir. 

Türkiye'de ihracatla ilgili bir verginin istisnası ilk 

defa bu 3843 sayılı Kanunda yer almıştır. Bu Kanun 1956 ta¬ 
rihine kadar mer'iyette kalmıştır. Ayrıca 1940 tarihli Mil¬ 

li Korunma Kanunu ile savar ekonomisinin gereğinden dolayı, 

dış ticarette Devlete doğrudan doğruya ihracat yetkisi ve¬ 
rilmiştir. 

^ B- 1960 Sonrası 

1- Kalkınma Planları 

Bilindiği gibi, 334 sayılı 1961 Anayasası1nın 129. mad¬ 
desi : 

"İktisadi sosyal ve kültürel kalkınma plana bağlıdır. 
Kalkınma bu plana göre gerçekleştirilir. 

Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş ve görevleri, pla¬ 

nın hazırlanmasında, yürürlüğe konmasında, uygulanmasında ve 
değiştirilmesinde gözetilecek esaslar ve planın bütünlüğünü 
bozacak değişikliklerin önlenmesini sağlayacak tedbirler 
özel kanunla düzenlenir." hükümlerini âmirdir. 

Bu hükme istinaden 30.5.1961 tarihinde kabul edilen 91 

sayılı Kanunla Devlet Planlama Teşkilâtı kurulmuştur. (Resmî 
Gazete: 5.10.1961 - 10621) Kanun'un 2. maddesinde Teşkilâtın 
vazifeleri gösterilmiştir. Bunlardan birkaçı, memleketin 

tabii, beşeri ve iktisadi her türlü kaynak ve imkanlarını 
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tam bir şekilde tesbit ederek takip edilecek iktisadi ve sos¬ 
yal politikayı ve hedefleri tayinde Hükümete yardımcı olmak, 

Planın uygulamasını takip etmek, değerlendirmek ve gerekli 

hallerde planda değişiklikler yapmak, özel sektörün faali¬ 
yetlerini planın hedef ve gayelerine uygun bir şekilde teş¬ 

vik ve tanzim edecek tedbirleri tavsiye etmektir. 

a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönem (1963-1967)! 

İhracat politikamız, birkaç tarım maddesine inhisar eden 

ihraç mallarımızın çeşitlendirilmesi yönünde olacağı, bu 

amaçla mamul maddeler ihracının artmasını sağlayacak yatırım¬ 

lara öncelik verileceği şeklinde belirlenmiştir. 

Vergi yönünden teşvik tedbirleri alınması gerektiği, 

özellikle ihraç mallarının maliyetine giren bütün dolaylı 

vergilerin gümrük kapısında ihracatçıya geri verilmesini 
sağlıyacak pratik bir vergi düzenine (özellikle mamul madde¬ 
ler ihracında) ihtiyaç olduğu, ihracat kredisi probleminin 
kesin olarak halledileceği I. Kalkınma Planımızda ifade edil¬ 

miştir. Konular, yıllık programlarda da ihracat için öngörü¬ 
len tedbirler arasında yer almış, bir kısmı uygulamaya konul¬ 

muş, bir kısmı konulamamıştır. Bilâhare açıklanacak olan 261 
sayılı Kanun, Plan ve Yıllık Programlarda yer alan tedbirle¬ 
rin neticesi olarak ortaya çıkmış, 1964 yılı programında bu 

Kanun1un etkili şekilde uygulanabilmesi yolunda gerekli ted¬ 

birler alınacağı, ifade edilmiştir. Ancak o dönemde bu ted¬ 

bir uygulanamamıştır. 
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Ayrıca ihraç konusu mamuller için lüzumlu ham ve yar¬ 
dımcı maddelerle, ambalaj maddelerine döviz tahsisi esasla¬ 

rına dair Yönetmelik, İthalât Yönetmeliğinde öngörüldüğü 
üzere 1965 yılında hazırlanmıştır. Ancak döviz tahsisi uy¬ 
gulaması olmamıştır. 

b) II. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1968-1972): 

İhracatın tarımsal karekterini korumakta devam etmesine 

rağmen kurulması planlanmış bulunan sanayilerin gelişmesi 

ve alınacak teşvik tedbirleri sonucunda döne/n sonlarına doğ¬ 
ru yapısında belirli bir değişiklik meydana geleceği ve top¬ 

lam içinde mamul madde ihracatının payının yükseleceği tah¬ 
min edilmektedir. 

İhracatın artırılmasına önemli bir araç olması nedeniy¬ 
le kredi sisteminde, ihracata dönük bir sistem geliştirilme¬ 

si, ihracat sigortası ve ihracatta vergi iadesi sisteminin 

basitleştirilmesi, ihraç edilen sınai mamullerin bünyesine 
giren ithalât malı ham ve yardımcı maddeler için döviz tah¬ 

sisi, imalâtın düşük faizle finansmanı ve Merkez Bankası 
reeskont hadlerinin öngörülen sanayi dallarına selektif ola¬ 

rak uygulanması gibi tedbirler, planda öngörülmektedir. Böy¬ 

lelikle sanayiin, ekonominin sürükleyici sektörü olması te¬ 

min edilmiş olacak, ihracatta sınaî mamullerin payı artacak, 
ithalât ikamesi bulunan temel malların Türkiye'de.yapılması 

olanakları gerçekleşmiş olacaktır. 
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261 sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan Kararnameler 

ile 933 sayılı kanun, 6u hedeflerin gerçekleşmesini sağlayı¬ 
cı tedbirler getirmişlerdir. 

e) III. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1973-1977): 

İhracatın, ekonomide ve ihracatta yapısal değişiklik¬ 
ler sağlandığı ölçüde AET ilişkilerinden yararlanabileceği, 
Katma Protokolün yürürlüğe girdiği gün ile başlayan III. Beş 
Yıllık Planımızda yer almaktadır. 

Toplam ihracatın arttırılması ihraç ürünlerin çeşitlen¬ 

mesine ve toplam içinde özellikle sınaî ürünlerin payının 
arttırılmasına bağlı olduğu tabiidir. Sanayi ürünlerinin ih¬ 
raç edilebilir bir düzeye gelmesi maliyet ve kalitenin dış 

talebe uygun şekle dönüşmesine bağlı olduğu, Türkiye'nin bu¬ 
gün içinde bulunduğu sanayileşme aşamasında ihracata yönel¬ 
miş sanayiilerle ithalâtı ikâme eden sanayiler arasında ke¬ 
sin bir ayırım yapmanın mümkün olmadığı hususları, Planda 
ihrasat politikamız olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bu dö¬ 

nemde ihracatın hızla arttırılması ve ihracat yapısının sa¬ 

nayi ürünleri lehine geliştirilmesi için ihracatta vergi 

iadesinde, dış pazar geliştirme yardımı yapılmasını mümkün 
kılasak bir politika izlenecektir. 
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II- Kalkınma Planlarında İhracatla İlgili Öngörülen 
Tedbirler. 

1. Birinci Beş Yıllık Plan 

a) Sınıflama ve standardizasyon eksikliğinin gideril¬ 

mesi için tedbir alınacaktır. İhraç mallarımızın bir çoğu 
nitelik üstünlüklerine rağmen uluslararası standardlara uyt- 
madığmdan, dış pazarlarda geniş sürüm alanı bulamamaktadır. 

Bu balcımdan bütün ihraç mallarımıza ait standardlarm hızla 

tesbiti ve buna uymanın sağlanması gerekmektedir. 

b) Ambalaj yetersizliği giderilecektir. İhraç malları¬ 
nın ambalâjı konusuna memleketimizde gerektiği kadar önem 
verilmemektedir. Halbuki malların dış pazarlarda tanıtılma¬ 

sında ve sürümünde ambalâj ve sunulma şeklinin büyük payı 
vardır. 

Bunun için, modem ambalaj tesislerinin kurulmasına 

önem verilmiştir. 

c) Kalite kontrolü bir çok mallarda yetersizdir. Bu 

hususta gerekli tedbirlerin hızla alınması gerekmektedir. 

d) Dış pazar çalışmaları yetersizdir. Bu husustaki 

araştırmaların Devletçe de desteklenmesi gerekmektedir. Özel¬ 
likle yeni ve sürümü güç ihraç maddeleriyle ilgili piyasa 

araştırmaları üzerinde önemle durulmalıdır. 
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e) Pazarlama kuruluşu yetersizliğinin giderilmesine 

çalışılacaktır. İhraç mallarımızı dış pazara tanıtma konusun¬ 
da yeteri kadar çaba hareanmamaktadır. Çoğunlukla alıcıla¬ 

rın ayağımıza geliş malımızı alması beklenmektedir. Oysa 

bugünkü dış ticarette alıcının ayağına gitmek ve malı beğen¬ 
dirmek gerekir. Bunun için de, gerekli düzeni kurmak, rek¬ 

lâm ve tanıtma işlerine de çok önem vermek gerekmektedir. 

Peni ve sürümü güç ihraç maddelerinde bu nokta çok önemli¬ 
dir. 

f) İhracatçı kredisi problemi kesin olarak halledile¬ 
cektir. İhracatçılara stok yapmağa da imkân verecek şekilde 
yeteri kadar kredi sağlanmalıdır. 

g) Vergi yönünden teşvik tedbiri alınması gerekmekte¬ 
dir. Özellikle ihraç mallarının maliyetine giren bütün do¬ 
laylı vergilerin gümrük kapısında ihracatçıya geri verilmesi¬ 
ni sağlıyacak pratik bir vergi düzenine (özellikle mamul 
maddeler ihracında) ihtiyaç vardır.. 

h) İhracat rejimi, uygulanması basitleştirilecek, ge¬ 
rekli işlemleri yapan mercilerin sayısı elverdiği kadar azal¬ 
tılacaktır. Linsans dağıtımı işi hızlandırılacak, gereken 
değişiklikler ihracat mevsimi başında tesbit edilecektir. 

i) İhraç maddelerimizin çoğu saklaması güç, çabuk 
bozulan tarımsal ürünlerdir. Bugünkü durumda, fena saklama 

şartları yüzünden stokta fire payı çok yüksektir. Saklama 
tesislerinin çoğaltılmasına sektör programlarında gereken 

önem verilmiştir. 
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j) Standardizasyon, ambalajlama ve diğer ihracatla il¬ 
gili işlerde her seviyede ehliyetli personele ihtiyaç vardır. 
Bu personelin özel olarak yetiştirilmesi için ihracatçılar 
teşvik edilmelidir. 

k) Plân devresinde, her çeşit ambalaj ve ambalfij ge¬ 
reçlerinin yurt içinden karşılanması için tedbirler alınacak¬ 
tır. 

ı) Örnek olarak gönderilenle asıl mal arasında özdeş¬ 
liğin sağlanması için gereğinde şiddetli ceza tedbirleri 
uygulanacaktır. 

m) Gönüllü ihracatçı birlikleri kurulması ve bunların, 

aynı dalda çalışan teşebbüslerin aralarında bilgi alış veri¬ 

şi sağlayacak ve müşterek meseleleri halledecek şekilde ça¬ 

lışması teşvik edilecektir. 

n) İhracatçıların veya ihracatçı birliklerinin, itha¬ 
lâtçı memleketlerde temsilcilikler kurması, bazı şartlar al¬ 

tında teşvik edilmeli ve uluslararası fuarlara katılmak gibi 
tanıtma faaliyetlerine önem verilmelidir. 

İkinci Planda ihracatla ilgili ne gibi tedbirler 
öngörülmüştür. 

a) Türk mallarının dış pazarlarda tanıtılması sürümü¬ 

nün artırılması konusunda sanayici ve ihracatçılarımıza ge¬ 

rekli yardım gösterecektir. 
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devam ettirilecek ve pazar çalışmaları geliştirilecektir. 

j) İhraç mallarımızın dış pazarlarda aranılır mal ni- 
tiliğine kavuşturulması amacıyla tipleştirme, standartlaş¬ 
tırma ve dış isteklere uygun mal üretilmesi hazırlanması ve 

kalite yükseltilmesi konularına önem verilecektir. 

k) İhracattan sağlanan gelirlerin kalkınma için etkin 

bir şekilde kullanabilmesi ihracatın serbest dövizle yapıl¬ 
masını zorunlu kılmakla beraber, artan ihracat potansiyeli 

için yeni pazarlar bulabilmek bu pazarları ihraç mallarımıza 

alıştırabilmek ve birikmiş stokları eritebilmek amaciyle 
ikili ticaret anlaşmaları sistemi üzerinde durulacak bir 

sistemin çeşitli sakıncalarının azaltılması sağlanacak. Bu 
arada özellikle tekelci durunda olan ülkelerin Türkiye'deki 

muhataplarını seçmesinin doğurduğu mahzurların önlemek üze¬ 
rinde önemle durulacaktır. 

1) İhracatın artırılmasında önemli bir araç olması ne¬ 
deniyle kredi sisteminde ihracata dönük bir sistem gelişti¬ 
rilecek; orta ve uzun vadeli etkin bir kredi düzeni ile 
ihracatçıların desteklenmesi üzerinde durulacaktır. 

m) İhracatçılar arasında gereksiz iç rekabetten doğan 
döviz geliri kayıplarını önlemek amaciyle gerekirse bu konu¬ 
da kamu sektörü ile yada özel sektörün kendi aralarında iş¬ 
birliği yapmaları teşvik edilecektir. 
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b) Milletler arası temasları artırmak konusunda gerek¬ 
li çaba gösterilecektir. 

c) İhracatçı birliklerinin kuruluşu teşvik olunacak 
birliklerin federasyonlar ve konfederasyon şeklinde dikey 

teşkilatlanması sağlanacaktır. 

d) Sınai mamul ihracatında uygulanmakta olan vergi ia¬ 

desi usulü basitleştirilerek daha yaygın bir hate getirilecek¬ 
tir . 

e) Döviz gelirlerinin öngörülen seviyelere ulaştırılma¬ 

sı için ihracatın yapısında köklü bir değişiklik yapılacak; 

sanayi ürünleri ihracatı hızla artırılacaktır. 

f) İhracata dönük sanayiler kurulmasına ve teşvik edil¬ 
mesine öncelik verilecektir. 

g) Sanayi ürünleri ihracatının hızla artırılabilmesi, 
kurulacak sanayilerin dünya pazarlarında rekabet edebilir bir 

güce sahip olmasına bağlı bulunduğundan bu amaçla geliştiri¬ 

lecek projelerin ve özellikle uygulanacak teknolojilerin seçi¬ 
minde maliyet yapısı dünya fiyatları ile rekabet imkanları ve 
kalite yüksekliği gözönünde bulundurulacaktır. 

h) Geniş imkanlar vadeden tarıma dayalı sanayilerin ku¬ 
rulmasına özel bir öncem verilecek işlenmiş tarım ürünleri ih¬ 

racatının artırılması teşvik olunacaktır. 

p) İhraç imkânları dış talep yetersizliği dolayısiyle sı¬ 
nırlı yeni pazarlar araştırılacak; bu arada mevcut pazarlar 
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n) İhracatı artırma konusunda meydana gelen güçlükleri 
ortadan kaldırmak amaciyle teşkilatlanma durumu gözden geçi¬ 
rilecek özellikle ihracatı Geliştirme ve Etüd merkezi ihra¬ 

catı artırmaya yardımcı olacak şekilde yeniden düzenlenecek¬ 
tir. Bu amaçla müstahsilin kurmuş olduğu veya kuracağı koo¬ 
peratif ve birliklerin teşkilatlanması üzerinde durulacaktır. 

0) Mamul madde ihracatçılarımızın rakipleriyle eşit 
şartlarla ihracat yapabilme imkânlarını sağlamak amacıyla 

"İhracat sigortası" konusu üzerinde durulacak bu konu geliş¬ 
tirilerek imkânları araştırılacaktır. 

p) Türk ihracat mallarına tefrika işlemler yapan ül¬ 

kelere karşı gerekirse karşılıklı istemlere geçilecek bu ko¬ 

nu hukuki ve fiili yönden titizlikle izlenecektir. 

r) İhracatın teşviki yönünden ihracatçının muhtaç ol¬ 
duğu gerekli ticari ve pazarlama bilgilerinin bir merkezde 

toplanması sağlanacaktır. 

/3. üçüncü Planda ihracatla ilgili ne gibi tedbirler 

öngörülmüş tür. 

a) İhracatta vergi iadesi devam edecektir. 

b) İhracatın teşviki için ihracat kredisi ve ihracat 
sigortası geliştirilecektir. 

c) İhracatçı kamu kuruluşları yıllık programlarla ken¬ 
dilerine verilecek ihracat hedeflerini gerçekleştirecek yön¬ 
de teşkilâtlanacaktır. 
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d) Karnu kuruluşlarının özel sektöre, ihracata dönük gi
rişimlerinde, proje hazırlamak, proje değerlendirmek, tekno

loji seçimi, transferi ve benzeri konularda yardımcı olmala

rı sağlanacaktır. 

e) İthal listeleri ekonominin Plan önceliklerine göre 
ve hedeflere uygun gelişmesi için gerekli mal ihtiyacını 
karşılayacak şekilde hazırlanacaktır. 

f) İkame polit Ucasında önceliği yatırım mallarına ve 
ara mallara veren değişiklik gözönünde tutularak Üçüncü Plan 
döneminde geliştirmeleri hedef alınan sanayilerin hikayesi 
ve ihracata dönük sanayilerin teşviki için gerekli düzenle
meler yapılacak ve bu sanayilerin temel hammadde girdilerim

den olan ürünlerin, yurtiçinde üretilmediği takdirde gümrük 

kolaylığı sağlanarak ve kısıtlama olmaksızın ithali gerçek
leştirilecektir. 

g) Yurtiçi üretimi olmayan ve toplam ithalât içinde 
önemli yer tutmayan malların ithalâtı yurt içinde monopole 

ve ayın kârlara yol açmayacak biçimde düzenlenecektir. 

h) Yüksek rantlarla çalışan sanayilerde piyasayı dü
zenlemek ve verimlilik artışını teşvik etmek amacıyla rakip 

ithalat imkanlarından yararlanılacaktır. 

ı) Ankara Antlaşmasındaki bütün olanaklardan yararla

nılacak ve Türkiye'nin Üçüncü Plan döneminde Planlama araç
larını etkinlikle kullanabilmesi için Katma Protokol yüküm
lerinin uygulanmasına gerekli esneklikler getirilecektir. 
Türkiye, hedef alınan hız ve biçimdeki sanayileşmeyi 
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gerçekleştirecek nitelikteki tedbirleri gerekli gördüğünde 

alacaktır. 

j) Anlaşmalı ülkelerle olan dış ticaret ilişkileri 

olanaklar ölçüsünde dünya fiyatları ve serbest döviz esasına 

göre geliştirilecektir. 

k) Devlet eliyle ithalât ve ihracat yapan ülkelerle 
ticari işlemlerde bulunmak üzere bir "Dış Ticaret Ofisi"nin 
kurulması imkânları araştırılacaktır. 

1) Kalkınma için Bölgesel işbirliğine bağlı ülkelerle 
ilişkiler ticaret, sanayi, turizm ve ulaştırma alanlarında 
Üçüncü Plan hedeflerine uygun olarak geliştirilecektir. 

m) Dış kredilerin sağlanmasında aksama ve gecikmeler 
olması sonucunda zorunluk doğması halinde zamanlama yönünden 

önem arzeden yatırım projelerinin dış para gereklerinin dö¬ 
viz rezervlerinden karşılanması yoluna gidilecektir. 

III- 26L Sayılı Kanun ve Vergi İadesi 

Az gelişniş ülkeler de dahil olmak üzere, bütün dünya 

ülkelerinde iaracat aralıksız artarken, Türkiye'nin ihracat¬ 
tan sağladığı gelir adeta sabit bir rakkamda donmuştur. Bu 

durum uluslararası kuruluşların yoğun ölçüde ilgilerini 

çekmekteydi. Dkonomik sıkıntımızın, bu düğümün çözülmesine 
ihracatımızın artmasına bağlı bulunduğu yolundaki teşhis, 

değişmez bir görüş haline gelmiştir. 



- 204 -

Milli geliri artırmak, dış ödeme olanaklarını çoğaltmak 

amacını güden ihracat artışı herşeyden önce üretimin artışı¬ 
na bağlıdır. Bu artışı tarımdan beklemeye imkân yoktur. Sınai 

mamullerimizin yurt ihtiyacından artan kısmının dış ülkelere 

satılması gerekmektedir. Bugün dünyada, milli üretimler ge¬ 
niş bir oranda uluslararası talepleri karşılamak üzere ya¬ 

pılmaktadır. Türkiye'de ise bir kısım sanayi kollarında üre¬ 

tim kapasitesi ve fiili üretim fazlalığı olduğu halde, ihraca¬ 

tı artırıcı tedbirlerin alınmasında gereken duyarlık ve sü¬ 

ratin gösterilemediği de bir gerçektir. 

Ayrıca, ihracatın artması, yalnız ihracata hazır malla¬ 

rın bulunmasına değil, bunun ihracının mümkün bulunmasına ve 

bu olanakların hazırlanmasına bağlıdır. Bu olanakların daya¬ 
nacağı ana şart milli mamule, uluslararası pazarda bir reka¬ 

bet gücü kazandırılmış bulunmasıdır. Dünya fiyatlarından yük¬ 

sek bir fiat ile mal ihracı düşünülemez. Bu duruma göre sınai 

mamullerimize dış pazarlarda rekabet gücünü kazandırmak, baş¬ 

ka bir ifade ile mamullerimizi dünya fiatlmrına satabilmek 

için iç fiatı, dış fiatm üstüne çıkaran nedenleri süratle 

ortadan kaldırmanın gerekliliği ortadadır. 

İç fiatları dış fiatların üstüne çıkaran sebepleri orta¬ 
dan kaldırmak ve sınai mamul ihracını teşvik etmek için, ma¬ 

mul fiatlarında vergilerin yarattığı ağırlığın ortadan kaldıw 
rılması fikri üzerinde durulmuştur. Bu arada; 6802 sayılı Ka¬ 
nundaki ihracat muaflığının, imali yapan müesseseye muzafen 
işlemesi ve çok şartlı olması, ayrıca maliyete giren bütün 
vasıtalı vergileri ihraç fiatından çıkarmaya müsait bulunma¬ 

ması; 6802 sayılı Kanunla bir vergi iadesi mümkün bulunduğu 
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halde, mamulün yapısına giren ve ithal edilen hammadde için 

ödenen gümrük vergisinin iadesine mevzuatın müsait olmaması 
6802 sayılı Kanunda yer alan hizmet karşılığı yükümlülükle¬ 

rin maliyet için ciddi bir ağırlık yaratması; ihracatı ilgi¬ 

lendiren diğer mali ve sosyal yükümlülüklere ihraç mamulleri 
satış fiatlarındaki yükümlülüklerin ortaya çıkardığı ağırlık¬ 

ların giderilmesi hususları yer almaktadır. 

Burada mevzuatın tahlili ile mali ve sosyal şartların 

yarattığı sebepler kolaylıkla gözlenebilmekte ve insiyatif 

doğrudan doğruya devlet elinde bulunmaktadır. Bunun gereği 
düşünülmüş ve Sanayi Bakanlığınca hazırlanmış ve TBMM'ne arzı 

21.9.1962'de kararlaştırılmış bulunan, 261 sayılı İhracatı 
Geliştirmek Amacı ile Vergilerle İlgili Olarak Hükümetçe Alı¬ 
nacak Tedbirlere Dair Kanun" yürürlüğe girmiştir. 

Bu kanunla, mahiyetlerdeki vergi yükünü yeterli seviye¬ 
de gidermenin ancak global bir vergi iadesiyle mümkün olabile¬ 
ceği sonucuna varıldığından, vergi yükünü gidermek amaciyla 

Bakanlar Kurulu'na vergi iadesi yapma yetkisi tanınmıştır. 

Vergi İadesi Rejimi: 
1963-1967 Dönemi : 

261 sayılı Kanunla uygulanmaya başlayan vergi iadesi 
rejimi 1963 yılında, Ticaret Bakanlığına bağlı İhracatta Ver¬ 
gi İadesi Komisyonu (İVİK) tarafından yürütülmüştür. 

İhracatta vergi iadesinde güdülen gaye, dar manada ma¬ 
mullerimize ihraç gücü kazandırmak, diğer memleketlerin aynı 
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îiEvi ve kalitedeki mamulleriyle dış piyasada rekabet etmek 
imkânını sağlamak; geniş anlamda uzun vadede ve ihracatı teş¬ 

vik tedbirlerinin tümü içinde, ihracatımızın bünyesini değiş¬ 

tirmek, mamul ihracanm toplam ihracat içindeki oranını yük¬ 
seltmektir. 

261 sayılı Kanun'un uygulama alanına girmesini sağlayan 

ve vergi iadesi konusunda ilk kararname olan 5.12.1963 tarih, 
6/2453 sayılı Kararname 16.12.1963 te yayımlanmış ve Merkez 
Bankasınca bu rejime istinaden ilk iadeler Mart 1964 ayında 

yapılmaya başlamıştır. 6/2453 sayılı Kararname vergi iadele¬ 
rinde spesifik sistemi esas aldığından, vergi iade rejiminin 
başarı şansını azaltmış, uygulamada aksaklıklar meydana ge¬ 
tirmiş ve bu mahzurları bertaraf etmek üzere iadelerde adva- 

lorem esası benimseyen ve 6/2453 sayılı Kararnameyi yürürlük¬ 
ten kaldıran 6/3071 sayılı Kararname, 26.5.1964 tarihinde yü¬ 
rürlüğe konulmuştur. 

Sistemin uygulanışında değişiklik yapan diğer bir karar¬ 
name 6/3455 sayılıdır. Bununla saptanacak ve ilân olunacak 
nispetlerde mamullerin % 5 kârlı maliyetleri yerine, bunların 
FOB ihraç fiatlsnnın esas alınması sağlanmaktadır. 
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1967-1970 Dönemi: 

933 Sayılı Kanun: 

Anayasamızın 129 maddesinin, Devlet Planlama Teşkilatına 

verdiği görevler arasında; Planın hazırlanmasında, yürürlüğe 

konulmasında, uygulanmasında ve değiştirilmesinde gözetile¬ 

cek esaslar ve planın bütünlüğünü bozacak değişikliklerin 
önlenmesini sağlayacak tedbirlerin özel kanunlarla düzenlen¬ 
mesi de vardır. 

Uygulama hakkındaki kanun tedvininin ise, bir uygulama 

dönemi sonuna kalmasını, yürütme ihtiyaçları ve engellerini 
izlemesini gözlemeye fırsat vermek gibi bir gerekçeye bağla¬ 

mak mümkün olabilir. Mer'i kanunlarımızda planın hedefe ulaş¬ 

masını güçleştirici hükümlerin, uygulamayı engelleyici usul¬ 

lerin mevcut olduğu ilk Beş Yıllık Plan uygulamasının izlen¬ 
mesi ve gözlenmesi ile saptanmıştır. 2. Beş Yıllık Planın 
temsil hedeflerinden bilhassa dış ödemeler dengesi konusunda 

(sınai mamullerin ihracı ve turizm gelirleri) ve kalkınmada 
itici güç olması öngörülen sanayiin geliştirilmesinde bu en¬ 

gelleyici, güçleştirici hüküm ve usullerin giderilmesi ve ya¬ 
pısı, koruyucu ve teşvik edici tedbirlerle hedefe-daha kati¬ 

yetle varmak şarttır. 

İşte 933 sayılı Kanun Planın yürütülmesini kolaylaştır¬ 
mak amacı ile getirilmiştir. (Ek: 2) 
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A- İHRACATTA VERGİ İADESİ s 

Genel Vergi İadesi: 

933 sayılı Kanun1 un 4. maddesine dayanılarak kurulan ve 

15.9.1967 tarih, 12700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 
Başbakanlık Genelgesi ile Devlet Planlama Teşkilatının yöne¬ 
timine verilen Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik 
Bürosu» 261 sayılı Kanundaki ve 933 sayılı Kanun* un 4. mad¬ 
desindeki teşvik tedbirlerini uygulamakla görevlendirilmiş ve 

İVİK'in görevleri sona ermiştir. 

Büro tarafından İVİK zamanında çıkarılan Kararnamelerin 

eki vergi üade listeleri tek bir metinde toplanarak yeni bir 
vergi iade rejiminin esasları saptanmıştır. 

B- İHRACATTA FİNANSMAN KOLAYLIKLARI î 

(1967-1970) Dönemi: 

1- Selektif Kredi Uygulaması ve Vergi Resim, Harç 
İstisnası: 

İhracatın Kalkınma Planlarında öngörülen düzeyde gerçek¬ 
leşmesini temin için 16.9.1968 tarihinde 6/10649 sayılı "İh¬ 
racatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar" yü¬ 
rürlüğe konulmuştur. 

Türkiye'de kısa vadeli ucuz ihracat kredisi olanağı ilk 

defa 6/10649 sayılı Karar'la getirilmiştir. 
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Bu kararın genel olarak ihracat kredileriyle ilgili ola¬ 
rak getirdiği tedbirler, bu nevi kredilerin maliyetini düşür¬ 
mek- amacını gütmektedir. Ancak ihracat kredileri içinde de 
diğer bir ayırıma gidilerek serbest döviz karşılığında yapı¬ 
lacak ihracatın finansmanı için açılacak kredilerde kredinin 
müstakrize maliyeti daha fazla düşürülmek suretiyle serbest 

döviz karşılığında yapılacak ihracatın teşvikine ağırlık 
verilmiştir. 

İhracatın geliştirilmesi ve teşviki amacıyla ucuz ihra¬ 
cat kredisi sağlanması: 

Burada izahı yapılacak olan "ihracatçıya ucuz kredi sağ¬ 

lanması" ile ilgili olanaklar, ihracatçı firmanın muhtaç ol¬ 

duğu krediyi kendi olanaklarıyla bulmasından sonra uygulan¬ 

maktadır. İhracatçı bankalarla bizzat temas edip, kredi sağ¬ 
ladıktan sonradır ki belgeli veya belgesiz olarak vergi resim 

ve harç istisnasından ve selektif kredi uygulamasından yarar¬ 
lanabilmektedir. Bu tedbirler, ihracatçı tarafından sağlanmış 
olan kredinin ucuzlatılması amacını gütmektedir. 

a) İhracat kredilerinde ve işlemlerinde vergi, resim 
ve harç istisnası: 

Açılacak ihracat keridelir ve ihracat işlemleri ile il¬ 

gili olarak bankaların (T.C. Merkez Bankası dahil) ve sigor¬ 
ta şirketlerinin yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla 
kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya he-
saben allıkları paralar 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'na 
göre alınmakta olan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden 
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ve 488 sayılı Kanun'daki Damga Vergisi, 1324 sayılı Kanun'da- 
ki Damga Resmi ve Başka kanunlarda yer alan diğer resim ve 
harçlardan hariç tutulmuştur. (6/10649 sayılı Kararnamenin 
1. maddesinin (a) bendi, 7/11254 sayılı Kararname ile uygu¬ 
lamadaki tereddütlere mâni olmak için yukarıdaki şekilde de¬ 
ğiştirilmiştir .) 

Bu istisnanın Büro1dan belge alınması kaydıyle 261 sayıı- 

lı Kanuna dayanılarak çıkarılmış ve çıkarılacak vergi iade 
listelerinde yer alan mamullerin ihracına müteveccih hazır¬ 

lık ve imalât safhalarındaki kredi işlemlerine de uygulanma¬ 

sı kabul edilmiştir. 

Bir ön izne bağlı olmayan bu istisnanın uygulama sonuç¬ 

larını gösterir istatistikler elimizde bulunmamaktadır. 

b- Serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın 
finansmanında faiz farklılaştırılması (selektif 
kredi uygulaması): 

6/9138 sayılı Kararnamenin eki olan 1968 Programının 
30. maddesinde Merkez Bankası nezdinde 5.000.000,- TL.'lık bi.r 

"Selektif Kredi Fonu" kurulacağı ve selektif keridi uygula¬ 
ması sonucu kredi veren kuruluşlar üzerinde kalan normal fa¬ 

izle düşük faiz farkının tamamı ile nihai riskin $ 50'sinin 
bu fondan karşılanacağı hükmü yer almıştı; işte 6/10649 sa¬ 
yılı Kararname, bu hüküm sonucu ortaya çıkmıştır. 

Serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finans¬ 
manı için açılacak kredilerde uygulanmakta olan faiz yüzde- 
sinin üçünün T.C. Merkez Bankası nezdinde selektif kredi 
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fonumdan karşılanacağı, kalanın müstakrizden alınacağı esası 

getirtilmiştir. Bu esasın Teşvik Bürosu1ndan belge alınması 
kaydııyle 261 sayılı Kanun'a dayanarak çıkarılmış ve çıkarı¬ 
lacak kat'i ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan ma¬ 
mullerin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhaların¬ 

daki kredi işlemlerine de uygulanması öngörülmüştür. Bu uy¬ 
gulamada sözü edilen malların yurt içinde serbest dövizle sa¬ 

tışı da ihracat sayılmıştır. Sözü edilen kredilere, ihracatı 
geliştirmek amacıyla kurulmuş bulunan mevcut özel fonlardan 

açılacak kerediler dahil değildir. 

6/10649 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "İhraca¬ 
tın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar"m uy¬ 
gulama şeklini açıklayan 1 No.lu Tebliğ 14.10.1968 tarihli 

Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ayrıca, Tebliğde, Kararna¬ 

mede geçen genel deyimlerin izahı da yapılmıştır. 

2.2.1969 tarih, 6/11299 sayılı Kararname ile onaylanan 
Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 5.12.1968 tarih ve 192' 

sayılı Kararı’knda "sanayicilerin ihraca müteveccih hazırlık 

ve imalat safhalarındaki kredilerinde Büro'dan gerekli bel¬ 
genin alınması kaydıyla / 9 faiz haddinin uygulanacağı ve bu 
krediler, ihracatla ilgili faaliyetlerde kullanılmadığı veya 
ihracat belgeye uygun şekilde gerçekleştirilmediği takdirde, 
düşük faiz haddiyle normal faiz haddi arasındaki farkın il¬ 

giliden tahsil olunacağı hükme bağlanmış; aynı Karar'la ona¬ 
nan adı geçen Komitenin 5.12.1968 tarih 193 No.lu Kararında, 
ihracat işlerinde işlem çeşidine göre bankalarca ödünç para 
verme işleriyle ilgili olarak ihracatçı müşteriden alınacak 
komisyon ve ücretler, normal komisyon ve ücret oranlarına 
göre daha düşük tutulmuştur. 
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II- İhracatçıya ilk yerleşme, tanıtma ve pazar araştır¬ 
ması amacı ile kurulmuş bulunan fondan açılacak 

kredi: 

Esaslı pazar araştırmalarına girişilmesi, diğer taraftan 
elverişli görülen pazarlarda etkili bir tanıtma faaliyetine 
geçilmesi, hatta bu pazarlara yerleşilmesi ihracatçının fi¬ 
nansman olanakları ile sınırlı olduğundan, bu konudaki çalış¬ 

maların uygun şartlı kredilerle desteklenmesi düşünülerek, 
933 sayılı Kanun'un 3. maddesinin (A) bendi ile aynı Kanun'un 
1. maddesi uyarınca tesis edilecek Geliştirme ve Teşvik Fon¬ 
larından ihracatı teşvik edilecek maddeleri ihraç edenlere 

tanıtma, pazar araştırması, ilk yerleşme faaliyetlerine yar¬ 

dımcı olmak amacı ile ödünç verilebileceği hükme bağlanmıştır. 
Genel Bütçe ile tesis edilen Geliştirme ve Teşvik Fonlarından 

bir kısmı ihracatı geliştirme fonu olarak ayrılmıştır. Bu 

fonla ilgili esas ve şartlar ilk 18 ile 30 maddelerinde gös¬ 
terilmiştir . 

III- İhracatı Geliştirme ve Teşvik Fonu: 

6/10649 sayılı Kararname'nin 5. maddesine göre 933 sa¬ 
yılı Kanun'un 3. maddesinin A bendi gereğince ilk yerleşme, 
tanıtma pazar araştırması amacıyla kurulmuş bulunan fondan 
261 sayılı Kanun'a dayanarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan 
kat'i ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerle 
yaş meyve ve sebze de yararlandırılabilir. 
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2.1.1969 tarih, 6/11154 sayılı Kararname ile yürürlüğe 
konulmuş bulunan »İthalât Rejimi Kararı" nın 11. maddesinde 
»Bu maddeye göre alman teminatların fi 25'i ihracat projele¬ 
rinin işletme kredisi ihtiyaçları ile ihracatı geliştirici 
ve destekleyici projelerin aynı mahiyetteki ihtiyaçlarını 
karşılamak ve 6/10649 sayılı Karar ile ek ve tadillerinde 
belirtilecek esaslar dahilinde kullanılmak üzere ayrılır" de¬ 

nilmektedir. Bu nakdî teminatların $ 25'inin kaydedileceği 
T.C. Merkez Bankası nezdinde açılacak »Özel İhracat Fonu" 
hesabından, ihraca dönük hazırlık ve imalât safhaları ile 
kredili ihracatın finansmanı amacıyla ve ihracatı geliştiri¬ 
ci ve destekleyici projelere orta ve kısa vadeli kredi ve¬ 

rilmektedir. 

Bu kredi için aracı kuruluş Teşvik Bürosu'ndan alınan 

belgeye dayanarak tahsis edilip ödeninceye kadar fi 6, müs- 
takriz üzerinde kaldığı sürece fi 3 nispetinde faiz öder».Ara¬ 

cı .kuruluşun ödediği faizler, T.C. Merkez Bankası nezdinde 

"Döviz Kazandırıcı Muameleleri Destekleme Fonu" adı ile açı¬ 
lacak özel bir hesapta toplanır. 

Bu krediler 6/10649 sayılı Karardaki vergi resim, harç 
istisnasından yararlanmakla birlikte selektif kredi uygulama¬ 
sından yararlanamaz. 

C- İmalatçı - İhracatçılara Proje Bazında Döviz Tahsisi: 

1965 yılı ithalât rejimi kararına ekli tahsisli ithal 
malları listeai'ne ihracatı geliştirme kotası dahil edilmiş, 
ancak kotadan döviz tahsisi talebi olmamıştır. 
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'.amillerini ilıra; elen veya eleceu olan veya yurt için¬ 
le yabancılara serbest i'jvi; karşılığınla satan veya satacak, 
olan imalâtçılara, bu mamullerini imalinle kullanacakları har 
ve yardımcı mailelerle ihracında kullanacakları ambalaj mai¬ 
lelerinin ithali için imalâtçı tarafından hasırlanan projenir 

Teşvik Bürosu'nla uygun görülmesi şartıyla transfer önceliği¬ 
ni haiz döviz talısisi yapılması olanağı 13.9.1968 tarih, 

6/10649 sayılı kararname ile getirilmiştir. Bu tedbirin uy¬ 
gulanmasını sağlamak amacıyla "1969 Yılı Tahsisli İthal Mal¬ 
ları Listesi"nde "muhtelif" Gümrük. Tarife ve İstatistik No.lt 

"İhracatı Teşvik ve Geliştirme Kotasına yer verilmiştir ve 
bu müteakip kotalarda da yer almıştır. Buna göre, tahsis edi¬ 
lecek döviz ihracat kıymetinin / 50'sini geçemez. Tahsis edi¬ 

lecek. dövizin Ti. karşılığının / 10'u Merkez Bankasına teminat 
olarak yatırılır. 

7/11254 sayılı Kararname ile 6/10649 sayılı Kararnameniıj 
4. maddesinin 1, 2 ve 3. fıkraları değiştirilerek, imalatçı¬ 
nın işletme ihtiyacı için de döviz tahsisi olanağı getiril¬ 
miştir. 

6/10649 sayılı Kararname'ye göre döviz tahsisi uygulama¬ 
sı (Tablosö)'da gösterilmiştir. 

D- Kredili İhracat : 

İhracatın teşviki ve geliştirilmesi hakkında, Yüksek 
Planlama Kurulu'knun 4.8.1968 tarih, 72 sayılı raporunda "17 
sayılı Karar'm 14. maddesinin 1. fıkrasındaki 3 aylık döviz 
getirme süresinin kredili ihracatta 9 ay olması" hususu yer 
almaktadır. 
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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karar'a 
ilişkin seri VII, No: 14 sayılı Tebliğ, Maliye Bakanlığı'nca 
11.8.1968 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış, daha sonra bu¬ 
nun yerini 25.9.1969'da yayımlanan 74 No.lu Tebliğ almıştır. 
Buna göre "Dış Ticaret Rejimi esaslarına göre banka garanti¬ 
sine dayanarak ihraç edilen mamullerin yer aldığı listeler¬ 
deki malların ihracı halinde mal bedelini teşkil eden döviz¬ 
lerin en geç 6 ay içinde yurda getirilmesi" gerekli bulun¬ 
maktadır. 

Kredili ihracattan yararlanacak malların saptanması ile 

ilgili usul ve şartlar ihracat Rejimi Kararlarında gösteril¬ 
mektedir. Kredili ihracattan yararlanacak mamuller listeleri, 

sirkülerlerle yayımlanmaktadır. 

Er- 25.10.1969 Tarihinde Anayasaya Mahkemesince 933 

Sayılı Kanun'un İhracatla İlgili İptal Edilen 

Maddeleri, Buna Paralel Olarak Uygulamadan Kalkan 

Kararnameler: 

933 sayılı Kanun'un ihracatın teşviki ve döviz gelirle¬ 
rinin artırılması maksadıyla getirilmiş 3. maddesinin, yukar¬ 

da açıklanan ihracatçıya ilk yerleşme, tanıtma, pazar araş¬ 
tırması için verilecek fonla ilgili (A) bendi; ithal ihtiya¬ 
cını ikame edecek (B) bendinin 1. fıkrası; döviz geliri sağ¬ 
layan hizmetler hakkındaki 2. fıkrası (yurt dışında iş alacak 
müteşebbislerin teşviki); yurt içinde yabancı turistlere 
yapılacak harcamalar hakkındaki 3. fıkrası iptal edilmiş, yal¬ 
nız ihracatın Kalkınma Planı ve yıllık Programlar çerçevesin¬ 
de geliştirilmesi ve düzenlenmesi için gerekli tedbirlerin 
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fi 

Bakanlar Kurulu kararnameleri ile alınacağı hakkındaki (C) 
bendi yürürlükte bırakılmıştır. 

Anayasa Mahkemesinin bu Kararı üzerine uygulama ile 

ilgili olarak 1.11.1969 tarihli Resmi Gazete’de Başbakanlık 
Tebliği yayımlanmıştır. 

10.8.1970 Sonrası: 

10.8.1970 tarihli Resmi Gazete'de Türk Parası Kıymetini 

Koruma hakkında 18 «ayılı Karar yayımlanmıştır. Bu Karar'm 
yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türk Lirası¬ 

nın A.B.D. Doları'na nazaran muadeleti 16 TL. olarak saptan¬ 

mıştır. 

Karar'ın 4. maddesiyle, ihracat ile ilgili kalkınma pro¬ 
jelerinin finansmanında ve desteklenmek istenen sektörlerde 

maliyetin azaltılmasında kullanılmak amacıyla T.C. Merkez 
Bankası nezdinde bir "Kambiyo Eşitlendirme Fonu" tesis edil¬ 
miştir. 

Türk Parası kıymetinin yeniden değerlendirilmesi sonucu 

olarak ihracatı teşvik tedbirleri de yeniden gözden geçiril¬ 
miş bulunmaktadır. 
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A- İHRACATTA VERGİ İADESİ: 

1- Genel Vergi İadesi: 

1) 7/1115 Sayılı Kararname: (Ek: 4) 

2.11.1967 tarih, 6/8993 sayılı Kararname ile yürürlüğe 
konulan "Bazı mamullerin teşvik edilecek ihraç fiyatlarında 
vergi, resim, harç ve benzer tesirler icra eden sair mükel¬ 
lefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası 
hakkında Karar" yürürlükten kaldırılarak yerine, 7.8.1970 
tarih, 1/1X15 sayılı İhracatta Vergi İadesi uygulamasına 
Dair Karar yürürlüğe konulmuştur. 

İhracatta Vergi İadesi Uygulamasına Dair Karar'a 
ve Ek Karar'a İlişkin Tebliğ: 

(20.9.1970 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) 
Bu Tebliğ ile, ihracatta vergi iadesi uygulamasında 

1.000.000,- jf'ın üstündeki ihraoat için öngörülen 10 nis¬ 
petindeki fazla iadenin ve yaş meyve ve sebze ihracında $ 10 

iadenin nasıl uygulanacağı açıklanmaktadır. Ayrıca 1970 tak¬ 

vim yılı başından Karar'ın yürürlüğe girdiği 10.8.1970 tari¬ 
hine kadar yapılan ihracata ait dövizlerin bu hesaplamada ne 
şekilde değerlendirileceği de Tebliğ'de belirtilmektedir. 



II- İhracatta İstihsal Vergi İadesi: 

İhracatta Vergi İadesi Uygulamasına İlişkin Tebliği: 

(17.6.1973 tarihli Hesmi Gazete’de yayımlanmıştır) 
7.8.1970 tarih, 7/1115 sayılı Kararname ile yürürlüğe 

konulan "İhracatta Vergi iadesi Uygulamasına Dair Karar"ın 
5 inci maddesinin (b) fıkrasında, ülke içinde el değiştir¬ 
dikten sonra ihraç olunan istihsal vergisine tabi olup ver¬ 

gisi ödenmiş malların istihsal vergisinin iadesinin sağlana¬ 
cağı kuralı yer almıştır. Bu kurala dayanılarak yapılacak 
iadenin kapsamı, inceleme esasları ve iadenin şekli 2 sıra 

No.lu İhracatta Vergi İadesi Uygulamasına İlişkin Tebliğ'de 
belirtilmiş bulunmaktadır. 

B- İHRACATTA FİNANSMAN KOLAYLIKLARI: 

1- İhracatın Teşvik ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair 
Karar: 

10.8.1970 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7.8.1970 

tarih, 7/1117 sayılı "İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi 
Esaslarına Dair Karar" ile vergi, resim, harç istisnası, 
selektif kredi uygulaması ve proje bazında döviz tahsisi 
esasları, bazı değişiklikler de yapılarak yeniden kaleme 
alınmıştır. Bu Karar ü..9.1970 tarihinden itibaren yürürlüğe 
girmiş, geçici maddesinde 6/10649 ve 6/11254 sayılı Karar¬ 
namelere göre açılan ihracat kredileri ve yapılan ihracat 
işlemleri ile verilen belgeler hakkında mezkûr Kararnameler 
hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 
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7/1117 sayılı Karar’la yapılan değişiklik ve getirilen 
yenilikler aşağıda belirtilmiştir: 

a- Vergi, resim, harç, istisnası: 

İhracat muameleleriyle ilgili Banka ve Sigorta Muame¬ 

leleri Vergisi istisnası, "bizatihi ihracat muameleleri" 
şeklinde tasrih edilerek Damga Vergisi, Damga Resmi ile il¬ 
gili istisna ile paralel hale getirilmiştir. 

Vergi, resim, harç istisnasının, imalâtçı ihracatçı ta¬ 
rafından hazırlanan serbest dövizle yapılacak ihracat veya 
yurt içinde yabancılara serbest dövizle satış projesinin 
Teşvik Bürosu'nca uygun görülmesi kaydıyle, mamullerin ihra¬ 
cına müteveccih hazırlık ve imalât safhalarındaki kredi iş¬ 
lemlerine de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak bu istis¬ 
na hükmü 15.3«1971 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 26.2. 

1971 tarih, 7/2027 sayılı Karar ile "hazırlanan serbest dö¬ 
vizle yapılacak ihracat veya yurt içinde yabancılara serbest 
dövizle satış projesinin Teşvik Bürosu'nca uygun görülmesi 
kaydıyle 261 sayılı Kanun'a istinaden çıkarılmış ve çıkarı¬ 
lacak kat'i ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan ma¬ 
mullerin ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhasındaki 

kredi muamelelerine de uygulanır" şeklinde değiştirilmiştir. 
Böylece ihraca müteveccih hazırlık ve imalât safhasındaki 

kredilere ilişkin vergi, resim ve harç istisnası; imalâtçı 
ihracatçılardan başka, aralarında bağımlılık bulunan veya 
bulunmayan imalâtçıların mamullerini ihraç eden, kendisi 
imalâtçı olmayan ihracatçı sermaye şirketlerine de uygulana¬ 
bilir hale gelmiştir. Ayrıca ihracatın serbest dövizle yapıl¬ 
ması şartı da konolmuştur. 
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b) Faiz Farkı Ödemeleri (Selektif kredi Uygulaması): 

1) Uygulanacak Faiz Hadleri: 

1_ 7/1100 sayılı Kararname: 

(10.8.1970 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) 

XI_ 7/5823 Sayılı Kararname: 

(12.2.1973 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) 
Ödünç para verme işlerinde ve mevduat kabulünde alına- 

cak ve verilecek en çok faiz oranları 7/5823 sayılı Karar¬ 
name eki Karar'la yeniden düzenlenmiştir. 

2) Faiz Farkı Ödemeleri: 

1- 7/İ118 Sayılı Kararname: 

(10.8.1970 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) 
Banka kredilerinin Kalkınma Planı hedeflerine uygun 

şekilde iktisadı kalkınma ve ihracatı geliştirme fâaliyet¬ 

lerinin desteklenmesinde kullanılması gerekmektedir. Bu ama¬ 
ca sağlamak üzere 7/1118 sayılı "Banka ve müstakrizlere Faiz 

Farkı Ödemesi Yapılmasına Dair Karar" yürürlüğe konulmuştur. 
Buna göre diğer kredi nevileri yanında serbest döviz karşı¬ 
lığında yapılacak ihracatın finansmanı için alınacak kredi¬ 

lerde faiz farkı ödemesi mümkün olacak, bu ödeme 1968 yılı 
Programı ile tesis edilip, 1970 yılı Programının 28. maddesi 
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ile 100.000.000,- TL. il&ve yapılan ve 1970 yılı Bütçe Kanu¬ 
nu’ nun bölün 34, madde 693'de yer alan Merkez Bankası nez- 
dindeki Selektif Kredi Fonundan yapılacaktır. 

3) İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına 
Dair Karar (7/1117) 

Türkiye'de kredi kullanımının maliyeti yüksektir. İh¬ 
racatın teşviki ve geliştirilmesi için ihracat finansmanla¬ 
rında kullanılacak kredilerin maliyetini düşürmek amacıyla 

yukarıda açıklanan faiz farkı ödemeleri yapılmaktadır. Ser¬ 

best döviz karşılığında yapılacak ihracatın finansmanı için 

açılacak kredilerle ilgili faiz farkı ödemelerinin, selek¬ 
tif keridi fonundan yapılacağı, 7.8.1970 tarih, 7/1117 sa¬ 

yılı Kararname'nin 2. maddesinde yer almaktadır. 

7/1117 sayılı Kararnamenin faiz farkı ödemesi uygula¬ 
ması ile ilgili talep ve inceleme şekil ve şartlarını açık¬ 
layan 2 sıra No.lu Tebliğ'i 28.10.1970 tarihli Resmî Gaze- 

te'de yayımlanmıştır. 

İhracatın teşviki ve geliştirilmesine ilişkin 7/1117 
sayılı Karar'a göre kredi belgesi alan ihracatçı, imal&tçı 
veya ihracata mal hazırlayıcılar, bu belgeyle ihracını taah¬ 

hüt ettikleri mal veya mamullerle ilgili ihracatlarını biz- 
sat yapabilecekleri gibi ihracat projesinde belirtmek veya 
ihracat yapılmadan önce Ticaret Bakanlığından (Teşvik ve 
Uygulama Genel Müdürlüğü) müsaade almak şartıyla bir başka 
ihracatçı vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. 



II- Özel İhracat Fonu ve Döviz Kazandırıcı. Muameleler i 
Destekleme Fonu 

(7/1116 Sayılı Karar) 
10.8.1970 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7/1116 

sayılı Kararnameye bağlı "İhracatın Teşviki ve Geliştiril
mesine İlişkin" "Özel İhracat Fonu ve Döviz Kazandırıcı Mua
meleleri Destekleme Fonu" teşkiline dair Karar'la 18.1.1969 
tarih, 6/11242 sayılı ve 28.10.1969 tarih, 6/İ2586 sayılı 
Kararnameler, 1.9.1970 tarihinden itibaren yürürlükten kal

dırılmıştır. Bu Karar'a dayanarak ithalat rejimine göre alı
nan nakdi teminatların i» 50'si (daha Önce $ 35) T.C. Merkez 
Bankası nezdindeki "Özel İhracat Fonu" hesabına kaydedilir. 

İhraç konusu malın vergi iade listelerinde yer alıp al

madığına bakılmaksızın ihracata dönük hazırlık ve imalftt saf

haları ile ilgili kredili ihracatın ve ihracatı geliştirici, 
destekleyici, ihracata dönük yatırım projelerinin finansmanı 
maksadıyla kredi verilir. Aracı kuruluş tarafından, Teşvik 
Bürosu'ndan kredi belgesi alınması halinde kredi verilebil
mektedir. 

Yine bu Karar hükümlerine göre açılacak kredilerde, 
7/1117 sayılı İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına 
Dair Karar’m 1. maddesindeki vergi, resim ve harç istisnası 
uygulanır, 2. maddesindeki faiz farkı ödemeleri yapılmaz. 

Yani, 7/1116 sayılı Kararname, eski kararnamelerdeki 
prensipleri aynen muhafaza etmektedir. 
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Ancak 7/3986 sayılı kararname ile (10.3.1972 tarihinde 
yayımlanmıştır), 7/1116 sayılı Kararname*ye ek Kararın 7- 
maddesi değiştirilmiş, belgelerde gösterilen süre içinde 
taahhüt edilen ihracatın en az /> 60'ının gerçekleştirildiği 
projeler için muhik sebeplerin bulunması halinde 1 yıla ka¬ 
dar süre uzatımı yapılabilmesi imkS.ni getirilmiştir. 

C, PROJE BAZINDA DÖVİZ TAKSİSİ: 

7/1117 Sayılı Kararname'de bu konuda yapılan değişik¬ 

likler aşağıda belirtilmiştir: 

Mamullerini serbest döviz karşılığında ihraç edecek 

veya yurt içinde yabancılara serbest dövizle satacak olan¬ 
lara döviz tahsis edilebilecektir. Bu suretle serbest döviz¬ 

le ihraç veya satış şartına, amaca uygun olarak açıklık ge¬ 

tirilmiş, önceden yapılan satış veya ihracat halinde uygula¬ 

mada ortaya çıkan aksaklıklar sebebiyle, döviz tahsis olun¬ 

ması metinden çıkarılmıştır. Ayrıca bu Kararname ile, ham 

madde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemeleri yanın¬ 
da, imalâtçıların tesislerinin tevsii ve yeni yatırımlarının 

ihtiyacı için gerekli maddelerin ithalinde döviz tahsisi im¬ 

kanı getir-ilmiş tir. 

Döviz tahsisi olanağından imalatçı-ihracatçılar yanında 
1615 sayılı yeni Gümrük Kanununun 118. maddesine (eski 5383 
sayılı Kanunun 23* maddesi) istinaden geçici kabul yoluyla 
ithal edilen veserbest döviz karşılığında ülke içinde az 
/eya çok işçilik gördükten sonra tekrar ihraç olunan mamu¬ 
lün imalatçılarının yalnız işretine veya işletmelerinin ihti¬ 
yaçları için; kendisi imalatçı olmayan ihracatçı sermaye 
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şirketlerinin mamullerini ihraç ettikleri imalâtçılanının, 
imalâtçı-ihracatçılarda olduğu gibi» ham ve yardımcı madde 
ve ambalaj malzemesi, işletmeler veya tesislerin tevsii ve 
yeni yatırım ihtiyaçları için yararlanmaları da öngörülmüş¬ 
tür . 

Tahsis edilen toplam döviz miktarı, Teşvik Bürosu'nca 
uygun görülen ihracat kıymetinin $ 50'sini, imalâtçının iş¬ 
letme veya işletmelerinin veya tesislerinin tevsii ve yeni 
yatırım ihtiyaçları için tahsis edilecek döviz ise bu tavan 
içinde kalmak kaydıyla ihracat kıymetinin $ 25'ini geçemez. 

22.9.1970 tarihinde yayımlanan 1 Sıra No.lu Tebliğ 

proje bazında döviz tahsisinin genel esaslarını ve uygula¬ 

ma şartlarını göstermektedir. 

Ayrıca, 4.11.1971 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 

ve 7/1117 sayılı karar'm döviz tahsislerine ait, taahhüt 
edilen ihracatların süreleri ile ilgili bölümünde 7/3362 sa¬ 

yılı Kararla bir değişiklik yapılmış ve taahhüt edilen ihra¬ 
catın İ° 60'ının gerçekleştirildiği projelerde, yeni sürele¬ 
rin verilebilmesi imkânı getirilmiştir. 

Yapılacak ihracat karşılığı döviz tahsisinin usul ve 

esasları, sayılı Karar ve eki 2 No.lu Tebliğ'e göre 
devam ederken, yapılmış olan ihracata karşılık döviz tahsi¬ 
si, 3.5.1972 tarihli Resmi Gazete'de yayımlansın "mamullerin 
ihracı veya yurt içinde serbest dövizle satışı karşılığında 
yapılacak Döviz Tahsisi Esaslarına ilişkin Yönetmelik'e da¬ 
yanılarak yapılmaktadır. Yönetmelik'in 1. maddesinde kapsam 
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"Mamullerin ihracı veya yurt içinde serbest dövizle satışı 

karşılığında, 7.8.1970 tarih, 7/1117 sayılı Karar'm 4. 
maddesi ve 4.1.1972 tarihli Resmi lazete'de yayımlanan 7/3619 

sayılı İthalat Rejimi Kararı’nın 8.41972 tarih, 7/4272 sayı¬ 
lı Kararname ile değişik 11. maddesi hükümlerine göre yapı¬ 

lacak döviz tahsisleri" olarak sınırlandırılmıştır. 



26 -

ıı- mevcut duşu..; 

1- Mevzuat 

a) Kartonlar: 

(1) 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 6 
ve 7 nci Maddeleri: 

Madde 6- İlk ve yardımcı maddeleri için istihsal vergi¬ 

si ödenmemiş vergiye tahi istihsalat ve imalatını münhasıran 
memleket haricine çıkaran müstahsil veya imalâtçılar adına, 
vergi tahakkuk ettirilmez. 

Bu türlü imalat veya istihsalatını kısmen memleket ha¬ 

ricine çıkaranlar için mal imal veya istihsal yerinden çık¬ 

madan evvel vergi dairesine aşağıdaki (b) işaretli bendde ya¬ 
zılı malumatı havi olarak verilecek beyanname üzerine vergi 

tarih ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. 

Tecil edilmiş olan vergi: 

a) İhracat, imalatçı veya müstahsil tarafından bizzat 
veya ihracatçı yahut komüsyoncu vasıtasiyle kendi namına ya¬ 
pılmak, yahut memleket içinde bir ihracat tüccarına satılarak 

onun tarafından doğrudan doğruya ihraç olunmak, 

b) Vergi dairesine verilen beyanname ile ihraç edilecek 
malın cinsi, nev'i, miktarı, satış bedeli, kabların adet ve 
nev' i, ihracatı yapacak tüccar veya koır.iisyoncunun adı, soyadı 

ticari unvanı ve adresi, ihracatın müstahsil veya imalatçı 
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namına mı yapılacağı, yoksa ihraç edilmek kaydı ile memleket 
dahilinde ihracat tüccarına mı satıldığı bildirilerek iki 
nüsha nakliye tezkeresi alınmak, 

c) Nakliye tezkeresi tarihinden itibaren altı ay için¬ 
de malın (b) bendinde yazılı şekilde ihraç edildiğini bübey- 
yin güorük dairesinden alınacak vesika vergi dairesine ibraz 
edilmek, 

kayıt ve şartı ile terkin olunur. 

İptidai maddesi başkasına ait olmak üzere istihsal veya 
imal edilecek birinci fıkrada yazalı maddeler, sahibi tara¬ 

fından bizzat veya bilvasıta ihraç edilir, yahıt doğrudan 

doğruya ihraç edilmek üzere memleket içinde bir ihracat tüc¬ 
carına satılırsa müstahsil veya imalâtçı tarafından, mal is¬ 

tihsal veya imal yerinden çıkmadan evvel yukardaki (b) işa¬ 
retli bendde yazılı şekilde vergi dairesine beyanname veril¬ 

mek ve bu beyannamede mal inal ettiren şahıs veya müessese- 

nin adı ile adresi ayrıca gösterilmek şartiyle bu mallar için 
tarih ve tahakkuk ettirilecek vergi de tecil ve (c) bendinde 

yazılı hükün yerine getirildiği takdirde terkin olunur. 

ihracat muaflığının tatbik edilmiyeceği haller ve ihra¬ 
cattan vazgeçme halinde yapılacak muamele: 

Madde 7- 6 ncı maddede yazılı şartlardan herhangi biri¬ 
ne riayet edilmemesi halinde evvelce tecil adilmiş olan vergi, 
malıa istihsal veya imal yerinden imrarı tarihini takibeden 
ayır onbeşi ödeme süresi sayılarak Asme Alacaklarının Tahsil 
Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre taiıail olunur. 
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Zor durum dolayı siyle ihraç beyannamesinde gösterilen 

malların kısmen ihraç edilmediği anlaşıldığı takdirde müdde¬ 
tinde ihraç edilen mallara ait vergi 6 ncı maddedeki esaslar 
dairesinde terkin, ihraç edilmiyen mallara ait vergi de ge¬ 

cikme zammına tabi tutulmadan usulü dairesinde tahsil olunur. 

Nakliye tezkeresinin alındığı ayı takip eden ay başından 

itibaren üç ay içinde nakliye tezkeresinde yazılı malların 

kısmen veya tamamen ihracından vazgeçildiği yazılı ile vergi 

dairesine bildirilirse bu maddenin birinci fıkrası hükmü uy¬ 

gulanamaz. 

Bu mallar ihbar tarihine kadar nakliye tezkeresinde ya¬ 
zılı ihracat tüccarından başka bir şahıs veya müesseseye 
memleket içinde satılmış ise satıldığı ayın beyannamesine, 

şayet ihracat tüccarı tarafından memleket içinde satılmış 
ise ihbarın yapıldığı ayın beyannamesine ithal edilir. 

İhbar tarihine kadar memleket içinde satılmayıp müstah¬ 
sil veya imalatçıya iade edilmiş olan mallar imalât defte¬ 
rinde icap eden kayjtlar yapılmak suretiyle istihsal veya 
imali yapan işletmeye ithalat kaydolunarak vergisi terkin 
edilir. 
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İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE 
VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE 

ALINACAK TEDBİRLERE DAİR 
KANUN 

Kanun No: 261 Kabul Tarihi: 27.6.1963 

Madde 1. Mamullerimize ihraç gücü kazandırmak amacı ile 

bunların teşvik edilecek ihraç fiyatlarında vergi resim harç 
ve benzer tesirler icra eden sari mükellefiyetleri muaflık 

ve istisnalar ihdası veya iade suretiyle ve gerektiği tak¬ 

dirde mevcut mali mevzuattaki ihracata müteallik muaflık mu¬ 

vakkat kabul ve iade hükümlerini de geri bırakarak tamamen 

veya kısmen bertaraf etmeye ve bu maksatla gerekli usulleri 

ihdasa, bunların uygulanmasını mümkün kılacak şartları hazır- 

lamaya, bu usul ve şartlarda gerekli değiştirmeleri yapmaya 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Madde 2. Birinci maddedeki yetkiye dayanılarak Bakanlar 

Kurulunca ihdas olunacak usullere, hazırlanacak şartlara ve 

bunların değiştirilmesine mütedair kararlar yayınlandıkları 
tarihte yürürlüğe girmekle beraber bu tarihten itibaren üç 
ay içinde yasama o rganının onayına sunulur. (Bu madde 1 Ağus¬ 

tos 1967 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 933 sayılı kamımın 
11'inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır). 

Madde 3. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4. Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Not: 261 sayılı Kanını metni 5 Temmuz 1963 tarihli 11446 sayılı 
Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 
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KALKINMA PLANININ ' JYOfJLANTvT SI ESASLARINA DAİR 
KANON 

KANON NO: 033 
THNVİK VB TANZİM 

Madde 1- (Miilga) 
Madde ?- Kalkınma planını ve yıllık programlara uygun 

olarak yatırımların teşvik ve tanzimi maksadiyle: 

C) Sanayi bölgeleri ve turistik bölgeler tesis ve tan¬ 

zimi ve bu maksatla, gerektiğinde arazi istimlâki, Bakanlar 
Kurulu kararnameleri ile yapılır. 

D) Umumî Hıfzıssıhhn Kanunu, İş Kanunları, Mahallî 
İdareler Kanunları ile diğer mevzuatta her türlü yatırımla¬ 
ra, (Ezcümle sanayi kuruluş ve işletmesine) ait ruhsat for¬ 
malitelerini ahenkleştirmek, çabulclaştırmak ve yetkili mer¬ 

cileri bir arada çalıştırmak için Bakanlar Kurulu gerekli 
’N 

tedbirleri, icabında kararnameler çıkararak alır. 

E) Bakanlar Kurulu standart ve kalite kontrolü konula¬ 

rında tatbikatı geliştirici tedbirler almaya yetkilidir. 

Bu kontrolların hizmetin icaplarına göre sıhhatli, ve süratli 
* 

bir tarzda yapılabilmesini sağlamak amaciyle, mesai saatleri 

dışında ve ek mesai ücreti ödenmek şartiyle personel çalış¬ 

tırmak hususunda kararname çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetki¬ 
lidir. 

Madde 3- Kalkınma Planı ve programlarına uygun olarak 

ihracatın teşviki vc döviz gelirlerinin artırılması maksa- 
üiyle: 
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C) İhracatın Kalkınma Planı ve yıllık programlar dai¬ 
resinde geliştirilmeni ve düzenlenmesi için gerekli tedbir¬ 
ler Bakanlar Kurulu Kararnameleri ile alınır. 

Madde 4- 6 Ocak 1961 tarihi i ve 193 sayılı Gelir Vergi¬ 

si Kanununa 28 Şubat 196? tarihi i ve 202 sayılı Kanunla ek¬ 
lenen 2 nci ve 3 üncü maddeler: 2 Mayıs 1949 tarihli, ve 5383 
sayılı Gümrük Kanununa bağlı Cümrük Giriş Tarife Cetvelinin 

değiştirilmesi hakkında 25 Mayıs 1964 tarihli ve 474 sayılı 
Kanunun 2 nci, 3 üncü ve 5 inci maddeleri; 5 Temmuz 1963 ta¬ 

rihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle işbu kanunun 
2 inci maddesinin (A) ve (B) bendleri ile 3 üncü maddesinin 

(B) bendinin (I) numaralı fıkrası gereğince öngörülen teşvik 

tedbirleri ve diğer kanunlarda öngörülen teşvik tedbirlerini 
uygulamak ve bu amaçla gerekli belgeleri müteşebbislere ver¬ 
mekle görevli olmak üzere, Başbakanlığa bağlı bir (Yatırım¬ 
ları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu) kurulmuştur. 

Bu bürodaki, kadroları ile çalıştırılır ve geçici süreli 

görevler için mukaveleli uzman istihdam edilebilir. 

Madde 5- Kalkınma Planı ve yıllık programlara göre şe¬ 

hirleşmenin gelişmesini düzenlemek amacı ile mahalli idare¬ 
lere yardım yapılması için Genel Bütçe Kanununda açılacak 

bir bölümdeki ödenek ile dış kaynaklardan yapılacak tahsis¬ 

lerin kullanılması Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle olur. 

Bakanlar Kurulu yukardaîti. fıkranın uygulanmasında, hızla 

sanayileşme ortamı olan ve bunun yükünü taşıyan mahalli ida¬ 
relerin elektrik, su, yol, kanalizasyon gibi alt-yapı tesis¬ 

lerinin planlamasını ve yapılmasını sağlamaya: gerektiğinde 
müstakbel gelişme sahaları için arsa istimlak etmek üzere ka¬ 
rarnameler çıkarmaya yetkilidir. 
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Çeşitli. Hükümler 

Madde 6- 18 Ocak 1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (a) bendi ile 
kurulmuş olan komite kaldırılmıştır. Kanunun bu komiteye ver¬ 
miş olduğu görevleri Devlet Planlama Merkez Teşkilâtı ifa 
eder. 

Aynı Kanunun 8 inci maddesinin (b) bendinde zikredilen 
itiraz mercii Yüksek Planlama Kuruludur. 

Madde 7- Kalkınma Planının uygulanmasında özel ihtisas 

ve kabiliyet gerektiren Maliye, Ticaret, Sanayi, Ulaştırma, 
Bayındırlık ve Tarım Bakanlıkları müsteşar muavini, daire 

başkanı, daire başkan muavini, genel müdür ve genel müdür mu¬ 

avini görevlerine, meslek kıdemi ve müktesep maaş derecesi 
hakkında aranılan şartlar dikkate alınmaksızın atanmalar 

yapılabilir. Bu atanmada, görevliye tayin edildiği kadronun 

maaşı müktesep hak teşkil etmeksizin ödenir. 

Madde 8- Kalkınma Planının uygulanması ile ilgili ola¬ 

rak geçici süreli önemli işlerin ve projelerin yürütülmesin¬ 
de mukaveleli personel istihdamı esasları, Bakanlar Kurulu 

Kararnamesiyle düzenlenir. 

Bu konunun 2 inci maddesinin (E) bendinin ve 4 üncü mad¬ 

desinin uygulanması ile ilgili olarak geçici görevlerde muka¬ 
veleli personel istihdam edilebilir. 30 Eylül 1960 tarihli ve 

91 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi bu şekilde istihdam edile¬ 

cekler hakkında da uygulanır. 
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Madde 10- Kalkınma Planı ve yıllık programlar gereğin¬ 

ce yaptırılacak yatırımların müşavirlik, mühendislik, mimar¬ 

lık ve benzeri proje ve kontrollük hizmetlerinin yaptırılma¬ 
sı, 10 Haziran 1934 tarihli ve 2490 sayılı Kanun hükümlerine 

tabi değildir. 

Bu hizmetlerin görülmesine ait esaslar Bakanlar Kurulu 
Kararnamesiyle düzenlenir. 

Madde 11- 5 Temmuz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 

2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 12- 10 Haziran 1930 tarihli ve 1705 sayılı Kanu¬ 

na aşağıdaki ek madde eklenmiştir: 

Ek Madde- Orman Genel Müdürlüğünün kendi istihsal et¬ 

tiği mal ve maddeleri ihraç edebilmesi için ihracat ruhsat¬ 
namesi aranmaz. 

Madde 13- Bu kanunda söz konusu kararnamelerin ve 5 Tem¬ 

muz 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde ya¬ 

zılı Kararnamelerin çıkarılmasından önce Yüksek Planlama ku¬ 
rulunun mütalâası alınır. 

Madde 14- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 15- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 



- 234 -

19.7.1972 Tarih ve 1615 Sayılı Gümrük Kanunu 
DÜRÜ ÜNCÜ BÜLÜ1Vİ 

Geçici kabul geçici muaflık rejimi geçici olarak giren 

eşya 

Madde 118- Ham veya yarı mamul maddeleri dışardan ge¬ 

tirilerek memleket içinde başkaca maddeler katılmış olsun 

olmasın tamamlayıcı veya değerlendirici az veya çok bir iş¬ 

çilik gördükten ve yarı mamul, veya mamul hale getirildikten 
sonra en geç iki yıl içinde tekrar çıkarılacak eşyanın ver¬ 

gileri, Bakanlıkça kabul ve tesbit edilecek esas ve şartlar 

dairesinde, teminata bağlıdır. 

Bu hükümlerden faydalanabilecek eşya ile bunların göre¬ 

bilecekleri işçilik derecesi, ücreti ve fire nisbetleri, Ma¬ 

liye, Sanayi ve Teknoloji, Gümrük ve Tekel ve Ticaret Bakan¬ 

lıklarınca müştereken tesbit olunur. 

Ayrıca yurda kati olarak sokulan ham, yarı mamul ve ma¬ 
mul maddelerin yurtta başkaca maddeler katılsın katılmasın, 

tamamlayıcı veya değerlendirici bir işçilik görerek yarı ma¬ 

mul veya mamul halde ihraçlarında bu eşyanın maliyetine gi¬ 

ren Gümrük Yergisi ile gümrüklerce alınan sair vergi, resim 
ve harçların toplamına karşılık vasati bir verginin reddine 

Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
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b) Kararnameler 

İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesine ilişkin 

(l) "özel İhracat Fonu ve Döviz Kazandırıcı Muamelele¬ 

ri Destekleme Fonu" Teşkiline Dair Karar 

(10.8.1970 te yayımlanmıştır) 

Madde l- İthalât Rejimi Kararma göre alınan nakdî te¬ 
minatların % 50 si Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdin- 

de açılacak "özel İhracat Fonu" hesabına, kaydedilir. Bu he¬ 
saptan Başbakanlık Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve 
Teşvik Bürosundan (1) belge alınması kaydıyla ve aracı kuru¬ 

luşlar vasıtasıyla, ihraç konusu malın 261 sayılı Kanuna gö¬ 
re çıkarılmış veya çıkarılacak olan kat'i ve geçici vergi ia¬ 
desi listelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın, ihracata 
müteveccih hazırlık ve imalât safhaları ile kredili ihracatın 

ve ihracatı geliştirici, destekleyici ve ihracata dayalı yatı¬ 
rını projelerinin finansmanı maksadı ile kredi verilir. 

Kredi belgesi verilebilmesi için ihracatçı ve/veya ya¬ 
tırımcı tarafından hazırlanan, belli bir ihraç taahhüdünü 

kapsayan, ihracat ve/veya yatırım projesinin adı geçen Büroca 
uygun görülmesi gereklidir. 

Ayrıca para politikasının icaplarına göre bu fondan Ma¬ 

liye Bakanlığı Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilâtı (2) ve 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın müşterek kararları ile 

gerekli kullanmalarda bulunulabilir. 
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Madde 2- özel ihracat Fonu hesabından aracı kuruluşlara 
aktarmaların usul ve şartları ile, aracı kuruluşlar, Başba¬ 
kanlık Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından tespit edilir. 

Madde 3- Aracı kuruluş, birinci maddede belirtilen he¬ 

saptan tahsil ettiği miktar üzerinden, aldığı para aynı mad¬ 
dede belirtilen gayelere, Başbakanlık Yatırımları ve İhracatı 
Geliştirme ve Teşvik Bürosundan alman belgeye istinaden tah¬ 
sis edilip ödeninceye kadar 7“ 6; para belgeye istinaden ihra¬ 

catı teşvik ve geliştirme maksadıyla gçılmış bir kredi ile 
ilgili olarak müstakriz üzerinde kaldığı müddetçe $ 3 nispe¬ 
tinde faiz öder. Aracı kuruluşun ödediği faizler, T.C. Merkez 
Bankası nezdinde "Döviz Kazandırıcı Muameleleri Destekleme 

Fonu" adı ile açılacak özel bir hesapta toplanır. 

Aracı kuruluşun müstakrize uygulayacağı faiz haddi ise 

7° 6 dır. 

(2) Karar Sayısı: 7/1117 (10.8.1970 tarihli Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır.) 

İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi 
Esaslarına Dair Karar 

Vergi, Resim ve Harç İstisnası: 

Madde 1-a) Açılacak ihracat kredileri ve bizatihi ih¬ 

racat muameleleriyle ilgili olarak bankaların (T.C. Merkez 
Bankası dahil) ve sigorta şirketlerinin yapmış oldukları 
bütün muameleler dolayısiyle, kendi lehlerine her ne nam ile 
olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar 6802 sa¬ 
yılı Kanuna göre alınmakta olan Banka ve Sigorta Muameleleri 
vergisinden, 
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İhracat kredisi ir,lem.leri ve bizatihi ihracata müteal¬ 

lik nnıamelel er 11 memm'iz 1964 tarih ve 488 sayılı Kanundaki 
Damga Vergisi, 23 Mayıs 1928 tarih ve 13?4 sayılı Kanundaki 
Damga Resmi ile başka kanunlarda, yer alan diğer resim vs 
harçlardan istisna edilmiştir. 

b) () bendindeki istisna; hazırlanan serbest dövizle 
yapılacak ihracat veya yurt içinde yabancılara serbest döviz¬ 

le satış projesinin Başbakanlık Yatırımları ve İhracatı Geliş¬ 
tirme 're Teşvik Bürosunca (l) uygun görülmesi kaydiyle, 261 
sayılı Kanuna istinaden çıkarılmış ve çıkarılacak kat’i ve 

geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerin ihracına 
müteveccih hazırlık ve iına.la.t safhasındaki keridi muamelele¬ 

rine de uygulanır. 

Faiz Farkı Ödemeleri: 

Madde 2- a) Serbest döviz karşılığında yapılacak ihraca¬ 
tın finansmanı için açılacak kredilerle ilgili faiz farkı öde¬ 
meleri, 7.8.1970 gün ve 7/1118 sayılı Kararname (2) gereğince 
selektif kredi fonundan Banka ve müstakrize yapılır. 

b) (a) bendi, Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teş¬ 
vik Bürosundan belge alınması kaydıyla, 261 sayılı Kanuna is¬ 
tinaden çıkarılmış ve çıkarılacak kat'i ve geçici vergi iade¬ 

si listelerinde yer alan mamullerin ihracına müteveccih hazır¬ 
lık ve imalât safhalarındaki kredi muamelelerine de uygulanır. 

c) Bu maddenin uygnianmasında, sözü edilen malların yurt 
içinde serbest dövizle satışı da ihracat sayılır: 
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d) Bu madde sözü edilen kredilere, ihracatı geliştir¬ 
mek maksadıyla kurulmuş bulunan mevcut özel fonlardan açıla¬ 

cak krediler dahil değildir. 

Madde 3- Selektif kredi uygulamasından yararlanan ih¬ 

racatçılar, bu kredileri ihracata müteallik faaliyetlerinde 

kullanmadıkları veya ihracatı ikraz anlaşmasına veya belgeye 
uygun şekilde gerçekleştirmedikleri takdirde normal ticarî 

kredilere uygulanan faiz, komisyon ve sair masraflar tutarı 

ile kendisinden daha önce tahsil edilmiş bulunan düşük faiz, 
komisyon ve sair masraflar arasındaki fark krediyi açan ban¬ 

kaya ödenir; banka selektif keridi fonundan karşılanan faiz 
farkını aynı fona iade eder. 

Ayrıca normal ticari faiz, komisyon ve sair masraflar 

toplamı üzerinden hesaplanacak banka ve sigorta muameleleri 
vergisi ile kredi muamelelerine mütelerri tahsil edilmemiş 
bulunan diğer vergi, resim ve harçlar ilgiliden usulü daire¬ 
sinde tahsil edilir. 

İmalatçı İhracatçılara Proje Bazında Döviz Tahsisi: 

Madde 4- Mamullerini serbest döviz karşılığında ihraç 
edecek veya yurt içinde yabancılara serbest dövizle satacak 

olan imalatçılara, bu mamullerin imalinde kullanacakları ham 

ve yardımcı maddelerle bunların ihracında kullanacakları am¬ 

balaj malzemelerinin ithali, işletme veya işletmelerinin, it¬ 

hali gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi ve imalâtçı ihracat¬ 
çıların tesislerinin tevsii veya yeni yatırımları için, ima¬ 

lâtçı tarafından hazırlanan ihracat projesinin Başbakanlık 
yatırımları ve ihracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu tarafından 
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uy£un görülmesi şartiyle, döviz tahsisi yapılır ve bu döviz 
öncelikle transfer edilir. 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 23. üncü maddesine (3) is¬ 
tinaden geçici kabul yolu ile ithal edilen ve serbest döviz 

karşılığında memleket dahilinde az veya çok işçilik gördük¬ 
ten sonra tekrar ihraç olunan mamulün imalâtçılarına da, bu 

maddedeki esaslara göre işletme veya işletmelerinin ihtiyacı 

için döviz tahsis edilebilir. 

Kendisi imalâtçı olmayan ihracatçı sermaye şirketlerine 
bu madde esasları dahilinde döviz tahsis edilebilir. 

Bu maddeye göre tahsis edilecek toplam döviz miktarı, 
projedeki uygun görülen ihracat kıymetinin $ 50 sini; imalât¬ 
çının işletme veya işletmelerinin veya tevsi ve yeni yatırım 

ihtiyaçları için tahsis edilecek döviz ise bu $ 50 lik tavan 
içinde kalmak kaydıyla ihracat kıymetinin # 25'ini geçemez. 

Tahsis edilecek dövizin Türk Lirası karşılığının $ 10 u 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına nakdî teminat olarak ya¬ 

tırılır ve başkaca her hangi bir teminat istenmez. İhracat 
projesini gerçekleştiren veya ithalattan vazgeçen imalâtçıla¬ 
rın teminatı kendilerine iade edilir. Ancak ihracat ithalât¬ 

tan önce gerçekleştirildiği takdirde teminat, ithalâtın yapıl¬ 
masından sonra iade olunur. 

İhracat projesi, belgede gösterilen kayıt ve şartlarla 
gerçekleştirilmediği takdirde nakdî. teminat hâzineye irat 
kaydolunur. 
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Madde 5- İhracat projelerinde taaVıhüt edilen ihracat 
bu karara göre verilen belgelerde gösterilen süre içinde ger¬ 

çekleştirilir. Hu süre bir yılı açamaz. 

belgelerde gösterilen süre içinde taahhüt edilen ihra¬ 

catın en az / 60'ının gerçekleştirildiği projelerde, muhik 
sebeplerin bulunması halinde Dış Ekonomik İlişkiler (4) Ba¬ 
kanlığınca yeni süreler verilebilir. Ancak, ilk süre ile 

birlikte verilen süreler toplamı hiç bir şekilde iki yılı 

geçemez. I.iücbir sebeplerin bulunması halinde yukarıda belir¬ 

tilen kıstaslar da gözönüne alınarak durum tekrar değerlendi- 
Irilir. 

madde 6- 13.9.1969 tarih ve 6/10649 sayılı; 13.1.1969 
tarih ve 6/11254 sayılı Kararnameler 1 Eylül 1970 tarihinden 
itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 7- Yatırımları ve ihracatı Geliştirme ve Teşvik 
Bürosu, bu kararın uygulanmasını temin maksadıyla tesbit edi¬ 

lecek usul ve şartları Resmi Gazete'de yayımlayacağı tebliğ¬ 
lerle ilgililere duyurulur.. 

Goçici Madde- 6/11254 3ayılı Kararnamelere göre açılan 
ihracat kredileri ve yapılan ihracat muamelelerine ilişkin 
işlemler ile, verilen belgeler hakkında anılan Kararnameler 

hükümleri uygulanır.- 

Madde 8- Bu Karar 1 Eylül 1970 tarihinde yürürlüğe gi¬ 
rer. 
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( s ) K firar Sayı sı s 7,/‘h3'-l ' i ].;?, LQ7 * Tarih Li R.» mi Ga¬ 

zete’de .yayımlanmıştir. ) 

İifRACATtH TEŞVİKİ VE GERİŞTİR f. ü.>: -;j ESASLARINA 
DAİR ICARAR1 A EK KARAR 

Madde 1- yatırımların gerçeklenme safhasında teşebbüs¬ 

lere açılar İhracat Garantili Yatırım ile gemi inşası ve ge¬ 
mi inşa tesisleri ile ilgili, orta ve uzun vadeli kredilerde, 

bu krediler vadelerinde tasfiye edilinceye kadar 7.8.1970 ta¬ 

rih ve 7/1117 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "İhra¬ 
catın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar"ın 1 in¬ 
ci maddesi hükmü uygulanır. 

Madde 2- Bu kredilerin maksat dışı kullanılması veya 
taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilmemesi halinde istis¬ 

na edilen vergi, nesim ve harçlar (Reeskont işlemi ile ilgi¬ 
li olanlar dahil) gecikme zamları ile birlikte ilgiliden usu¬ 
lü dairesinde tahsil edilir. 

Madde 3- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu Kararın uy¬ 
gulanmasını temin maksadı ile tespit edilecek usul ve şart¬ 
ları Resmî Gazete'de yayınlayacağı tebliğlerle ilgililere 

duyurulur. 

Madde 4- Bu Karar 1.3.1973 tarihinde yürürlüğe girer. 
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(4) Karar Sayısı: 7/5822 

Müstakrize faiz farkı ödemesi yapılmasına dair Maliye 
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunun 

9.2.1973 tarih ve 30 sayılı Raporu ile uygun görülen ilişik 
Kararın yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 10.2.1973 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Faiz Parkı Ödemesi Yapılmasına Dair Karar 

Madde 1- Yatırımların ve ihracatın teşviki amacıyla 

orta ve uzun vadeli kredilerin maliyetlerinin ucuzlatılması

nı ve banka kaynaklarının iktisadı gelişme hedeflerine yö
neltilmesini sağlamak için yürürlükteki faiz hadleri üzerin

den aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde ve oranlarda faiz 

farkı ödemeleri yapılır. 

FAİZ FARKI ÖDEMELERİ ORANLARI 

 Kredinin Nev1 i  Mistakrize $ 
I- Orta ve uzun vadeli krediler: 

A- Yıllık Programların Genel Teşvik tablo 
loşunda yer alan ve orta vadeli kredi

lerden yararlanması öngörülen sektör
lere (Tarım sektörü hariç) açılan kre
dilerde 

B- Tarım Kredilerinde: 

Yıllık Programların Genel Teşvik tablo 
sonda yer alan orta vadeli kredilerde 

C- Kredili İhracat Finansmanlarında 

6,0 

1,0 

4,0 



- 243 -

Kredinin Nev1 i Mistakrize j 

II- Kısa VadeLi Krediler: 

A- İhracat kredileri 

B- Tarım kredilerinde: 

a) Genel olarak 

b) Orta ve uzun vadeli tarım kredileride 
1,0 

1,0 

3,0 

C- Türkiye Halk Bankasınca küçük sanayici ve 
sanatkârlara açılacak kısa ve orta vadeli 
mesleki kredilerde 

D- Kredili İhracat finansmanlarında 
1,0 

4,0 

Yatırımların gerice yörelerde yapılması halinde, yu¬ 

karıda belirtilen ve müstakrize yapılması öngörülen faiz 

farkı ödemeleri $ 1 arttırılarak uygulanır. 

Kısa ve orta vadeli ihracat finansmanlarında reeskonta 

gelindiği nisbette ve sürece, müstakrize yapılması öngörülen 
faiz farkı ödemeleri $1,5 noksanıyla yapılır. 

Madde 2- Yurt dışından sağlanan kredi kaynaklarından 
temin olunan ve her türlü özel fonlardan açılan kredilerle 

ilgili olarak faiz farkı ödenmesi yapılmaz; 

Ayrıca 1 inci maddedeki faiz farkı ödemelerinin nispe¬ 
tini gösteren tablonun I No.lu bölümünde yer alan orta ve 
uzun vadeli kredilerle ilgili olarak faiz farkı ödemesi ya¬ 

pılabilmesi için orta ve uzun vadeli kredinin asgari 2 yıl 
vade ile açılmış olması şartı aranır. Kredili İhracat Fi¬ 
nansmanlarında bu bölümdeki faiz farkı iadeleri oranının uy- 

y 

gulanabilmesi için kredi müddetinin 1 yılı tecavüz etmesi, 
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kredi mevzuu malin bir imalât devresi geçirmiş sınaî, madde 

olması ve ihracatın serbest döviz kargılığında yapılmasının 
tevsiki gerekmektedir. 

Madde 3- Faiz farkı ödemesinden yararlanan kredilerin 

bu Kararname hükümlerine uygun olarak işlemesinden krediyi 
açan banka sorumludur. 

Kredilerin başka maksatlarla kullanılması halinde, ya¬ 
pılan faiz farkı ödemeleri müstakrizden geri alınır. Müstalc- 

rizin faiz farkının geri ödememesi veya kredilerin bu karara 
aykırı olarak kullanılmasının tekerrürü halinde bankanın 

müşterilerine faiz farkı ödemesi süreli veya süresiz olarak 
durdurulabi lir. 

Madde 4- Bu karara göre faiz farkı ödemeleri, Bükçe 

Kanunlarında yer alan T.C. Merkez Bankası nezdindeki "Selek- 

tif Kredi Fonu"ndan yapılır. 

Madde 5- Maliye Bakanlığı gerektiğinde, bu kararın 

uygulanmasını temin maksadıyla tespit edilecek usul ve şart¬ 
ları Hesmî Gazete'de yayımlayacağı tebliğlerle ilgililere 

duyurur. 

Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili tereddütler mezkûr 
Bakanlık tarafından giderilir. 

Madde 6- Devlet Yatırım Bankasınca, açılacak kredi ter¬ 
de bu kr.ro r hükümler i. lygulanmaz. 
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Madde 7- 31*8.1970 tarih ve 7/lJ 9°> sayılı Kararname 
ile yürürlüğe konulan "Banka ve Müstakrizlere Faiz Farkı ya¬ 

pılmasına Dair Karar" ve bu Kararla ilgili tebliğler yürür¬ 
lükten kaldırılmıştır. 

Madde 8- Bu Karar 1 Mart 1973 tarihinde yürürlüğe girer. 
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İhracatta Vergi İadesi 

Sanayiin gelişmesi her şeyden önce sinai mamullere olan 
talebin gelişmesine bağlıdır. Bu gelişmenin tatmin edici se¬ 
viyece tutulmasında yurt içi talep yeterli olmamaktadır. Do¬ 
layısıyla bu gelişmenin sağlanması için dış talebin uyarıl¬ 
ması geliştirilmesi mamullerimize de dış pazarlar bulunması 
zorunludur. Bunu gerçekleştirebilmek için mamullerimizin ma^ 

liyetinin dünya fiyatlarıyla rekabet edebilir bir seviyeye, 

indirilmesi gerekir. 

Vergi iadesi uygulaması ile ihracatın toplam hacminin 

arttırılması yanında farklı vergi iadesi oranları ihdası ile 

ihraç mallarıiiia çeşitlilik kazandırılması ve dış ticaret 
politikasına uygun selektif bir şekilde ihracatın gelişti¬ 

rilmesine olanaM verecektir. İhracatta vergi iadesi tedbiri 
dar manada mamullerimize ihraç gücü kazandırmak geniş manada 

ihracatımızın bünyesini değiştirmek mamul ihracatının toplam 
ihracattaki payını yükseltmeyi kapsamaktadır. Uygulanmakta 

olan vergi iadesi rejimi ile sübvansiyon veya prim rejimi 

değildir. Tatbikatta ancak mamülün bünyesine giren vergi, re¬ 

sim harç ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetler 
kısmen veya tamamen iade edilmektedir. Yapılan iadenin ma¬ 
mülün bünyesine giren gerçek vergi yükünden fazla olmaması 

için azami dikkat ve titizlik gösterilmektedir. Ancak hesap 
tekniği bakımından zaman zaman iadenin vergi yüküne göre faz¬ 
la veya az olması sSzkonusu olabilmektedir. 

Malın vergi iadesinden yararlanabilmesi mamul niteliğin^ 
de olmasını gerektirir. Ancak bu her mamülün vergi iadesinden 
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yararlandırılmak suretiyle teşvik edilen mamulün yurt içi 

talebin üstünde bir üretim kapasitesine sahip olması ve ihra¬ 
catın plan ilke ve hedeflerine uygun bulunması gerekir. 

Ham maddesi tamamen ithale dayanan bir mamülün veya ya¬ 

rı mamul halinde ithal edilip tamamlayıcı bir işlem gördük¬ 
ten sonra ihraç edilen mamullerde elde edilen döviz kazancı 
hammaddeye ödenen döviz veya yarı mamul halinde ithalata 
ödenen dövizler mukayese edildiğinde hammaddenin veya memle¬ 

ket içinde gördüğü tamamlama işleminin değerini ifade eden 
net döviz kazancı temin edilemiyorsa o marnülün ihraçı teşvik 

edilmemektedir. 

261 sayılı ihracatı geliştirmek amacı ile vergilerle 
ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair kanun'un 
yayınından sonra 1964-1974 yılları arasında toplam 92.894 

milyon TL. fiili ihracat yapılmıştır. Bunun 23.177 milyon TL. 

lık kısmı vergi iadesini gerektiren ihracat olmuş ve buna 
karşılık 3-726 milyon TL. lık vergi iadesi yapılmıştır. İade 
olunan vergi ve resimlerin ortalama oranı # 16.08 dir. Yıl¬ 

lar itibariyle fiili ihracat vergi ladesine konu olan ihra¬ 

cat ve iade olunan vergiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Bu çalışmadaki bilgileri Uzman Yardımcısı Ayhan KILINÇ 
derlemiştir. 



1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
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İhracat ve İhracatta Vergi İadesi Uygulama 
Sonuçları (1964 - 1974) 

Vergi İadesine Konu Olan Mallarda 
Fiili    İade 
İhracat Gerçekleşen İade Olunan Oranı 
(OOP TL.) Uhrevet (OOP TL) Vergi (OOP TL.) ($) 
(II T2) (T) (3/2) 

3.696.941 IO3.602 
4.173*642 303.450 
4.414.570 219.668 
4.701.007 250.395 
4.467.319 247.738 
4.831.502 1.426,524 
6.408.454 1.732.883 
9.090.049 1.824.809 

11.875.875 3.209.685 
18.037.428 7.379.802 
21.197.287 6.479.307 

12.117 11,69 
29.310 9,66 
27.547 12.54 
24.889 9,94 
57.873 23.35 

208.268 14.60 
290.103 16.74 
385.277 21.11 
718.887 22.40 

1.052.892 14.27 
919.512 14.19 

92.894.074 23.177.863 3.726.675 16.08 



- 249 -

İHRACATI GELİŞTİRMEK AMACI İLE 
VERGİLERLE İLGİLİ OLARAK HÜKÜMETÇE 

ALINACAK TEDBİRLERE DAİR 
KANUN 

Kanun No: 261 Kabul Tarihi: 27.6.1963 

Madde 1- Mamullerimize ihraç gücü kazandırmak amacı 

ile bunların teşvik edilecek ihraç fiyatlarında vergi resim 
harç ve benzer tesirler icra eden sari mükellefiyetleri 
muaflık ve istisnalar ihdası veya iade suretiyle ve gerekti¬ 

ği takdirde mevcut mali mevzuattaki ihracata müteallik muaf¬ 
lık muvakkat kabul ve iade hükümlerinide geri bırakarak ta¬ 

mamen veya kısmen bertaraf etmeye ve bu maksatla gerekli 

usulleri ihdası, bunların uygulanmasını mümkün kılacak şart¬ 

ları hazırlamaya, bu usul ve şartlarda gerekli değiştirme¬ 
leri yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Madde 2- Birinci maddedeki yetkiye dayanılarak Bakan¬ 

lar Kurulunca ihdas olunacak usullere, hazırlanacak şartla¬ 
ra ve bunların değiştirilmesine mütedair kararlar yayınlan¬ 
dıkları tarihte yürürlüğe girmekle beraber bu tarihten iti¬ 

baren üç ay içinde yasama organının onayına sunulur. (Bu 
madde 1 Ağustos 1967 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 933 

sayılı kanunun 11'inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış¬ 
tır). 

Madde 3- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Not: 261 sayılı. Kanun metni 5 Temmuz 1963 tarihli 11446 
sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 
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Karar Sayısı: 7/10624 

İlişik "İhracatla Vergi İadesi Kararı"nın yürürlüğe 
konulması; Ticaret Bakanlığının 11.7.1975 gün ve 24.2.14/ 
8582 sayılı yazısı ve Yüksek Planlama Kurulu’nun olumlu gö¬ 

rüşünü bildiren 2.9.1975 gün ve 128 sayılı raporu üzerine 
27.6.1963 gün ve 261 sayılı Kanunun l'inci ve 28.7-1967 gün 
ve 933 sayılı Kanunun 3/C.4 ve l'inci maddelerine göre, Ba¬ 

kanlar Kurulunca 9.9.1975 günü kararlaştırılmıştır. 
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İhracatta Vergi İadesi Kararı 
bölül: : ı 

GENEL HÜKÜMLER 

Kavram ve Kapsam: 

Madde 1- "İhracatta Vergi İadesi" Türkiye'den ihraç 

edilen yada bu karar'a güre ihraç edilmiş sayılan maddelerin 
maliyetine girmiş bulunan ve ilişik "Mali Yükler Listesin¬ 
de (Liste A) yer alan: Vergi, resim ve harçlar ile benzeri 
etki yapan yüklerin; doğrudan doğruya yada dolaylı olarak 
ödenilmiş bulunsun, bu mamullerin ihracatçısına, ihracattan 
veya ihraç sayılan devrinden sonra ödenmesidir. 

Sınır: 

Madde 2- Birinci maddede belirtilen çerçevede ve ma^- 

liyetteki vergi yükünü aşmamak üzere; mali yükün bütününü 

veya bir bölümünü karşılayacak ölçüde iade yapılabilir. 

İhraç gücü veya iç ve dış ticaret politikası uyarınca 
vergi yükü taşıyan bir mamul, vergi iadesi uygulaması kapsa¬ 
mına alınmayabilir. Ya da iade oranı bu esasa göre tespit 
edilebilir. 

İadeden faydalanamayacak ihracat: 

Madde 3- kullanılmış olarak ihraç edilen mamuller ile 
Günrük Kanunun 131 inci maddesi ve İhracat Rejimine göre ge¬ 
çici olarak ihraç edilen mamullere, bu karar hükümleri uygu¬ 
lanmaz . 
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Döviz tahsisi suretiyle de olsa, transit ticareti ko¬ 

nusu olan mamullere vergi iadesi yapılamaz. 

Yetki: 

a) Listelere Alınacak Mamullerin Seçimi: 

Madde 4- İhracatta vergi iadesinden faydalandırılacak 
mamuller Bakanlıkça (Ticaret Bakanlığı) tespit edilir. Bu 
mamullerin faydalanacağı vergi iadesi oran veya tutarları, 

Bakanlığın teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca 28.7.1967 
gün, 933 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde karara 

bağlanır. 

b) Yorum ve Kapsam Tesbiti Yetkisi: 

Madde 5- Bakanlık, geçici vergi iade tebliğlerinde 

veya kesin iade listelerinde yer alan mamul konumlarının 

kapsamını tesbite ve bu konuda yorum yapmaya yetkilidir. 

c) Listelerden Çıkarma-Geri Alma, Oran Değişikliği 
Yapma: 

Madde 6- Bakanlık} kesin ^ergi iade listelerinde yer 
alan mamulleri daha düşük oranda vergi iadesi uygulanan lis¬ 
telere aktarmaya; bunları, listelerden geçici ya da sürekli 

olarak çıkarmaya; Bakanlar Kurulu Kararı ile bu maddeler için 
tespit edilen iade oranlarını aşmamak üzere yeniden listelere 
almaya veya üst listelere çıkarmaya yetkilidir. 

Bu değişiklik yapılmadan önce, en geç 5 iş günü içinde 
cevap verilmek kaydiyle, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planla¬ 
ma Teşkilatının görüşü alınır. 



- 253 -

Söz konusu değişiklikler Resmi Gazete'de tebliğlerle 
yayımlanır ve bu tebliğler yayım gününde yürürlüğe girer. 

d) Vergi Yükünün Tesbiti: 

Madde 7- Bu Karar'a ekli "Liste A" da yer alan mali 
yüklerden, mamullerin birim maliyetine giren tutarlar Bakan¬ 
lıkça hesaplanır. 

Söz konusu yükler, teknoloji ve mali tahlil tekniğinin 
verdiği imkânlar içinde hesaplanır ve tam bir kesinlik ta¬ 
şımayabilir, 

e) Bilgi Alma: 

Madde 8- Bakanlık, bu Karar’m uygulanması ile ilgili 

iş işlemlerde; Devlet, Özel İdare ve Belediyelere ait Daire 
ve Kurumlardan, Kanunla kurulu resmi ve özel teşekküllerden, 
bilgi alabilir. 

Bilgi verme zorunluluğu, ticari ve sınai faaliyette bu¬ 

lunan diğer gerçek ve tüzel kişileri de kapsar. 

Bütün bu kuruluş ve kişiler, istekleri, verilen süre 
içinde tam ve doğru olarak yerine getirmekle mükelleftirler. 

f) Özel Sınırlamalar Koyma: 

Madde 9- Bakanlık, ekli listelerde yar alan mamullerin 
ihracatta vergi iadesinden faydalanabilmesi için bunların 
milli veya milletlerarası standartlara uygun bulunması, be¬ 
lirli bir kalitede olması, ambalajlarının Bakanlıkça tesbit 
edilecek özellikleri taşıması gibi konularda, ek şartlar 
koyabilir. 
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Aranılacak bu özelliklerin konulması, değiştirilmesi 

veya kaldırılması Resmi Gazete ile duyurulur. 

g) Düzenleme: 

Madde 10- Bu Karar’ın uygulanması, Bakanlıkça düzenle¬ 

necek yönetmelik, tebliğ, genelge ve ilgililere verilecek 
talimatlar çerçevesinde yürütülür. 

İhracatta Vergi İadesi ve İhracata Bağlı Muafiyetler: 

Madde 11- Ekli "Liste A" da yazılı mevzuatta yer alan, 

ihraca bağlı; muaflık, istisna veya iade hükümleri; bu Karar'a 

göre ihraç edilecek mamullere uygulanamaz. 

Bu Karar çerçevesinde vergi iadesinden yararlanmak için 

bir tercih beyanı gerekmez. Ancak, ihracatlarına, bu Karar 

yerine, ekli "Liste A" daki mevzuatta yer alan ihraca bağlı; 

muaflık, istisna veya iade hükünlerinin uygulanmasını iste¬ 

yenler, bu tercihlerini, gümrük çıkış beyannamesine, bu beyan¬ 
namenin düzenlenmesi sırasında yazmak ve imzalamak zorunda¬ 

dırlar. 

Bu beyan sonradan değiştirilemez. Ayrıca, her iki im¬ 

kândan da istifade edeceğini belirtir beyanını gümrük çıkış 
beyannamesine yazarak imzalamış olanlar, bu Karar çerçeve¬ 
sinde ihracatta vergi iadesinden faydalanma isteğinde bulun¬ 
muş sayılırlar. Bu durumda, ilgili mevzuatta (Liste A) yer 
alan, ihracata bağlı muaflık, istisna ve/veya iade hüküm¬ 
lerinden faydalanamazlar. 
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Fuarlar, Sergiler ve Benzeri Yerlerde Satılan Mamuller! 

Madde 12- Fuarlar, sergiler ve benzeri yerlerde ser¬ 

gilenen ve satılarak yurda geri getirilmeyen mamullere iliş¬ 
kin vergi iadesi uygulamasındaki uçul ve şekiller Bakanlık¬ 
ça düzenlenir. 

Özellikli İhracatta ve İhracat Sayılan İşlemlerde Ver¬ 
gi İadesi: 

Madde 13- Özellikli ihracat ve ihracat sayılan işlem¬ 

ler ile bunlara ilişkin vergi iadesi uygulamasındaki usul ve 
şekiller Bakanlıkça düzenlenir. 

Geri Dönen İhraç Maddeleri: 

Madde 14- İhracı nedeniyle, ihracatçısına, bu karar 
hükümleri çerçevesinde vergi iadesi yapılan mamuller, aynen ya 

ya da değişiklik gördürülerek ve kesin olarak geri getiril¬ 
diklerinde, ihraçları nedeniyle ödenen vergi iadesi Banka'ya 

(T.C. Merkez Bankası) geri ödenmedikçe ithal edilemez. 

Sır Saklama Mükellefiyeti: 

Madde 15- Bu Karar'm uygulanmasında geçici veya sü¬ 

rekli olarak çalışanlar bu çalışmaları sebebiyle edindikleri: 

Ticari ve mali sırları, 261 sayılı Kanunun izin verdiği amaç¬ 
lar dışında kullanamaz, yayınlayamez, başkalarına aktaramaz¬ 
lar . 
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İhraç bedellerinin hesaplanması ve ödenmesi: 

Madde 16- Bu karar çerçevesinde vergi iadesinden fay- 
dalanılabilmesi için ihracatın serbest döviz karşılığında 

yapılmış olması zorunludur. Ancak, serbest döviz olmayan v 
döviz karşılığında ihraç edilmekle birlikte, bu Karar'a ek¬ 
li: 1, 2,3, 4 ve 5 sayılı listelerde yer alan ürünlere, 

29 uncu maddede belirtilen oranlarda vergi iadesi ödenir. 

(6/6/1975 gün, 7/10080 sayılı Kararname eki Karar hükmü sah¬ 
ildir. ) 

b) Net döviz esası: 

Madde 17- Bu Karar çerçevesinde ödenecek vergi iadesi¬ 

nin hesabında, ihracat karşılığı sağlanan net döviz girdisi 
asildir. 

Net döviz girdisinin hesabında: Sigorta, komisyon, prim, 

risturn gibi adlar altında yapılan, her türlü, doğrudan ya da 

dolaylı ödemeler ihracat karşılığı döviz tutarından indirilir. 

Net döviz girdisinin hesaplanmasına ait hükümler, Mali¬ 

ye ve Ticaret Bakanlık'lan nca tespit edilerek Banka'ya bil¬ 
dirilir. Banka, bu konuda gerekli belgeleri istemeye yetki¬ 
lidir. 

c) Satış şekli ve matrah: 

Madde 18- Kesin vergi iade listelerinde veya geçici 
iade listelerinde (tebliğlerinde) yer alan mamullerin FOB 
olarak satılması halinde FOB ihraç değeri, CİF, CF veya di¬ 
ğer satış şekillerinde satılması halinde, Maliye ve Ticaret 
Bakanlık'larınca tespit edilip Banka'ya bildirilecek usul 
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ve şartlar uyarınca CP değeri, iade matrahının hesabında 
esas alınır. 

Bir mamulün değişik konumlarda yer alması: 

Madde 19- Ekli listelerde yer alan iki ayrı konumun 
(Geçici iade tebliğleri dahil) kapsamına girebildiği için 
farklı oranda iadeden istifadesi söz konusu mamullere ait 

ödenmesi gerekli vergi iade oranının tespitinde; mamulün 
ismen yer aldığı konuma; ismen yer almamış ise dar kapsamlı 
konuma öncelik verilir. 

Dövizin Türk Lirasına çevrilmesi: 

Madde 20- Bu Karar'da yer alan hükümler çerçevesinde 

tespit edilen vergi iadesinden yararlanabilir ihracatın net 

girdisi olan döviz, ödenecek vergi iadesinin hesaplanması 

için Türk Lirasına çevrilir 

Aranacak belgeler: 

Madde 21- ihracatta vergi iadesinden faydalanılabil- 

mesi için ihracatçılar, Banka'ya günrük çıkış beyannamesi ile 
döviz alım bordrosunu ibraz etmek zorundadırlar. 

Ancak, Bakanlık, bu konuda her türlü düzenlemeyi yapmaya 
ve başkaca belgeler aramaya yetkilidir. 

Banka, Bakanlık'tan izin almak kaydıyla ek bilgi ve bel¬ 
geler isteyebilir. 
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Ödemelerin yapılması: 

Madde 22- İhracatta vergi iadesi ödemeleri, imkanla¬ 
rın elverdiği ölçüde en kısa sürede yapılır. Ancak, şüpheli 
durumlarda ödemeler Bakanlık veya ilgili diğer Bakanlıklar 

ve kuruluşlar yetkililerince; inceleme, araştırma ve soruş¬ 
turma işlemleri bitirilip sonuçlandırılıncaya kadar gecik¬ 
tirilebilir veya durdurulabilir. Durdurma kararı, söz konusu 
Bakanlıklar ve kuruluşlar ile Banka’ca en geç 3 iş günü 
içinde Bakanlık'a bildirilir. 

Karar hükümlerinin kabulü: 

Madde 23- İhracatta vergi iadesinden faydalanmak duru¬ 

munda bulunan bütün ihracatçılar; bu Karar ile sonradan bu 

Karar'da yapılacak değişiklik ve eklere yer alan hükümleri 
önceden kabul etmiş sayılırlar. 

Gümrük çıkış beyannamesine konulacak ek bilgiler: 

Madde 24- Bu Karar çerçevesinde ihracatta vergi iade¬ 
sinden faydalanılabilmesi için, ihracatçılar, gümrük çıkış 
beyannamesine, ihracata ilişkin,tescil/lisans beyannamesinin 
onay gün ve sayısı ile onaylayan yetkili kuruluşun adını 
(var ise kuruluşun kod numarası yeterlidir) yazarlar. 

Tescil/Lisans beyannamesi aranmaksızın yapılan ihracat¬ 
ta, bu beyannamelere yazılması gerekli tüm bilgi ve veriler 
gümrük çıkış beyannamesine yazılır veya ihracatçı tarafından 
yeterli sayısa düzenlenecek, imzalanıp mühürlenecek tescil/ 
lisans beyannameleri, gümrük idarelerince onaylanarak gümrük 
çıkış beyannamelerine birer örnek eklenir. (Bu onay, tescil/ 
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lisans beyannamelerinde yazılı bilgi ve verilerin doğruluğu¬ 
nu değil; gümrük çıkış beyannamesine eklenmek üzere ihracat¬ 
çı tarafından yapılan bildirim olduğunu ifade eder.) 

Belgelerin aynı kişi adına düzenlenmesi: 

Madde 25- Vergi iadesi alınabilmesi için: Gümrük çıkış 
beyannamesi ile döviz alım bordrosunda ve tescil/lisans be¬ 
yannamesinin aranması halinde, bu belgede, yazılı ihracatçı 
adının, aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olaması gerekir. 

Yanlış ve fazla ödemelerin geri alınması: 

Madde 26- Vergi iadesi mevzuatının yanlış uygulanma¬ 

sından ya da ihracatçı adına yanıltıcı bilgi ve belge veril¬ 

mesinden dolayı gereksiz olarak ödenen vergi iadeleri, Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve vergi mevzuatı 

çerçevesinde geri alınır. 

Banka, bu geri alma işlemini sağlamak, kolaylaştırmak 
ve hızlandırmak için her türlü fiili ve hukuki tedbiri al¬ 

maya yetkilidir. 

İhracatta uygulanacak mevzuat: 

Madde 27- Bu Karar çerçevesinde yapılacak ihracat iş¬ 
lemleri de gümrük mevzuatına göre yürütülür. 

Bu karar'ın yürütülmesinde, 27/6/1963 gün, 261 sayılı ve 
28.7.1967 gün, 933 sayılı Kanunlar uyarınca yürürlüğe konula¬ 
bilecek: Tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Bakanlık'ça 
verilecek talimatlarda hükün bulunmaması halinde, İhracat Reji¬ 
mi ve Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki mevzuat uygulanır. 



- 260 -

Gümrük, ibarelerinin ve ilgili kamusal kurumların sorum¬ 

luluğu: 

Madde 28- Gümrük idareleri ile ilgili diğer kamu ida¬ 
re ve kurumlan, bu karar gereğince yapılacak ihracatla il¬ 

gili işlemlerde, mükerrer ödemelere yol açılmamasını sağla¬ 
yıcı tedbirleri alırlar. 

Uygulanacak vergi iadesi oranı: 

Madde 29- Vergi iadesinden faydalanacak mamullerin 
istifade edebileceği vergi iadesi oranları ve buna ait hü¬ 

kümler, aşağıda gösterilmiştir. 

Liste 
Numarası 

1 

2 

3 

4 _ 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Serbest Döviz 

Alt İo Üst 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

Serbest Döviz 

Olmayan Döviz % İhraç Duva- 
  £!.£  

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

20 

15 

15 

10 

10 

Listede gösterilen oranlarda 

Listede gösterilen oranlarda 
Listede gösterilen oranlarda 

1.800.000 

1.400.000 

Bir takvim yılı içinde gerçekleştirdiği vergi iadesi 
kapsamı içinde bulunan mamullere ait safi ihracat tutarı, 
tayin edilmiş duvara ulaşan ihracatçılar, üst oran; bu duva- 

i 

ra erişemeyen firmalar alt oran üzerinden vergi iadesinden 
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istifade ederler. (Her tür çimento ve klinker ihracatında, 
yıllık ihraç duvarına bakılmaksızın üst oran üzerinden 
ödeme yapılır.) 

Yıllık ihraç tutarının hesabında ihraç bedellerinin 
birleştirilmesi: 

Madde 30- Bu karar ile diğer kararlar uyarınca vergi 
iadesinden istifade eden (Bu Karar'a ek ve değişiklik geti¬ 

ren Kararlar hariç) mamullerin ihracı karşılığında sağlanan 

döviz girdileri, yıllık, ihraç duvarının hesabında birleşti¬ 
rilemez . 

Ayrıca, yukarıdaki 9 ve 10 sayılı listelerde yer alan 

mamullere ait ihraç gelirleri de birbirleri ve diğer liste¬ 
ler ihraç tutarları ile birleştirilemez. 

Serbest döviz karşılığında gerçekieş t irilmemekle birlik¬ 
te vergi iadesinden faydalanan ihracat gelirleri de yıllık 
duvar hesabına katılamaz. 

Geçici vergi iade listelerinde bulunan mamuller karşılı¬ 
ğa sağlanan dövizler, birleştirme açısından, yer alacakları 
listelere ait hükümlere tabi olurlar. 

İhraç toplamına göre indirimsiz oran üzerinden vergi 
iadesi yapılmasına ilişkin getirilen döviz tutarının hesabın¬ 
da, ihraç yılına bakılmaksızın, aynı takvim yılında getiril¬ 
miş dövizler tutarı birleştirilir. 
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Konsinye ihracat, müşterek hesap yoluyla ihracat ve 

yurt dışında ihracatta da bu esas uygulanır. 

Ancak, prefinansraan yoluyla ihracatta önceden getirilen 
döviz ihracatın fiilen yapıldığı yıla ait getirilen döviz 

tutarına katılır. 

Kredili ihracatta ise, getirilecek dövizler, ihracatın 

gerçekleştiği yıla ait döviz toplamı ile birleştirilir. An
cak, yıllık ihracata ait fark iade ile kredili ihracata ait 
iade, kredili ihracat karşılığı dövizler yurda getirildikten 
sonra ödenir. 

BÖLÜM II 

GEÇİCİ VERGİ İADESİ 

Kavram: 

Madde 31- Bu karar'a ekli listelerde yer almamış ma
muller için ihraçları halinde ve kesin vergi iade çizelge
lerine konulduklarında, aradaki fark, ihracatçılarına ödenmek 
veya geri alınmak üzere iade yapılması, geçici vergi iadesi
dir. •• 

Yetki ve Duyurma: 

Madde 32- Geçici vergi iadesinden yararlanacak mamul
ler ve bunlara uygulanacak oranlar, # 5'i geçmemek üzere, 
Bakanlık'ça tespit edilir. 
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Belirlenen mamuller ve uygulanacak iade oranları, Resmî 

Gazete'de bir sıra numarası verilecek tebliğler ile yayımlar- 

nır. Bu tebliğler yayım gününde yürürlüğe girer. 

Faydalanma: 

Madde 33- Geçici vergi iade tebliğlerinde yer alan raa- 

müller, ihraçlarında, kendileri için belirtilen oranlara gö¬ 

re, geçici vergi iadesinden faydalanır. 

Farkın Ödenmesi: 

Madde 34- Geçici vergi iadesinden istifade edan mamül- 

ler için sonradan tayin olunan kesin vergi iadesi oranları 
geçici vergi iadesi oranından küçük ise; aradaki fark, ihra¬ 
cat çılarca Bankaya geri ödenir. 

Bu farkı, kesin vergi iadesi oranının Resmi Gazete'de 

yayımlandığı tarihi içleyen 15 gün içinde Bankaya ödemeyen 
ihracatçılar hakkında, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hak¬ 

kında Kanun uyarınca takibat yapılır. 

İade oranlan arasındaki farklar, listede yasılı oranla¬ 
ra göre değil; bu mamüller için genel hükümler çerçevesinde 
faydalanılab il inecek oranlara göre hesaplanır. 

BÖLÜM III 

KESİN VERGİ İARESİ 

Kesin Vergi İadesi Listelerine Alınma: 

Madde 35- Geçici vergi iadesi tebliğlerinde bulunan mad¬ 

deler üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, bunlar 
4 üncü ve 7 inci maddeler uyarınca kesin vergi iadesi liste¬ 
lerine alınırlar. 
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Mamüller, aynı esaslara göre, geçici vergi iadesi teb¬ 

liğlerine konulmadan doğrudan doğruya kesin vergi iadesi lis¬ 
telerine de alınabilir. 

Farkların Ödenmesi: 

a) Kesin İade-Geçici İade Parkının Ödenmesi: 

Madde 36- Geçici vergi iadesinden faydalanan mamuller 
için tespit olunan kesin vergi iadesi oranı daiıa büyük ise, 

iki orana göre hesaplanan tutarlar arasındaki fark, mamulün 

ihracatçısına, genel hükümler çerçevesinde ödenir. 

b) İhraç Duvarı Farkının Ödenmesi: 

Madde 37- Yıllık ihraç duvarının aşılmasından başlayar- 

rak ihracatçılara, ihraç ettikleri mamullerin bulundukları 
listelere göre ödenecek iade, indirimsiz iade oranları hesap¬ 
lamada esas alınır. 

İhraç duvarına henüz erişilmeyen dönemle ilgili olarak 
indirimli oranlar uygulanmış olmasından doğan fark ise; o 
dönem için tespit edilmiş duvara, ulaşıldığı andan başlayarak, 
en kısa süre içinde ihracatçiya ödenir. 

Komple Tesisler İhracında İade: 

Madde 38- Tüm (Kanple) tesisler veya bütünlük gösteren 
birimin (ünitenin) tümüyle ihracı halinde, bu tesis veya bi¬ 
rime giren mamullerin yer almış bulunduğu iade listeleri de 
gözönünde bulundurularak, vergi yükü Bakanlık'ça hesaplanır 
ve mamulün konulacağı liste, buna göre tespit edilir. 
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BÖLÜM IV 

GEÇİCİ KABUL İLE BAĞLANTILI İHRACAT 

İşlenmek Üzere Geçici Kabulden Faydalanan Eşyada: 

Madde 39- Gümrük Kanununun (Sayı: 1615) 118 inci mad¬ 

desi uyarınca bedelli veya bedelsiz olarak ithal edilen mad¬ 

delerle yapılarak ihraç edilecek mamullerden, ekli "Liste 11" 

de yer alanlar, karşılarında gösterilen oranda vergi iadesin¬ 
den faydalandırılır. 

Bu mamüllerde vergi iadesi matrahı hesabında temel alı¬ 

nacak tutar, Türkiye'de mamule eklenen katma değerdir. Geçi¬ 
ci kabulden istifade ederek ithal olunan bölüm, bedeli öden¬ 

miş de olsa, bu tutara sokulamaz. 

Ambalaj Malzemesinin Geçici İthalinde: 

Madde 40- Kesin vergi iade listelerinde yer alan mamul¬ 
lere uygulanacak vergi iadeleri ödenmeden önce mamulün ihra^- 

cmda kullanılan ve Gümrük Kanununun 119 uncu maddesi uyarın¬ 

ca "geçici muaflık" çerçevesinde ithal edilmiş bulunan amba¬ 

laj maddelerinin teminata bağlanmış vergileri, gümrük idare¬ 

lerince, gelir kaydedilir. 

Bu tür ihracatta vergi iadesi matrahı hesabında, 39 uncu 

maddenin ikinci paragrafı hükmü uyarınca işlem yapılır. 

Ancak, Bakanlık'ça, vergi iade listelerine "ambalajsız" 
kaydıyla alınan mamullerin ihracında, geçici kabul yoluyla 

ithal edilen amoalaj malzemesi kullanılmış da olsa, vergi 
iadesi ödemesinde, teminatın irad kaydedilmesi şartı aranmaz. 
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Muhasebe Düzeni: 

Madde 41- Gümrük Kanununun 118 inci maddesine dayalı 

geçici kabul ile ilişkili ihracatta vergi iadesinden yarar- 
lanılabilmesi için ihracatçıların, bu işlemlere ilişkin hesap¬ 
ları, muhasebe kayıtlarında ayrıca göstermeleri zorunludur. 

BÖLÜM V 

İSTİHSAL VERGİSİ İLE İLGİLİ İADE 

Vergi İadesinin İstihsal Vergisi Muafiyeti ile Birlikte 
Uygulanması: 

a) Birlikte Uygulamanın Sınırı: 

Madde 42- İhraç edilen mamulün yapımında veya ambalaj¬ 
lanmasında kullanılan maddelerin imali nedeniyle değil; bizar- 
tihi ihraç edilen mamülün ihraç edildiği şekliyle teslimi se¬ 
bebiyle ödenmesi sözkanusu istihsal vergisinin muafiyet veya 

iadesi ile bu Karar uyarınca yapılan ihracatta vergi iadesi 

aynı ihracat için aşağıdaki şartlarla birlikte uygulanabilir. 

b) Ek bilgi verme: 

Madde 43- Yukarıdaki madde uyarınca (Madde: 42) ihracat¬ 

ta vergi iadesi yanında, Gider Vergileri Kanununun 6 ıncı ve 
8 inci maddelerinde yer alan ve bu Karar'ın 11 inci maddesin¬ 

de belirtilenlerin dışında kalan istihsal vergisi muafiyet 
veya iadesinden yararlanmak isteyen ihracatçılar tescil/li¬ 
sans beyannamesinde yok ise; kendilerinin ve ihraç olunan ma¬ 

mulü imal edenin, ticaret unvanını, adresini, Gider, Gelir/Ku¬ 

rumlar vergileri açısından bağlı oldukları vergi dairelerini 
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ve mükellef hesap numaralarını gümrük çıkış beyannamesine 

yazmak zorundadırlar. 

c) İstihsal Vergisi muafiyet ve iadesi uygulama şekli: 

Madde 44- Yukarıda (Madde 42) belirtilen safhada öden¬ 

mesi söz konusu istihsal vergisine tabi mal ihraç edenlerin, 

6802 sayılı Kanunun 6 mcı ve 8 inci maddelerine göre ödeme¬ 
leri gereken istihsal vergisi, ihraç dolayisıyle tescil ve 
terkin olunur. 

Bu Kararın 11 inci maddesinde yer alan hüküm bu mamuller 

hakkında uygulanmaz. 

d) Ödenmiş istihsal vergisinin iadesi: 

Madde 45- Bu bölüm çerçevesinde ihracatta vergi iadesi 

yanında, ihraca bağlı istihsal vergisi muafiyetinden faydala¬ 

nabilecek türde mamulü, vergisi ödenmiş olarak alıp ihraç 
edenlere, ödenmiş olan bu vergilerin iadesi Ticaret ve Maliye 
Bakanlıklarınca sağlanır. 

Söz konusu iadenin yürütülmesi için isteme süresi konul¬ 
ması dahil, her türlü düzenlemeler yapmaya anılan jrakanlıklar 
yetkilidir. 

Vergi Yükü Hesabı: 

Madde 46- Bu bölümde belirtilen çerçevede ihracatta 
vergi iadesi yanında, ayrıca ihraca bağlı istihsal vergisi 
muafiyet ve iadesinden yarar _anabilen /istihsal vergileri, bu 
mamuller için vergi iadesi jranı hesaplanırken vergi yükleri 
arasına konulamaz. 



- 268 -

BÖLÜM VI 

ÇEŞİTLİ KONULAR 

Vergi İadesi İçin Ödenek Konulması: 

Madde 47- Her yıl, Bütçenin Maliye Bakanlığı bölümüne 

vergi iadeleri için gerekli ödenek konulur. 

Belediye Paylarının Tespiti: 

Madde 48- İhracatta vergi iadesi oranlarının Genel Büt¬ 
çe ile Belediye Payları arasındaki dağılımı Bakanlıkça hesap¬ 

lanır ve Bankaya bildirilir. Dağılımın hesabıyla ilgili öl¬ 

çüler, Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak Bakanlıkça tespit 
edilir. 

Ödemelerin Merkez Bankasınca Bildirilmesi: 

a) Maliye Bakanlığına Bildirme: 

Madde 49- Banka, Merkez ve Şubelerince ödenen vergi ia¬ 
delerini, Maliye Bakanlığınca uygun görülecek süreler içinde 

"Hazine İç Ödemeler Saymanlık Müdürlüğü"ne bildirir. Bildirme 
zorunluğu 45 inci maddede çerçevesinde yapılan ödemeleri de 
kaps^r< 

Bu bildirimde, iade edilen vergilerin genel bütçe ile 
Belediye payları arasındaki dağılımı ayrıca gösterilir. 

Kesin vergi iade oranlarının yayımlanmasından sonra, bu 
maddeler için geçici vergi iadesi olarak yapılan ödemelerden 
belediye paylarına düşef^ kısım, B: ikaca hesaplanarak, aynı 
şekilde Hâzineye bildiriler. 
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b) Bakanlığa Bildirme: 

Madde 50— Banka Merkez ve Şubelerince ödenen vergi ia¬ 

deleri, Bakanlıkça tayin edilen şekilde ve sürede Bakanlık'a 
bildirilir. Bu bildirim 45 inci madde çerçevesinde ödenen is¬ 

tihsal vergisi iadeleri için de yapılır. 

Vergi iadelerinin muhasebeleştirilmesi: 

Madde 51- Bankanın 49 uncu madde uyar-ınca gönderdiği 

listelerde yer alan tutarın tamamı (Belediye payları dahil) 
"Hazine İç Ödemeler Saymanlık Müdürlüğü"nce "Bütçe Giderleri 
Hesabı"na borç, "Banka Cari Hesabı"na alacak yazılarak mühar- 

sebeleşt irilir. 

Anılan Saymanlık Müdürlüğü'nce, bu şekilde gerçekleşti¬ 

rilecek gider yazımı işleminin dayanağı, Banka'nın yazılı 
isteğidir. 

Belediye paylan ile ilgili işlemler: 

Madde 52- "Hazine İç Ödemeler Saymanlık Müdürlüğü"nce 
gider yazılan tutarlardan, Banka listelerinde belediye pay¬ 
larına ait olduğu gösterilen bölüm, bu saymanlık müdürlüğünün 
bildirimi üzerine, Gelir Saymanlığı'nca belediyeler adına borç 
yazılır. 

Bu borç, Maliye Bakanlığı'nca belli edilecek Gümrük 

Saymanlıklarında İller Bankasına gönderilmek üzere biriken 
belediye hisselerinden kesilerek mahsup ve tahsil olunur. 
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Bu şekilde tahsil edilecek tutar, gelir bütçesinin "çe¬ 

şitli gelirler" bölümüne irat kaydedilir. 

Sözleşmeli eleman çalıştırılması: 

Madde 53- Özel uzmanlık gerektiren konularda çalıştı¬ 
rılmak üzere, 28.7.1967 gün, 933 sayılı Kanunun 4 üncü mad¬ 
desinin son bendi hükmü çerçevesinde, geçici süreli sözleş¬ 

melerle, eleman kullanılabilir. 

Vergi iade kararlarının yürürlük tarihi: 

Madde 54- Vergi İadesi Kararları ile diğer kararların 
vergi iadesine dair hükümleri, metinlerinde ayrıca açık bir 
hüküm bulunmadıkça, yayımlandıkları gün yürürlüğe girer. 

Aksine bir hüküm taşımadıkça bu kararlarla bir mamul 

vergi iadesi kapsamına almıyor veya mevcut vergi iade oran¬ 

ları yükselt iliyor ya da uygulanmakta olan kısıtlamalar kal¬ 

dırılıyor ise; bu ve benzeri lehe hükümler taşıyan karar, ya¬ 

yımından önce gümrük çıkış beyannamesi tescil edilmiş ihra¬ 

cata uygulanmaz. (Gümrük Çıkış Beyannamesinin tescil tarihi, 
bu Beyannamenin birinci sayfasının üst orta bölümünde yazılı 

olan tarihtir.) 

Buna karşılık;' mevcut vergi iade oranları düşünülüyor 
veya mamul listelerden çıkarılıyor ya da iadeden yararlanmayı 

etkileyecek kısıtlamalar getiriliyor ise, bu değişiklikleri 
getiren Karar'm yayım gününden önce onaylanmış tesc ıl/lısans 
beyannamesine dayalı ihracat, bu beyannamelerin onay gününde 
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yürürlükte bulunan karar hükümlerine tabi olur. Ancak değişik 
kararının yayım gününde ya da izleyen dönemde yapılan değer 
veya miktar arttırmalarından doğan değer artıkları için yeni 
Karar hükümleri uygulanır. Aynı dönemde ihraç süresinin uza¬ 
tılması halinde asıl süreye ilişkin hükümler uyarınca işlem 
yapılır. 

Söz konusu değişikliklerin Bakanlık yetkisi çerçevesin¬ 
de yapılması halinde de aynı hüküm geçerlidir. 

Fuar veya sergilerde yapılan satışlarda, fuar veya sergi 

için çıkışa ilişkin gümrük çıkış beyannamesinin tescil tarihi, 

tescil/lisans onay tarihi olarak değerlendirilir. 

Geçici kabul ile ilişkili 11 sayılı listede tescil/li¬ 
sans veya gümrük çıkış beyannamesi onay tarihinin yerine, ge¬ 

çici kabul iznine dair Bakanlıklararası Komisyonun karar 

tarihi esas alınır. 

BÖLÜM: VIII 

SON HÜKÜMLER 

Yürürlükten kaldırılan kararlar: 

Madde 55- Bu Karar'm geçici 1 inci maddesinde belir¬ 

tilen Kararnameler (Bu Kararnamelerden madde ya da bölümleri 

belirtilenlerin yalnızca bu madde ve bölümleri) yürürlükten 
kaldırılmıştır.) 
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Önceki işlemler: 

Geçici Madde 1- 7/8/1970 - 7/1115; 15/8/1970-7/U82; 
22/1/1971-7A864; 11/5/1972 - 7/4447; 5/8/1972 - 7/4820; 
14/8/1972 - 7/4910; 16/2/1973- 7/5849; 2/6A973 - 7/6560; 
2/6/1973 - 7/6574; 20/7/1973 - 7/6830; 18/8/1973 - 7/7005; 
18/8/1973 - 7/7020; ("1. İhracata İlişkin Tedbirler" başlık¬ 
lı bölümünün 4, 5 ve 6 ıncı maddeleri); 1/10/1973-7/7203 
(1 sayılı fıkrası); 22/9/1973 - 7/7235; 24/1/1974 - 7/7804; 
1/4/1974 - 7/7983; 1/7/1974 - 7/8586; 4/9/1974 - 7/8871; 

6/9/1974 - 7/8953; 26/2/1975 - 7/9643; 23/5/1975 - 7/9958; 
25/5/1975 - 7/10040; 9/6/1975 - 7/10081 gün ve sayılı karar¬ 
nameler ile bu Kararın yürürlüğüne dek yayınlanacak 7/H15' 
sayılı Kararname eki Karar'a ek ve değişiklikler getiren ka¬ 

rarların yürürlük süreleri içinde onaylanmış, tescil/lisans 
beyannamelerine dayalı ihracat; 54 üncü madde çerçevesinde 

vergi iadesinden istifade eder (Dış fuar ve sergilerde yapı¬ 
lan satışlarda, fuar veya sergi için çıkışa ait gümrük çıkış 
beyannamesinin tescil tarihi, tescil/lisans onay tarihi olar-
rak değerlendirilir.) (6/6/1975 gün, 7/10080 sayılı, 6/8/1975 
gün, 7/10343 sayılı ve 15/8/1975 gün, 7/10500 sayılı Kararname 
eki Kararlar hükümleri saklıdıp.) 

Lehe hükümlerden faydalanma: 

Geçici Madde 2- Bu Karar*m yürürlüğünden önce gerçek¬ 
leştirilecek ihracat*; bu Karar ile getiri len lehe hükümlerin 

uygulanması açısından, gerçekleşme sırasında yürürlükte bulu¬ 
nan Karar'a tabi olur. (Gümrük Çıkış Beyannamesi tescil tarihi 
Gümrük Çıkış Beyannamesinin 1 inci sayfasında, üst orta bölü¬ 
münde bulunan tarih-ihracatın gerçekleşme tarihi sayılır.) 
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Eski Tebliğ, Genelge ve Talimatlar: 

Geçici Madde 3- Bu Karar ile ilgili, tebliğ, genelge 
ve talimatların düzenlenerek yürürlüğe konulmasına kadar,yü¬ 

rürlükten kaldırılan kararlar çerçevesinde çıkarılmış benzer¬ 

lerinin, mu Karar'a aykırı hüküm taşımıyan bölümleri yürür¬ 
lükte kalır. 

Yürürlük: 

Madde 56- Bu Karar yayım günü yürürlüğe girer. 

LİSTE: A 

(Mali Yükler Listesi) 

A- DOLAYLI VERGİLER 

1- Dahilde almanlar 

a) Gider Vergileri (6802 sayılı Kanun ile ek ve deği¬ 
şiklikleri, Bina İnşaat dahil) 

b) Şeker İstihlâk Vergisi (6747 sayılı Kanım ile ek ve 
değiş iki ikle ri) 

c) Emlâk Alım Vergisi (198 sayılı Kanun) 

d) Taşıt Alım Vergisi (1318 sayılı Kanun) 
e) Emlâk Vergisi (1319 sayılı Kanun ile ek ve değişik¬ 

likleri) 

f) Motorlu Kara Taşıtları Vergisi (197 sayılı Kanun) 
g) İşletme Vergisi (1318 sayılı Kanun) 
2- İthalde Almanlar: 

a) Gümrük Vergisi (1615 sayılı Kanun) 
b) İstihsal Vergisi (6208 sayılı Kanun) 
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B- DOLAYSIZ VERGİLER 

1- Mali Denge Vergisi (1598 sayılı Kanun) 
2- Ücretlerden alınan Gelir Vergisi 

0- RESİMLER# HARÇLAR 'VE BELEDİYE PAYLARI 

1- Resimler 

a) İthal beyannamelerinden alman Damga Resmi (828 sa¬ 
yılı Kanun ve değişiklikleri) 

b) Damga Resmi ve Damga Vergisi (1324 sayılı Kanun ile 

ek ve değişikliklerinin yürürlükte kalan bölümleri ve 488 
sayılı Kanun) 

c) Tuzdan Alman Tekel Resmi (3078 sayılı Kanun ile ek 

ve değişiklikleri) 
d) İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar Resmi (4250 

sayılı Kanun ile ek ve değişiklilcleri) 
e) Çaydan Alman Tekel Resmi (3788 sayılı Kanun ile 

ek ve değişiklikleri) 
f) Tütün ve Mamullerinden Alman Tekel Resmi (1177 sa^- 

yılı Kanun ile ek ve değişiklikleri) 

2- Harçlar 

a) Harçlar Kanunu (492 sayılı Kanun) 
3- Belediye Hissesi 

a) 2656 sayılı Kanun ve 5237 sayılı Kanun'un 2 nci mad¬ 
desi gereğince ithal sırasında gümrük vergisinin ŞJ 15'i ora<- 
nında alman belediye payı 
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Alt Kesim  
3* Dokuma, Giyim Sa¬ 

nayii 

L İ S T E: 1 

Mamulün Adı 

1- Pamuklu: Dokuma ve/veya örme dış 
giyişi (1) 

2- Pamuklu: Dokuma ve/veya örme iç 
giysi (1) 

3- Pamuklu: Havlu kumaştan yapılmış 
dış giysi (1) 

4- Pamuklu: Havlu kumaştan yapılmış 
iç giysi (1) 

5- Pamuklu: Dokuma ve/veya örme yarı 
hazır dış giysi (1) 

6- ramuklu: Dokuma ve/veya örme yarı 
hazır iç giysi (1) 

7- Pamuklu: Havlu kumaştan yapılmış 
yan hazır dış giysi (1) 

8- Pamuklu: Havlu kumaştan yapılmış 
yan hazır iç giysi (1) 

9- Pamuklu: Battaniye 
10- Pamuklu: Dokuma ve/veya örme diğer 

mamuller (1) 
11- Pamuklu: Havlu kumaştan yapılmış 

diğer mamuller (1) 
12- Pamuklu: Diğer mamuller (yemek ve 

yatak takımları, tül, dantel, gi- 
pur, broderi nevresin, etiket, du¬ 
var örtüsü v.b.) (1) 

13- Pamuklu: Kumaş (1) 
14- Pamuklu: Ham bez (1) 
15- Pamuklu: Çuval, yarı dikilmiş çuval 

(torba, kese v.b. dahil) 
16- Pamuklu: Muflon (1) 
17- Tabii ipek: Dokuma ve/veya örme 

dış giysi (2) 
18- Tabii İpek: Dokuma ve/veya örme iç 

giysi (2) 
19- Tiftik: Dokumu ve/veya örme dış 

giysi (2) 
20- Tiftik: Lokuma ve,/veya örme iç 

giysi {2) 
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LİSTE: 2 

3. Dokuma ve Giyim 1- Tabii ipek: Halı (2) 
Sanayi 2- Tabii ipek: Dokuma ve/veya örme yarı 

hazır dış giysi (2) 
3- Tabii ipek: Dokuma ve/veya örme yarı 

hazır iç giysi (2) 
4- Tiftik: Dokuma ve/veya örme yarı ha¬ 

zır giysi (2) 
5- Tiftik: Dokuma ve/veya örme yarı ha¬ 

zır iç giysi (2) 
6- Tiftik: Battaniye (2) 
7- Tiftik: Halı (2) 

25. Deniz Taşıtları 1- Her tür tanker, dökme yük gemi¬ 
si (5000 OT/T ve yukarısı) (7) 

2- Kuru yük gemisi, (5000 OT/T ve 
yukarısı) (7) 

3- Yolcu gemisi (3000 groston ve 
yukarısı) (7) 

4- LPG, LNG, amonyak ve özel teç- (7) 
hizatlı kimyevi maddeler taşı¬ 
ması için tanker, supply şhip, 
of-Shore gemiler,1000 beygir gü¬ 
cünde büyük ranörkör, her tür 
Ro-Ro gemiler, her türlü frigo¬ 
rifik gemiler, tarama gemisi, 
araştırma tekneleri ve benzer 
nitelikli diğer özel amaçlı her 
türlü gemiler 
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1. Gıda Sanayi 

3. Dokuma, Giyim 
Sanayii 

LİSTE: 3 

1- Meyve suyu (En çok 1/2 Kg. duru ağır¬ 
lıklı) (4) 

2- Sebze suyu (En çok 1/2 kg. duru ağır¬ 
lıklı) (4) 

3- Meyve konservesi (En çok 1/2 Kg. duru 
ağırlıklı) (4) 

4- Sebze konservesi (En çok 1/2 Kg. duru 
ağırlıklı ) (4) 

5- Hazır yemek konservesi (En çok 1/2 Kg. 
duru ağırlıklı) (4) 

6- Et, balık, su ve av ürünleri, hayvan¬ 
sal ürünler konservesi (En çok 1/2 Kg. 
duru ağırlıklı) (4) 

7- Fermantasyon ve salamura tekniği ile 
konserve edilmiş turşu (En çok 1/2 Kg. 
duru ağırlıklı) (4) 

8- Dondurularak kurutma metodu ile işlen¬ 
miş mamuller İEn çok 1/2 Kg. duru ağır¬ 
lıklı) (4) 

9- Konsantre edilmiş mamuller (En çok 
1/2 Kg. duru ağırlıklı) (Domates sal¬ 
çası ve kola konsantresi hariç) (4) 

10- Meyve pulpu, nektarı, esansı, aroması 
(En çok 1/2 Kg. duru ağırlıklı) (4) 

11- Sebze pulpu, nektarı, esansı, aroması 
(En çok 1/2 Kg. duru ağırlıklı) (4) 

12- Her tür reçel, marmelat, komposto, ho¬ 
şaf (En çok 1/2 Kg. duru ağırlıklı)(4) 

1- Pamuk ipliği 
2- Pamuklu: Halat, urgan, kaytan, fitil 
3- Yünlü: Dokuma ve/veya örme dış giysi 
4- Yünlü: Dokuma ve/veya örme iç giysi 
5- Yünlü: Dokuma ve/veya örme yarı hazır 

dış giysi 
6- Yünlü: Dokuma ve/veya örme yan hazır 

iç giysi 
7- Sentetik: Dokuma ve/veya örme dış giysi 
8- Sentetik: Dokuma ve/veya örme iç giysi 
9- Sentetik: Dokuma ve/veya örme yarı ha¬ 

zır dış giysi 
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10- Sentetik: D olcuma ve/veya örme yarı 
hazır iç giysi 

11- 5unri (yapay): Dokuma ve/veya örme 
dış giysi 

12- Sun'i (yapay): Dokuma ve/veya örme 
iç giysi 

13- Sun'i (yapay): Dokuma ve/veya örme 
yarı hazır dış giysi 

14- Sun'i (yapay): Dokuma ve/veya örme 
yarı hazır iç giysi 

15- Sun'i ipek: Dokuma ve/veya örme dış 
giysi 

16- Sun'i ipek: Dokuma ve/veya örme iç 
giysi 

17- Sun'i ipek: Dokuma ve/veya örme yan 
hazır dış giysi 

18- Sun1i ipek: Dokuma ve/veya örme yferı 
hazır iç giysi 

19- Dokuma ve/veya örme dış giysi 
20- Dokuma ve/veya örme iç giysi 
21- Dokuma ve/veya örme yarı hazır dış 

giysi 
22- Dokuma ve/veya örme yarı hazır iç 

giysi 
23- Tabii ipek: Diğer mamuller (yemek ve 

yatak takımları, tül, dantel gibur, 
broderi, etiket, duvar örtüsü vb.)(2) 

24- Tabii ipek: Kumaş (2) 
25- Tabii ipek: Ham bez (2) 
26- Tiftik: Dokuma ve/ve ya örme diğer ma¬ 

mulle^ (2) 
27- Tiftiki Diğer mamuller (yemek ve ya¬ 

tak takımları, tül, dantel, gipur, 
broderi, nevresin etiket, duvar örtü¬ 
sü eb.) (2) 

28- Tiftik: Kumaş (2) 
29- Tiftik: Ham bez (2) 

5. Kâğıt Sanayii " 1- Formika 
2- Bilgisayar kartları (TSE damgalı) (boş) 
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Kimya Sanayii 1- Asitborik, boraks 
2- Gülyağı 
3- Polimercips 
4- Plast if iyanlar 
5- Sodyum silikat 
6- Mühimmat 

Demirden Başka 1- Alüminyum: Profil içi dolu çubuk 
Metaller Sanayii 2- Alüminyum: Yaprak (folyo) 

3- Alüminyum: Köprü 
4- Alüminyum: Kurma bina 
5- Alüminyum: Pilon, kule 
6- Alüminyum: İnşaat 
7- Alüminyum: İnşaat akşamı 

Madeni Eşya Sa¬ 1- Perde rayı ve korniş 
nayii 2- Tartı alet ve cihazları 

3- Tüfek 
4- Tabanca 

9- Alüminyum: Tüp 
6- Alüminyum: Etül 
7- Alüminyum: Boru ve boru teferruatı 
8- Alüminyum: Merdiven 

Makina İmalât 0- Aşağıda sayılan mamullerin parçala¬ 
rı (3) 

1- Bozdolabı 
2- Soğutucu 
3- Çamaşır yıkama makinası (Sanayi tipi 

dahil) 
4- Elektrik süpürgesi 
5- Elektrikli cila makinası 
6- Dizel motoru 
7- Benzin motoru 
8- Motopomp, pcrapa, santrifüj 

Elektrik Makina 0- Aşağıda sayılan makinalann parçala¬ 
ve aletleri Sa¬ rı (3) 
nayii 1- Elektrik motoru 

2- Elektrojen grubu 
3- Transformatör 
4- Elektrik sayacı 
9- Elektrik pili 
6- Kablo (her tür) 
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15» Elektronik Sanayii 0- Aşağıda sayılan mamullerin parça- 

1-
ları (3) 
Radyo 
Televizyon 

3- Diğer elektronik projesyonel ci¬ 
hazlar (kontrol, kumanda, haber¬ 
leşme cihazları) 

16. Karayolu Taşıtları 
Sanayii 

0- Aşağıda sayılan mamullerin parça¬ 
ları (3) 

1- Kamyon 
2- Kamyonet 
3- Çekici 
4- Ot obüs 
5- Minibüs 
6- Midibüs 
7- Binek otosu 
8- Arazöz 
9- Onarım arabaları 

10- Kar kürüme araçları 
11- Özel amaçlı motorlu kara ulaşım 

araçları 
12- Diğer akara ulaşım araçları 
13- Motosiklet 
14- Sukut er 
15- Motorlu bisiklet 

16- Sakatlar için koltuk ve benzeri 
taşıyıcılar (Motorlu) 

17. Demiryolu Taşıtı 
Yapım Sanayii 

0- Aşağıda sayılan mamullerin parça¬ 
lar?. (3) 

1- Lokomotif 
2- Tender 
3- Lokotralctör 
4- Direzin 

5- Her tür vagon 

19. Plastik Sanayii 1- Boru 
2- Hortum 

3- Gözlük çerçevesi 
4- Gözlük camı 
5- Depo, sarnıç ve tank 
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20. Tarım Makina ve 
Aletleri Sanayii 

28. Deniz Taşıtları 

0- Aşağıda sayılan mamullerin parça^- 
lan (5) 

1- Traktör 

1- Her tür tanker, dökme yük gemisi 
(5000 DıVT den küçük) (7) 

2- Kuru yük gemisi (5000 IMT'den 
küçük) (7) 

8- Yolcu gemisi (3000 Groston'dan 
küçük) (7) 

4- Tanker, dökme yük gemisi, kuru (7) 
yük gemisi ve yolcu gemisi ve 
özel amaçlı gemiler dışında kak¬ 
lan her tür yüzer vasıtalar 
(gezinti ve spor tekneleri sürat 
tekneleri, gemi teknesi, manavra 
ve benzeri) 

5- II ve III sayılı listelerde yer alan 
her türlü gemiler ve yüzer vasıta¬ 
lar bakım onarım ve değiş iki ile- (7) 
leri 
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1. Gıda Sanayii 

2. İçki Sanayii 

3. Lokma ve Giyim 
Sanayii 

L İ S TE : 4 

1- Meyve suyu (En çok 5 Kg. Duru ağır
lıklı) (4) 

2- Sebze suyu (En çok 5 Kg. duru ağır
lıklı) (4) 

3- Et, balık, su ve av ürünleri, hayvan
sal ürünler konservesi (En çok 5 Kg. 
duru ağrrlıklı) (4) 

4- Meyve konservesi (En çok 5 Kg. duru 
ağırlıklı) (4) 

5- Sebze konservesi (En çok 5 Kg. duru 
ağırlıklı) (4) 

6- Hazır vermek konservesi (En çok 5 Kg. 
duru ağırlıklı) (4) 

7- Fermantasyon ve salamura tekniği ile 
konserve edilmiş turşu (En çok 5 Kg. 
duru ağırlıklı) (4) 

8- Dondurularak kurutma metodu ile işlen
miş mamuller (En çok 5 Kg. duru ağır
lıklı) (4) 

9- Konsantre edilmiş mamuller, (En çok 
5 Kg. duru ağırlıklı) (Kola konsant
resi ve domates salçası hariç) (4) 

10- Meyve pulpu. nektarı, esansı, aroması 
(En çok 5 Kg. duru ağırlıklı) (4) 

11- Sebze pulpu. nektarı, esansı, aroması 
(En çok 5 Kg. duru ağırlıklı) (4) 

12- Domates salçası (En çok 1/4 Kg. duru 
ağırlıklı) (4) 

13- Her tür reçel, marmelat, komposto, ho
şaf (En çok 5 Kg.duru ağırlıklı) (4) 

1- Şişeli şarap (her tür) 
2- Maden suyu (cam veya plastik şişeler

de) 
3- Maden suyu sodası (cam veya plastik 

şişelerde) 
4- Memba suyu (cam veya plastik şişeler

de) 

1- Yünlü: Tiftik ipliği 
2- Yünlü: Battaniye 
3- Yünlü: Halı (Yolluk, sandalye halısı, 

seccade dahil) 
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4- Yünlü: Kilim 

5- Yünlü: Kumaş 
6- Yünlü: Dokuma ve/veya örme kumaştan 

diğer mamuller 
7- Sentetik: Kumaş 
8- Suni: Kumaş 
9- Dokuma ve/veya örme diğer mamuller 

10- Kumaş 
11- Sentetik: İplik, elyaf, tops 
12- Suni: İplik, elyaf, tops 
13- Karışık iplik 

5. Kağıt Sanayii 1- Gazete kağıdı 
2- Kraft kâğıdı 
3- Viskoz selülozu 
4- Duvar kaplama kâğıdı 
5- Kâğıt torba ve kese (poşet) 

7. Kimya Sanayii 1- Boya 
2- Vernik 

3- DDT 
4- BHC 

5- Mensucat sanayinde kullanılan apre 
maddeleri 

6- Mensucat sanayiinde kullanılan boya 
yardımcı maddeleri 

7- Mensucat boyası 
8- Sodyum hipoklorit 
9- Sıvı klor 

10- Kloritrik asit 
11- Gıda sanayiinde kullanılan temizleme 

maddeleri 
12- Madeni satıhları temizleme maddeleri 

13- Sargı bezi 
14- Kolonya 
15- Losyon 
16- Diş macunu 
17- Kord bezi 
18- FVC stabilisörleri 
19- Sıvı halde yüzey kaplama malzemeleri 
20- Dodesli benzden sülfonik asit 
21- Sülfirik asit 
22- Gomolastik 
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8. Cam Sanayii 1- Cam boru 
2- Rübinli cam 

3- Cam çubuk 
4- Telli cam 
5- Dökme ve haddeden geçmiş diğer camlar 
6- Pencere camı 
7- Pencere camı (Buzlu renkli dalgalı, 

çizgili) 
8- Emniyet camları 
9- Cam ayna 

10- Cara kap (her tür) 
11- Isı yalıtıcı cihazların camdan iç 

gövdeleri 
12- Sofra ve mutfak için cam eşya 
13- Diğer cam eşya 
14- Aydınlatma cihazları için cam şişe 

fanus vd. 
15- Gözlük camı 
16- Cam elyafından yüzde havuzu 
17- Saat camı 
18- Bina ve inşaat için cam blok, tuğla, 

karo, moeaik vd. 
19- Laboratuvar eşyası 
20- Camdan sağlığı koruyucu diğer eşya 
21- Kıymetli taş taklitleri, küçük süs 

eşyası 
22- Cam yünü 
23- Cam lifi 

24- Cam ipliği 
25- Cam lifinden kese 
26- Cam yünü ve liflerinden yapılmış diğer 

eşya 
27- Cam ipliğinden mensucat 
28- Cam elyafından depo sarnıç ve tanklar 

10. Demir-Çelik 1- Şerit 
2- Soğuk çekilmiş saç 
3- Telden yapılmış mensucat 
4- Telden örgü 
5- Telden kafeslik 
6- Kalaylı teneke 
7- Sert maden tozu ve çelikten yapılmış 

haddeler, plaka ve uç 
8- Kalıp 
9- Kaplanmış şerit 
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10- Tel 
11- Dikenli tel 
12- Halat 

13- Köprü 
14- Kurma bina 
15- Pilon, kule 
16- Diğer inşaat 
17- İnşaat akşamı 

11. Demirden Başka 1- Bakır mamulleri (profil, çubuk, lev- 
Metaller Sanayii ha, yaprak, şerit vb.) 

2- Alüminyum: Saç, levha 
3- Elektrolitik bakır takoz ve yaprak, 

katot bakırı 

4- Bakır: Çivi, vida, civata, rondela, 
somun, perçin çivisi vb. 

5- Bakır tel 
6- Alüminyum çivi, vida, civata, ronde¬ 

la, somun, perçin çivisi vb. 
7- Bakır telden halat 
8- Bakır telden mensucat 
9- Alüminyum: Disk 

10- Alüminyum: Tel, halat 
11- Çinko mamulleri (tel, profil, çubuk, 

levha, yaprak, şerit vb.) 
12- Civa 
13- Alüminyum mensucat 

12. Madeni Eşya 1- Kalorifer radyatörü ve dilimleri 
Sanayii 2- Kalorifer kazanı, bölümleri ve par¬ 

çaları 
3- Düdüklü tencere 
4- Kürek, orak, tırpan, kazma, yaba, 

tırmık, pulluk uç demiri 
5- Çatal, kaşık, bıçak, tabak, tepsi 

çok gözlü tepsi, kül tablası 
6- Eğe, törpü 
7- Küvet, duş ve banyo teknesi, hela 

taşı, eviye, lavabo 
8- Şemsiye (her tür) 
9- Madeni mobilya ve mutfak, bonyo do¬ 

lapları 
10- Mekanik süpürge 
11- Kilit (her tür) 
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12- Bütan gazlı; ocak, soba, şofben, 
lüks lambası, kaynak cihazları vd. 

13- Demlik, çaydanlık ve diğer madeni 
mutfak eşyaları 

14- Takım tezgâhları için kesici parça¬ 
lar 

15- Isıtma tesisatı kazanları (sulu ve¬ 
ya buharlı), boyler 

16- Telefon kumbarası 
17- Alüminyum: Depo, sarnıç 
18- Alüminyum: Fıçı, varil, bidon 
19- Alüminyum: Kap 
20- Alüminyum: Ev ve sağlığı koruyucu 

eşya 
21- Demir, çelik, depo, sarnıç 
22- Fıçı, varil, bidon, teneke kutu 
23- Basınca dayanıklı kaplar 
24- Yay 
25- Yay yaprağı 
26- Yüksek vasıflı halitalı çelikten 

yapılmış mamuller 
27- Karbon çeliğinden yapılmış mamuller 
28- Dirsek 
29- Klasör veya dosya için mekanizma 

(her tür) 
30- Doğrama 
31- Boru 
32- Boru teferruatı (Rakor, conta, man¬ 

şon vd.) 
33- Güç aktarma zinciri 
34- Zincir 
35- Zinci^ akşamı 
36- Filika demiri, çapa 
37- Çivi 
38- Vida, civata, somun, pim, kama, 

rondela, scmuncu vidacı eşyası 
39- İğne, toplu iğne, çuvaldız, çengelli 

iğne, firkete 
; 40- Şiş ve tığ 
41- Soba (Kömür ve diğer katı yakıtlar 

için) 
42- Bakır boru ve teferruatı 

43- Bakır depo ve sarnıç 
44- Bakır zincir ve yay 
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45- Bakırdan yapılmış ev işlerinde 
kullanılan eşya 

46- Bakırdan sağlığı koruyucu eşya 
47- Alüminyum diğer eşya 
48- Çinko boru ve teferruatı 
49- Rezervuar 

13. Makine Yapım 0- Aşağıda sayılan mamullerin parça- 
Sanayii ları (3) 

1- Çay makinası (her tür) 
2- Süt sağna makinası 
3- Krema çıkarma makinası 
4- Dikiş ve/veya nakış makinası 
5- P’iLverizat ör 
6- Atomizör 
7- Pilitre (yağ, mazot veya hava için) 
8- Marangoz tezgahları 
9- Takım tezgahları (torna, fireze, 

matkap vd.) 
10- Asansör 

11- Plastik işleme makinaları, bunların 
gövde ve parçalan (Plastik enjek¬ 
siyon makinası dahil) 

12- Komple zeytinyağı istihsal tesisi 

14. Elektrik Makina- 1- Elektrik ampulü (her tür) 
naları ve Gereç- 2- Akümülâtör (her tür) 
leri Sanayii 3- Elektrikli ısıtıcı cihazlar 

4- Aspiratör, vantilâtör 
5- Duy ve ballaşt 
6- Isıtıcı rezistanslar 
7- Voltaj düzenleyici 
8- Direnç kutusu 
9- Elektrik kontrol kalemi 

10- Elektrikli fınn 

11- Elektrikli ızgara 
12- Elektrikli havya 
13- Elektrik ocağı 
14- Elektrikli saç maşası 
15- İzolatör çanı 
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16. Karayolları Taşıt¬ 
ları Yapım Sanayii 

1- Motorlu ulaştırma araçları için: 
Makas, balata 

2- Şofir mahalli, komple karoseri 
3- Kamyon kasaları 
4- Römork (tek dingilli, çok dingi¬ 

li, soğutuculu soğutucusuz ten¬ 
teli) 

19. Plastik İşleme 
Sanayii 

1- Plastik yer karosu 
2- Plastik yer döşemesi 
3- Ses alan plak (boş) 
4- Bez üzerine sıvanarak yapılan 

yer muşambası 
5-
6-

Diş fırçası ve kabı 
Plastik levhalar (Akrilik, pol¬ 
yester vd.) 

7- Plastikten geometrik çizim alet¬ 
leri 

8- Melaminden mutfak ve sofra eşyası 
9- Plastikten sofra ve mutfak eşyası 

10- Akü yapımında kullanılan ayırıcı 
(seperatör) 

11- Plastikten yapılmış süpürge 
12- Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlı 

PVC yer döşemeleri 
13- Sun'i deriden yapılmış mamuller 
14- Sun'i süngerli deri 
15- Plastikten pancur ve jaluzi 
16- Plastikten yapılmış duvar kâğıdı 

20. Lastik Sanayii 1- Motorlu araç tekerlek iç ve dış 
laistikleri 

2- Lastik eldiven 
3- Güç aktarma kayış ve kolanları 
4- Kanveyör bantı 

21. Tarım Makina ve 

Aletleri Sanayii 
1- Harman raakinaları 
2- Römork 

3- Biçer döver ve biçer bağlar 

22. Pişmiş Kilden ve Çi- 1- Ateş tuğlası 
mentodan Gereçler 2- Ateş toprağı 
Sanayii 3- Ateş harcı 

4— Asbestli çimentodan boru ve boru 
akşamı 
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27. Oyuncak Sanayii 1- Çocuk arabası 
2- Çocukların bineceği oyuncak oto¬ 

mobil ve benzerleri (zincirli, çur 
buklu, pedallı, üç veya fazla te¬ 
kerlekli) 

31. Tıbbi Araç ve Ge- 1- Biberon 
reç Sanayii 2- Emzik 
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1. Gıda Sanayii 

2. İçki Sanayii 

5. Kâğıt Sanayii 

LİSTE: 5 

1. Meyve suyu (5 Kg. dan büyük ambalajT 
larda) (4) 

2. Sebze suyu (5 Kg. dan büyük ambalaj¬ 
larda) (4) 

3- Meyve konservesi (5 Kg. dan büyük 
ambalajlarda) (4) 

4- Sebze konservesi (5 Kg. dan büyük am¬ 
balajlarda) (4) 

5- Meyve pulpu, nektarı, aroması, esansı 
(5 Kg. dan büyük ambalajlarda) (4) 

6- Sebze pulpu, nektarı, aranası, esansı 
(5 Kg.dan büyük ambalajlarda) (4) 

7- Hazır yemek konservesi (5 Kg. dan bü¬ 
yük ambalajlarda) (4) 

8- Et, balık, su ve av ürünleri, hayvan¬ 
sal ürünler konservesi (5 Kg. dan 
büyük ambalajlarda) (4) 

9- Fermantasyon ve salamura tekniği ile 
konserve edilmiş turşu (5 Kg. dan bü¬ 
yük ambalajlarda) (4) 

10- Dondurularak kurutma metodu ile iş¬ 
lenmiş mamuller (5 Kg. dan büyük am¬ 
balajlarda) (4) 

11- Konsantre edilmiş mamuller (5 Kg. dan 
büyük ambalajlarda) (danates salçası 
ve kola konsantresi hariç) (4) 

12- Domates salçası (En çok 5 Kg. Duru 
ağırlıklı) (4) 

13- Her tür reçel, marmelat, kanposto, ho¬ 
şaf (5 Kg. dan büyük ambalajlarda) (4) 

1- Bira (Şişeli veya teneke ya da uygun 
plastikten yapılmış kaplarda) (En çok 
1 Kg.) 

1- Mukavva kutu 

2- Hutbak kâğıdı 
3- Sülfit kâğıdı 
4- Birinci hamur kâğıt 
5- Krome karton 
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lu. 

13. 

16. 

18. 

29. 

Demir-Çelik 
Sanayii 

Makina Yapım 
Sanayii 

Karayolu Taşıtla¬ 
rı Yapım Sanayii 

Çimento Sanayii 

Diğerleri 

1- Galvanizli saç 
2- Gemi sacı 
3- DKP saç 
4- Pik dökümden mamuller 
5- Çelik dökümden mamuller 

1- Bulaşık makinası 

.1- Bisitlek 

2- Sakatlar için koltuk ve benzeri ta^ 
şıyıcılar (motorsuz) 

1- Torbalı Çimento 

1- Isı ölçer (Termometre) her tür 
2- Keçe'den yapılmış her tür mamul 

31. Tıbbi Araç ve 1- Isı ölçer (termometre) her tür 
Gereçler Sanayii 
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1. Gada Sanayii 

2. İçki Sanayii 

3. Dokuma, Giyim 
Sanayi 

6. Deri ve Kösele 
Sanayii 

L İ S T E: 6 

1- Dondurulmuş, soğutulmuş; sakatat, 
kümes ve av hayvanları eti 

2- Dondurulmuş, balık, karides, deniz 
kaplumbağası eti, kerevit eti, deniz 
istokozu 

3- Peynir (her tür) (ambalajlı) 
4- Tahin he lvası (Ambalajlı) 

Püre; Öğütülmüş veya kıyılmış fın¬ 
dık ile şeker karışımı 

6- Bisküvi, kek, pasta 
7- Her tür şekerleme (kestane şekeri, 

jöle, firui gilase dahil) 
8- Lokum (her tür) 
9- Makama, şehriye, kuskus, erişte 

(ambalajlı) 
10- Hazır çorbalıklar (En çok 1 kiloluk 

özel, nem geçirmez ambalajlı) 
11- Kurutulmuş balık (çiroz) 
12- Suyu alınmış (dehitrate), türüne 

göre dilinmiş veya doğranmış, kuru¬ 
tulmuş sebzeler (orijinal ambalajlı) 

13- Balık filetosu 
14- Domates salçası (5 Kg. dan büyük 

ambalajlarda) (4) 

1- Bira (En çok 300 Kg. varillerde ve¬ 
ya fıçılarda) 

2- Dökme şarap 

1- Yün ipliği 
2- Tiftik topsu 
3- Fötr ve kumaş şapka 
4- Plastik çuval ve kanaviçe 
5- Lüks lambası fitili 

6- Hasır şapka 
7- Sentetik kumaşlı yorgan 
8- Elastiki mensucattan yapılmış eşya 

1- Tabii deriden giysi (43.03.00 ve 
43.04.00 hariç) 

2- Tabii deri ile yün karışımı giysi 
(43.03.00 ve 43.04.00 hariç) 

3- Deri terlik (işlemeli ve kumaş ter¬ 
likler hariç) 
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4- Ayakkabı (Tabii veya sun'i) 
9- Tabii deriden saraciye eşyası 

7. Kimya Sanayii 1- Karpit (saç bidon veya varillerde) 
2- Zirai mücadele ilaçlan 
3- Enzim esaslı haşıl dökme maddesi 
4- Tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar 

(aktif maddeler ve ham maddeler har-
riç) 

5- Transiyoaktif müstahzarlar (temiz¬ 
leme ve parlatma maddeleri) 

6- Silah jağı 
7- Karbon kağıdı 
8- Isı yalıtım levhaları 
9- Hidrofil pamuk 

10- Kükürt (tablet halinde) 
11- Bitümlü yapıştırıcılar (ambalajlı) 
12- Deri sanayinde kullanılan temizleme 

maddesi 

13- Her türlü tetrasiklin ve ok s it et ras iki in 
siklin aktif maddeleri (5) 

14- Terebantin 
19- Matbaa mürekkebi 

16- Argon gazı 
17- TMTD (Tetrametil tihiuran disulfit) 
18- Limon tuzu (sitrik asit) (her türde) 
19- Fürfüril alkol 

20- Sodyum bikromat 
21- Potasyum bikromat 
22- Kibrit 

1- Kar o fay an s 
2- Sıhhi tesisat malzemesi 
3- Elektrik izalatörleri 
4- Diğer persolen eşya 
5- Çiniden mamul şömine 

1- Profil 

2- Sfero dökümden yapılmış aksara ve 
parçalar 

3- Sıvı için sabit depolama tankı (sö- 
külü olsun, olmasın) 

4- Sıvı için taşınabilir tank 
5- Tank (her türlü tanker için) 
6- Kiriş ve hasırlar 
7- Demir çubuk (Neryürlü olanlar dahil) 

9. Seramik Sanayii 

10. Demir ve Çelik 
Sanayii 
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11. Demirden Başka 
Metaller Sanayii 

1- i’erro krom 

2- Siliko ferro krom 
3- Amyant ipliği 
4- Zampara tozu (Ambalajlı) 
9- Krom konsantresi (6) 
6- Pirinç: profil, çubuk 

12. Madeni Eşya 
Sanayii (her tür boru tefer- 

1- Pirinç boru 
2-- Sarı mamuller 

ruatı dahil) 
sıhhi tesisat armatürleri 

Şemsiye madeni çatısı (bütün ve kı- 
rulu) 

5- Banyo termosifonu ve ocağı 
Gaz sobası 

Boru teferruatı (valf ve vanalar 
dahil) 
Basınçlı kaplara takılap detantör 
regülatör ve basınç düşürücü valf¬ 
lar 

9- Halka, toka 
Su sayacı 
Kül tablası 

12- Delgeç (kâğıt delme zımbası) telgeç 
(tel zımba) 

13- Çekiç, işkence, masa tipi tezgah 
mengenesi 

14- Demir testere kolu ve ağızları 
15- Istampa 
16- Emaye mutfak eşyası 
17- Emaye sıhhi eşya 
18- Kaynak elektrodu 
19- S il ikidir ütü 
20- Pres ütü 
21- Devrilir tertibatlı tencere 

3-
4-

6-

7-

8-

İO- 
11-

13» Makina İmalat 
Sanayii 

1-

2-

0- Aşağıda sayılan mamullerin parçsu- 
lan (3) 
Kösele merdaneli çırçır makinası 
çırçır makinası için otomatik ye- 
dirici 

3- Mukavva ve karton kesme makinası 
4- Gezer köprü vinci 
5- Her çeşit tipte konveyör (hareketli 

olsun olmasın) 
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6- Dokuma tezgahı 
7- Tekstil makinası 
8- Soğutma kulesi ve soğutma tesisi 
9- Su tasfiye cihazı 

10- Ozalit çekme makinası 
11- Eksantrik pres, angranajı pres gi¬ 

yotin makas 
12- Katrak çıkış kaması 
13- Palet kaldırma, taşıma arabası 
14- Patates soyma makinası 
15- Komple beton direk fabrikası 
16- örgü makinası 
17- Tel dikiş makinası 
18- Agraf makinası 
19- Dondurma makinası 

14. Elektrik Maki- 1- Porselenden yapılmış; elektrik sigor- 
naları ve Ge- tası, buşon, duy, bağlantı elemanla^ 
reçleri Sanayii rı ve bunların diğer akşamı 

2- Anahtar, piriz, komitatör, kumanda 
bütonu, her tür şalter 

16. Karayolu Taşıt- 1- Hasta taşıma arabası 
lan Yapım Sa¬ 
nayi 

18. Çimento Sanayii 1- Beton; Direk, kcnsol, travers 

20. Lastik Sanayii 1- Bisiklet iç ve dış lastikleri 
2- Üstü vidalı altı kauçuk; bot ve is¬ 

karpin 
3- Kauçuk süngerden sandalet 

21. Tarım Makina ve 1- Harman makinası, biçer döver ve biçer 
Aletleri Sanayii bağlara ait parçalar (3) 

2- Mibzer 

22. Pişmiş Kilden ve 1- Her ltür tuğla ve kiremit 
Çimentodan Gereç¬ 
ler Sanayii 

24. Su Ürünleri İş- 1- Hazırlanmış sünger 
leme Sanayii 

26. Taşocakçılığı 1- Söndürülmüş, torbalanmış toz kireç 
Ürünleri Sanayii 
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29. Diğerleri 

30. rıbbi İlaç, 
A.raç Gereç 
Ganayü 

32. Büro Gereçleri 
Sanayii 

1- Dokunmamış ve örülmemiş kumaşlı 
(Düz ve kadife (velur) yer döşemesi) 

1- Dişçi tambirimi (üniti), dişçi rönt¬ 
geni, dişçi türbünü (airrotoru) 

2- Tıbbi döndürücü (sontrifüj), tıbbi 
emeç (aspiratör), cerrahi emeç (cer¬ 
rahi aspiratör), laboratuvar karış¬ 
tırıcısı (mikseri) somurcek (vakum 
ekstraktı) 

1-Silgi (yazı silgisi) 
2-Her tür tükenmez kalem (keçeli kalem¬ 

ler dahil) 
3-Kalem açacağı (her tür) 
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LİSTE 

1- Gıda Sanayii 1- Tuzlu balık 

2- Soğutulmuş başsız ve çiğersiz taze 
balık 

3- Tahin 
4- Sucuk, salam, pastırma 
5- Asorti bağırsak 
6- Glikoz 
7- Nişasta (En çok 1 Kg. lık su geçirmez 

karton, teneke, veya sert plastik ku¬ 
tularda veya alüminyum kaplı paket¬ 
lerde) 

8- Ambalajlı nebati margarin 
9- Dekstrin 

10- Her tür sanayi yemi (Bez torba içinde) 
11- Kurbağa budu (dondurulmuş, ambalajlı) 

1- Malt 

1- Tabii postlardan yapılmış giysi, hey¬ 
be torba, çanta 

1- Lanol in (yün yağı) 
2- Balık Yağı 
3- Defne yağı 
4- Banyo ve çamaşır sabunu 
9- Her nevi tuvalet sabunu (şampuanlar 

ve tran sabunu dahil) 
6- Fülfürol 
7- Dolu sinema filmleri 
8- Sentetik demir oksut 

16. Karayolları 1- Oto düdüğü (Koma) 
Taşıtları Sa¬ 
nayii 

26. Taşocakçılığı 1- Mermer ve onniks (blok veya 6 cm.den 
Ürünleri Sanayi kalın levhalar halinde) 

2- Suni mermerden yer döşemeleri 

27- Oyuncak Sanayii 1- Kumaştan yapılmış içi dolu bebek ve 
oyuncak hayvan 

2. İçki Sanayii 

6. Deri ve Kösele 
Sanayii 

7. Kimya Sanayii 

29. Diğerleri 1- İçi yaylı yatak 
2- Kuştüyü yatak, yorgan, yastık 
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30. Turizm 1- Lüle taşından yapılmış mamuller 
2-a) Bakır, pirinç, tunç, demir, alpaka, cam, 

tahta ve ağaç kabuğu ve kökünden; çini¬ 
den vesair seramikten, taş, mermer, Er¬ 
zurum taşı, onniks ve deniz hayvanları 
kabuklarından hububat sapı,hasır veya 
diğer elyaftan, ya da örmeğe elverişli 
ince dallardan yapılan hediyelik ve tu¬ 
ristik eşya ile ulusal kıyafetli bebek¬ 
ler. 

b) Kemik, boynuz, kaplumbağa ve diğer deniz 
hayvanları kabuklarından yapılmış hedi¬ 
yelik ve turistik eşyalar 

c) İşleme, dokuma, örme, tığ işi ve nakışlı 
eşya (şile, Buldan ve benzeri kumaşlardan 
yapılan mamuller dahil) 

d) Boncuk örme ve işlemeli eşya 
e) Tezhipli Kur'anı Kerim, cilt kapağı, al¬ 

büm 

f) Mum ve sabundan biblo 
ğ) Slayt, dolu plak, tablo gibi turistik ve 

hediyelik eşya 
h) Doğal deriden yapılmış parçalı, heybe, 

torba, hippi çantası 
ı) Boyacı sandığı 
j) Pirinç kahve değirmeni, havan, zil, çan 

31. Tıbbi Araç 1- Tıbbi enjektör 
ve Gereçler 
Sanavii 



- 299 -

L I S T E : 9 

N o Ürünün Adı 

1. Yaş meyve 

2. Yaş Sebze 

Ürünün Özelliği 

Standardı bulunanlardan 

standartlara uygun olmak; 
diğerlerinde, özelliğine 
göre hazırlanmak ve her 
ikisinde de uygun ve ye¬ 
terli nitelikte ambalaj¬ 
lanmak kaydıyla. 
Standardı bulunanlarda bu 

standartlara uygun olmak; 
diğerlerinde, özelliğine 
göre hazırlanmak ve her 
ikisinde de uygun ve ye¬ 
terli nitelikte ambalaj¬ 
lanmak kaydıyla. 

iade Oranı 
Üst Alt 

15 10 

15 10 

Yaş Sebze: Do¬ 
mates 

Yaş Meyve Şef¬ 
tali, İncir, 
Üzüm Vişte, Ki¬ 
raz, kayısı. 
Çilek 

Standardı bulunanlarda bu 

standartlara uygun olmak, 
diğerlerinde, özelliğine 
göre hazırlanmak ve her 
ikisinde de uygun ve yeter¬ 
li nitelikte ambalajlanmak 
kaydıyla, 20 15 
Standardı bulunanlarda bu 

standartlara uygun olmak; 
diğerlerinde, özelliğine 
göre hazırlanmak ve her 
ikisinde de uygun ve ye¬ 
terli nitelikte ambalaj¬ 
lanmak kaydıyla. 20 15 



Mamulün adı 

Ham bezden iki 
yanı açık balya 
kılıfı 

Ham bezden yan¬ 
ları kapalı 
balya kılıfı 
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L İ S T E : 10 

Mamulün Özelliği 

Çırçırlarmış, sıkıltirilmiş 
mahlıç pamuk ihracında kulla¬ 
nılan pamuktan yapılmış bez 
kılıf (200 Kg. dan az olinar- 
yan balya başına) 

Çırçırlarmış, sıkıştırılmış 
mahlıç pamuk ihracında kul¬ 
lanılan pamuktan yapılmış 
bez kılıf (200 Kg. dan az 
olmayan balya başına) 

İade 
Tutarı 

(TL) 

10,-

12, 50 
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L İ S T E: 11 

No Mamul adı Geçici kabul yoluyla getiri- İade 
lecek malzeme (Bedelli veya Oranı 

____________ be delsiz) ($) 
1. Bez veya kumaş Ham bez 15 
2. Konfeksiyon Kumaş yapısında kullanılacak 

iplik, kumaş veya diğer malz. 15 
3. Şasi, şasi kolu ve Hammadde, malzeme 15 

şasi akşamı 
4. Hertürlü beton Hammadde, malzeme 15 

demiri 
5. Telefon santral Hammadde, malzeme, teçhizat 15 

teçhizatı 
6. Sıhhi tesisat Hammadde 15 

Armatörü 
7. Elektrik Motoru Hammadde, malzeme 10 
8. Çelik dirsek Hammadde 10 

(Dikişsiz) 
9. Televizyon Malzeme 10 

10. Kamyon, kamyonet Motorlu şasi, motorsuz şasi 10 
minibüs, otobüs 

11. Her tür tanker Parça, Bölüm, Makina Teçhizat, 20 
dökme yük gemisi Malzeme 
(5000 DWT ve yuka¬ 
rısı (7) 

12. Kuru yük Gemisi Parça, Bölüm, Makina Teçhizat, 20 
(5000 DWT ve yu- Malzeme 
karısı) (7) 

13* Yolcu Gemisi Parça, Bölüm, Makina Teçhizat 20 
(3000 groston ve Malzeme 
yukarısı) (7) 

14. LPG, LNG Amonyak Parça, Bölüm, Makina Teçhizat 20 
ve özel teçhizat- Malzeme 
lı kimyevi maddeler 
taşıması için tan¬ 
ker, Supply Şhip, 
off Shore gemiler, 
1000 beygir gücün¬ 
den büyük Roraorkör, 
her tür Koro gemi¬ 
ler her türlü fri¬ 
gorifik gemiler, 
tarama gemisi, araş¬ 
tırma tekneleri, ve 
benzer nitelikli di¬ 
ğer özel amaçlı her 
türlü gemiler (7) 
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15. Her tür tanker dökme yük ge- Parça, bölüm, Makina 
misi (5000 D'.VT dan küçük) (7) Teçhizat, Malzeme 

15 

16. Kuru yük gemisi (5000 
D'.VT'dan Küçük) (7) 

17. Yolcu gemisi (3000 grostan-
dan küçük) (7) 

18. Tanker dökme yük gemisi, 
kuru yük gemisi ve yolcu 
gemisi ve özel amaçlı gemi
ler dışında kalan her tür 
yüzer vasıtalar (gezinti 
ve spor tekneleri, sürat 
tekneleri, gemi teknesi, 
mavna ve benzeri) (7) 

19. II. ve III. sayılı listeler
de yer alan her türlü gemi
ler ve yüzer vasıtalar bar
kım onarım ve değişiklik
leri (7) 

Parça, Bölüm, Makina 15 
Teçhizat, Malzeme 

Parça, Bölüm,Makina 15 
Teçhizat, Malzeme 
Parça, bölüm, Makina 15 

Parça, Bölüm, Makina 15 
Teçhizat, Malzeme 

(x) 1. Geçici kabul yoluyla (Gümrük Kanunu Md. 118) getirile
bilecek malzeme olarak sayılanlar azami sınırı göste
rir. Daha az malzeme getirilmesi halinde de aynı oran
da yararlanılır. 

2. Geçici kabul yoluyla getirilen malzeme için bedel öden
miş dahi olsa, vergi iadesi matrahının hesabında, ge
çici kabul yoluyla ithal edilmiş malzeme bedeli düşülür 
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DİPNOTLAR: 

1. İhraç edilen bu mamullerin belirtilen nitelikte bulun¬ 
duğu ve İ» 50 den fazlasının pamuklu olduğu, gümrük ida¬ 
relerince gönderilecek mühürlü örneklere dayanılarak 
Sümerbank müesseselerince düzenlenip onaylanacak bel¬ 
ge ile tespit edilir. 

2. İhraç edilen bu mamullerin belirtilen nitelikte bulun¬ 
duğu gümrük idarelerince gönderilecek mühürlü örnek¬ 
lere dayanılarak, Sümerbank müesseselerince düzenle¬ 
nip onaylanacak belge ile tespit edilir. 

3. İhraç edilen mamullerin belirtilen nitelikte bulundu¬ 
ğunun gümrük idaresince kesinlikle anlaşılamaması hai¬ 
linde, gümrük idarelerince gönderilecek mühürlü örnek¬ 
lere dayanılarak Teknik Üniversitelerce düzenlenip 
onaylanacak belge ile tespit edilir. (Mühürlü örnek 
gönderildiği G.Ç.B. ne gümrük idaresince yazılır.) 

4. İhraç edilen bu mamullerin vergi iadesinden yararla¬ 
nabilmesi için, Tarım Bakanlığınca yetki verilecek, 
bitkisel ve hayvansal ürünleri değerlendirme ve kalite 
kontrol merkezleri tarafından, gümrük idarelerince 
gönderilecek mühürlü örneklere dayanılarak belge dü¬ 
zenlenmesi ve onaylanması zorunludur. 
Bu belgelerde aşağıdaki niteliklere uygunluğun tespiti 
gerekir. 
a) Ambalaj; cam, teneke, sertplastik ve diğer madde¬ 

lerden yapılmış uygun ambalajlarda bulunmak. 
b) Teknoloji; Ürününün türüne göre, yapım teknolojisi 

ve koruma esaslarına uygunluk, 
c) Nitelik: Var ise T.S.E. standartlarına uygunluk 

(Zorunlu olsun o İmasın), Türk standardı yok ise 
ihraç edilebilir nitelikte bulunma durumu. 

5. Bu aktif maddelerin imalinde esas hammadde olarak yerli 
ürünün en az $ 70 oranında kullanıldığının Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığından alınacak bir belge ile tes¬ 
piti zorunludur. 

6. İhraç edilen bu ürünün, belirtilen nitelikte bulunduğu, 
gümrük idarelerince gönderilecek mühürlü örneklere da¬ 
yanılarak Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü laboratuvar- 
larmdan alınacak belge ile tespit edilir. 
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7. Tek bir geminin (Ya da karar çerçevesinde vergi iade¬ 
sinden yararlanan deniz aracının) yapım, bakım, onarım, 
ve/veya değişikliği bedelinin yıllık ihraç duvarını 
aşması halinde bedelin getirildiği devrelere göre da¬ 
ğılımına bakılmaksızın, indirimsiz oran üründen vergi 
iadesi uygulanır. Bu durumda tutar ihraç duvarının hesa¬ 
bı açısından diğer ihraç gelirleriyle birleştirilmez. 
(Yapım, bakım, onarım ya da değiş iki ilet e fiili ihraca¬ 
tın gerçekleştiği yıldaki ihraç duvarı asildir.) 
(G.Ç.B.’ndaki tescil tarihi ihracatın gerçekleşme ta¬ 
rihi sayılır.) 
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4 Temmuz 1975 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan 9.6.1975 
günlü 7/10081 sayılı Kararname. 

Bu Kararname İhracatta Vergi İadesi Uygulamasına iliş-= 
kin 19 No.lu Karardır. 

Madde 1- Aşağıda belirtilen mamuller 7/8/1970 gün 
7/1115 sayılı Kararname eki "İhracatta Vergi İadesi Uygula¬ 
masına Dair Rarar"a ekli listelere karşılarında gösterilen 
konumlarla eklenmiştir. 

Alt 
Mamulün Adı Liste Kesim Kesim Konum 

Pamuklu bezden yapılmış çuval II I 3 AA 5 
Plastik enjeksiyon makinası III I 13 10 

Furfüril alkol IV I 7 20 

Sodyum bikrcmat IV I 7 21 

Potasyum bikrcmat IV I 7 22 

Demir veya çelikten yapılmış 
her tür kiriş ve hasırlar IV I 10 11 

Plastik Enjeksiyon Makinası 
Gövdesi ve parçaları IV I 13 18 

Polyester levha IV I 19 2 

FVC esaslı silgi (yazı silgisi)IV I 32 Büro 1 

Her tür tükenmez kalem (keçeli 
kalemler dahil) IV I 32 

Gereçleri 
Sanayii 

2 

Kalemtraş IV I 32 3 
İrmik V I 1 17 
FUrfürol V I 7 9 
Lüks lambası V I 12 7 

Domates salçası (9) VIII I 1 1 
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Madde 2- Birinci maddede değinilen karara ek V sayılı 

liste, 1.7/3 konumunda yer alan "Kibrit", IV sayılı liste, 
1.7/23 konumuna alınmıştır. 

deşici Madde 1- Bu kararın yayımından önce yetkili 

mercilerce onaylanmış tescil/lisans beyannamesine dayalı 
2 nci madde kapsamındaki ihracat; aşağıdaki kurallar çerçe¬ 
vesinde, anılan beyannamelerin onay gününde yürürlükte bu¬ 

lunan oran ve koşullarda vergi iadesinden yararlandırılır. 

(Dış fuar ve sergilerde yapılan satışlarda fuar veya sergi 
için çıkışa ilişkin Sümrük Çıkış Beyannamesi tarihi, tescil/ 
lisans onay tarihi olarak değerlendirilir.) 

a) Bu kararın ayayım gününde ya da izleyen sürede ya¬ 
pılan fiyat ya da miktar arttırmalarından doğan değer artık¬ 

larına, bu karar kuralları uygulanır. 

b) Bu kararın yayım gününde ya da sonrasında ihraç su¬ 
resinin uzatılması halinde, alman ek süre içinde yapılan ih¬ 

racatta, vergi iadesi uygulaması bu karara göre yürütülür. 

Madde 3- Bu karar yayımı ile yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür. 
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İhracatta Vergi İadesine İlişkin Kararlar 

4 Temmuz 1975 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan 6.6.1975 
günlü 7/10800 sayılı Kararname: 

Bu Kararname Kıbrıs'a Türk Lirası Karşılığında Yapılar- 

cak İhracatta Vergi İadesine İlişkin Karar'a aittir. 

Madde 1- Bakanlar Kurulunun 1/11/1974 gün 7/9028 sa¬ 

yılı kararı ile yürürlüğe konulmuş bulunan "Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 17 sayılı Karar'a Karar" uyarınca, 

Türkiye'den Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi bölgesine yapı lacak 
ihracata da 27/6/1963 gün, 261 sayılı ve 28/7/1967 gün 933 
sayılı yasalara dayanılarak çıkarılan ihracatta vergi iade¬ 

sine ilişkin kararlar hükümleri çerçevesinde vergi iadesi 
uygulanır. 

Bu uygulamada, ihracat bedeli Türk Lirası, serbest dö¬ 

viz olarak değerlendirilir. 

Madde 2- Birinci maddede belirtilen ihracat 7/1117 sa-
yılı Kararname eki "İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesi Esas¬ 
larına Dair Karar" ile serbest döviz karşılığında yapılan 

ihracata sağlanan olanaklardan yararlandırılır. 

Madde 3- Bu karar yayımıyla yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür. 
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7 Ağustos 1975 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan 
6.8.1975 günlü 7/10343 sayılı Kararname: 

Bu kararname ihracatta Vergi İadesi Uygulamasına iliş¬ 
kin 21 No.lu Karardır. 

Madde 1- Serbest döviz karşılığında ihraç edilmek kay- 

dıyle "sadece kabuğundan ayrılmak şirretiyle işlemeye tabi 

tutulmuş her nevi iç fındıklın 7/8/1970 tarih 7/1115 sayılı 
Kararname Eki "İhracatta Vergi İadesi Uygulamasına Dair 
Karar" hükümleri çerçevesinde ihracın da $ 10 oranında vergi 
iadesi uygulanır. 

Madde 2- Birinci maddede anılan Karar'm 2 inci madde¬ 

sinin (C) bendi "Sadece kabuğundan ayrılmak suretiyle işle- 
meye tabi tutulmuş her nevi iç fındık" ihracında uygulanmaz. 

Madde 3- Bu karar yayım günü yürürlüğe girer. 

Madde 4- Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür. 
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16 Ağustos 1975 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 

15.8.1975 günlü (x) 7/10500 sayılı kararname: 

Bu kararname pamuk ihracına vergi iadesi yapılmasına 

dair karar'a aittir. 

Madde 1- Serbest döviz karşılığında ihraç edilen 

"Çırçırlanmış balyalanmış pamuk"a / 15 oranında vergi iade¬ 
si uygulanır. 

Madde 2- Bu karar, 7.8.1970 gün ve 7/1115 sayılı ka¬ 

rarname eki, "İhracatta Vergi İadesi Uygulamasına Dair 
Karar" hükümleri çerçevesinde yürütülür. 

Madde 3- Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer 

Madde 4- Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür. 

(x) Bu Kararname 4 Ocak 1976 tarihinde yayınlanan maliye 
Bakanlığının 31.12.1975 gün ve 7/11117 sayılı karamar 
meye ek karara ilişkin tebliğ ile ortadan kaldırılmış¬ 
tır. 
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TEBLİĞ 

25 Ekim 1975 günlü ve 15394 nolu Resmi Gazete'ele yayın¬ 

lanan Tebliğ: 

Ticaret Bakanlığından: 

İhracatta Vergi iadesi Kararı'na ilişkin Geçici İade 
Tebliği Sıra No: 1 

Madde 1- 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan "İhracatta Vergi İadesi Kararı"nm 32. 
maddesi hükmü gereğince aşağıdaki listede yer alan mamullere 
karşılarında gösterilen oranlarda geçici vergi iadesi yapıl¬ 

ması kararlaştırılmıştır. 

Sıra Geçici İa- 
No Mamulün Cins ve Türü de Oranı 

 _i  
1. Krepli Kâğıt 5 
' 2. Baskılı mut bak ve sülfit kağıdı 5 

3» Sabun tozu 5 

4. Otomatik telefon santralı, santral akşamı 
ve telefon cihazları 5 

5. Tecrit edici çok satıhlı camlar 5 

6. İnşaat için levhalar (kâğıt hamurundan, ağaç 
lifinden) (tabii veya suni reçinelerle veya 
benzeri yapıştırıcılarla ağlomere edilmiş 
olsun, olmasın). 5 

7. Pergel 5 

Madde 2- Yukarıdaki mamullerin vergi iadesinden yarar¬ 

lanabilmeleri için serbest döviz karşılığında ihraç olunma^ 
lan zorunludur. 
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Madde 3- Bu tebliğ yayın tarihinde yürürlüğe girer. 

4 Aralık 1975 günlü Resmi Gazete'de yayınlanan 8.9.1975 
günlü 7/10631 sayılı Kararname: 

Bu kararname Orman Ürünlerine ihraç Gücü Kazan dır ılma,- 

sma Dair 4 no.lu karardır. 

Madde 1- Bakanlar Kurulu'nun 12.4.1975 gün, 7/6270 

sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan "Orman Ürünlerine İhraç 
Gücü Kazandırılmasına Dair Karar"ın 3 üncü maddesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3- Keresteden İleri Safhada İşlem Görmüş Ürünler 
İhracı: 

Kereste'den ileri safhada işlem görmüş orman sanayii 

ürünlerinin serbest döviz karşılığında ihracı halinde, 

7.8.1970 gün 7/1115 sayılı kararname'ye ilişkin "İhracatta 
Vergi İadesi Uygulamasına Dair Karar" kurallarına göre, ih¬ 

raç bedeli üzerinden, bu karar'm 1 sayılı eki ürünler ve öde¬ 

meler çizelgesinde gösterilen ürünlere, karşılarında göste¬ 

rilen oranlarda vergi iadesi yapılır. (İhracatta vergi iade¬ 
si ödemesi yapılan bu ürünler, 6802 sayılı Kanun çerçevesin¬ 

de ayrıca, istihsal vergisi muafiyet ya da iadesinden yarar¬ 

lanamaz .) 

Aynı çizelgede yer alan, keresteden ileri safhada işlem 
görmüş orman sanayii ürünlerinin serbest döviz karşılığında 

ihracı halinde, bunlara yixiccn-ıuaıcx kurallar çerçevesinde, 
4 üncü maddede belirlenen "Özel Banka Hesabı"ndan, çizelgede 
karşılarında gösterilen oranda ödeme yapılır.)- 
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Madde 2- Birinci maddede belirtilen Karar'm 1 ve II 

sayılı ekini oluşturan listeler, ekli listedeki şekilde, 
birleştirilerek değiştirilmiştir. 

Madde 3- Birinci maddede belirtilen Karar'a aşağıdaki 

maddeler eklenmiştir. 

Madde 11- Bu karar'da, aksine açık hüküm bulunmadıkça, 

7/8/1970, gün 7/1115 sayılı Kararname eki: "İhracatta Vergi 
İadesi Uygulamasına Dair karar" hükümleri bu Karar'm yürü¬ 
tülmesinde de uygulanır. 

Madde 12- Ticaret Bakanlığı, bu karar'ın 1 sayılı eki: 

Ürünler ve Ödemeler çizelgesi"nde yer sılan mamulleri: Bu lis¬ 
teden çıkarmaya ve geri almaya: İhracatta Vergi İadesi ola¬ 
rak veya Özel Banka Hesabı'ndan yapılan ödemeleri, indirmeye 
ya da yeniden yükseltmeye 'Bakanlar Kurulu Kararı ile sapta¬ 
nan toplam ödemeyi aşmamak kaydı ile) yetkilidir. 

Ancak, bu değişiklikler yapılmadan önce Devlet Planlama 

Teşkilatının olumlu görüşü alınır. (Onbeş gün içinde karşılık 
verilmemesi halinde, DPT ınca olumlu görüş bildirilmiş sayı¬ 
lır), 

Geçici madde- Bu Karar'm yayımından önce yetkili kuru¬ 

luşlarca onaylanmış tescil/lisans beyannamelerine dayalı ih¬ 

racat, aşağıdaki kurallar çerçevesinde, alınan beyannamele¬ 
rin onay gününde yürürlükte bulunan oran ve koşullarda vergi 
iadesinden yararlandırılır. 
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a) Bu Karar'm yayın gününde ya da izleyen sürede ya¬ 

pılan fiyat ya da miktar arttırmalarından doğan değer artık¬ 
larına bu Karar kuralları uygulanır. 

b) Bu Karar'm yayın gününde ya da sonrasında ilıraç 

süresinin uzatılması halinde, alman ek süre içinde yapılan 

ihracatta, vergi iadesi uygulaması, bu Karar'a göre yürütü¬ 
lür. 

Madde 4- Bu karar yayın günü yürürlüğe girer. 

Madde 5- Bu karar'ı Ticaret Bakanı yürütür. 
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ödemeden yararlanabilecek 
ileri evrede işlem görmüş 
Orman sanayii ürününün adı 
ve niteliği 

1) Mobilya (a) 
2) Kurma bina ve müstakil 

satılabilen, kapı kana¬ 
dı ve kasası, pencere ve 
pervazı gibi bina akşamı 

3) Kaplanmış k ont plak 
4) Kaplanmış kontrtable 
5) Kaplanmış lif ve yonga lev- 

halar ve mamulleri 10 20 30 
6) Kurşun kalem ve pipo (Ağaç 

cidariı) 10 10 20 

7) Ahşap geometrik çizim ge¬ • 

reçleri (GOTO: 90.16) 10 10 20 

8) Ahşah ayakkabı 10 10 20 

9) Ahşah reprodüksiyon, tablo 
ve resim çerçeveleri 10 10 20 

10) Ahşah, alet, edavat ve oyun 
aletleri 10 10 20 

11) Makara, bobin (kökülü gön¬ 
derilenler dahil) 10 10 20 

12) Pancur, mekik, masura ve 
vurucu kol 10 10 20 

13) Kontrplak ve kontrtable 10 20 30 
14) Lif ve yonga levhalar ve 

mamulleri 10 20 30 
15) Parke 
16) Talaş levha (yapıştırıcı 

10 20 30 

maddelerle aglomere edilmiş) 10 20 30 
17) Ahşah çubuk halinde korniş 

ve çerçeveler 10 10 20 
18) Şu ve soğutma kuleleri (sökü- 

lü gönderilenler dahil) 10 10 20 
19) Kaplama 10 10 20 
20) Öğrenci sıraları:, masaları, 

sandalyeleri 10 10 20 
21) Sınıf dolabı 10 10 20 
22) Kürsü 10 10 20 
23) Tahta oyuncaklar 10 10 20 
24) Paravana 10 10 20 

0denebilir tutar $ 
TÂ) ~ (B) w 

Müracatta özel banka Toplam 
vergi ia- hesabı 
d.esi _________ _______ 
(c) 15 25 40 

10 20 30 
10 20 30 
10 20 30 
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25) Mücevher kutusu 10 10 20 

26) Çocuk parkı 10 10 20 

27) Çamaşır sandığı 10 10 20 

28) Larabiri 10 10 20 

29) Dipçik ve kabza 10 10 20 

30) Tahta elbise askıları 10 10 20 

31) Ağaçtan yapılmış süs eşyası 
ve turistik eşya 10 10 20 

32) Ayakkabı kalıbı 10 10 20 

33) Baston 10 10 20 

34) Kalem kutusu 10 10 20 

35) Yazı tahtası 10 10 20 
36) Labut 10 10 20 

37) Kayak takımı 10 10 20 

38) Ahşah palet (yığma ve taşı¬ 
ma işleri için hazırlanmış, 
kurulu yada sökülü) 10 10 20 

39) Çamaşır serme askılığı (kat¬ 
lanabilir) 10 10 20 

40) Diğerleri (b) 10 10 20 

41) Ambalaj sandığı (boş, yeni 
ve standartlara uygun) (sö¬ 
külü olanlar dahil) 10 10 20 

42) Yaş meyve ve sebze ihracın¬ 
da, bu ürünlerin ambalajı 
olarak kullanılan sandıklar 

- Tel dikişli sandık (Sandık başına) 1.50 TL. 
- Diğer tür sandık (Sandık başına) 0.50 TL. 

(a) "Ahşap mobilya" konusuna girecek malların tanım¬ 

lanması: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orman Bakanlığı¬ 

nın ve Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alındıktan sonra 

Ticaret Bakanlığınca saptanır. 

(b) "Diğerleri" başlıklı konum kapsamına girecek ileri 
evrede işlenmiş orman sanayii ürünleri, Orman Bakanlığı ile 

Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri alındıktan sonra, 
ödeme oranlarının dağılımı ile birlikte, Ticaret Bakanlığınca 
saptanır. Söz konusu ürünler. Resmi Gazete'de yayımlanacak 
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tebliğler ile açıklanır ve yayımdan önce yapılan ihracat 

Ödemelerden yararlanamaz. 

(c) Vergi iadesinden yararlanabilmek için ahşap olma¬ 
yan malzemenin r'OB değerinin $ 10 undan az olması zorunludur. 

(d) Ödemeler ile ilgili kural, ilke ve ölçüler Ticaret 
Bakanlığınca yayınlanacak tebliğler ile saptanır. 
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GENELGE 

5 Aralık 1975 günlü ve 15433 no.lu Resmi Gazetede ya- 
ymlanan Genelge: 

Ticaret Bakanlığından 

İhracatta Vergi İadesi Kararına İlişkin Geçici İade 
Tebliği Sora No: 2 

Madde 1- 7/10624 sayılı Bakanlar kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan "İhracatta Vergi İadesi Kararı"nın 32. 
maddesi hükmü gereğince aşağıdaki listede yer alan mamullere 
karşılarında gösterilen oranlarda geçici vergi iadesi yapıl¬ 

ması kararlaştırılmıştır. 

Sıra Geçici İade 
No: Mamulün Cinsi urtuı.1. 

8 Dokunmamış, örülmemiş sentetik 
esaslı telâ 5 

9 Elektronik Çakmak 5 

10 Uygu tulumu * 5 

11 Kavçuk menşeli hortum 5 

12 Fitilli veya tazyikli gazocakları 5 

13 Lüks lambası 5 

14 DKP saçtan kaplan 5 

Madde 2- Yukarıdaki mamullerin vergi iadesinden yarar¬ 
landırılabilirle 3i için serbest döviz karşılığında ihraç olun¬ 
maları zorunludur. 

Madde 3- Bu tebliğ yayın tarihinde yürürlüğe girer. 
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GENELGE 

26 Aralık 1975 günlü, ve 15450 nolu Resmi Gazetede yar- 
ymlanan genelge: 

Ticaret Bakanlığından 

Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler (Teşvik ve Uygulama 
75/7) 

(İhracatta Vergi İadesi, Konum, Kapsam Tesbitine İliş¬ 
kin Sirküler Sıra I!o: 1) 

9/9/1975 tarih, 7/10624 sayılı Kararname eki" İhracat¬ 
ta Vergi İadesi Kararı"nın 5 inci maddesinin verdiği yetki 

çerçevesinde aşağıda belirtilen mamullerin, karşılarında 

gösterilen liste ve konumlarda değerlendirilmeleri uygun 

görülmüştür. 

Alt 

Sıra Mamulün Özelliği Liste Kesim Konum 
No. Adı 

Giyim eşyası: El işi aksesuar- 
Şile ve Buldan lan bulunsun, 
bezinden yapı- bulunması 1 31-2 
lan giysiler 
(D (x) 

Buluz, yelek, El örgü ve/veya 
çorap, eldiven tığ işi olsun 
(1) (x) olmasın 1 3 1 

Giyimi tamamlamaya veya süslemeye yarayan eşya 
(Ekspertiz raporu aranmayacaktır): 
Buluz, yelek, Dokuma ve/veya 
çorap, eldiven örme (el işi dar¬ 

lı il) pamuklu, 
yünlü, sentetik, 439 
suni veya karışı¬ 
mı ipliklerden ya¬ 
pılmış. 
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Sıra 
No 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

Mamulün 
Adı 

Eşarp, başörtüsü 
tülbent, yazma 

Özelliği 
Alt 

Liste Kesum Konum 

Dokuma ve/veya 
örme (el işi 
dahil) pamuklu 
yünlü, sente¬ 
tik suni veya 
karışımı iplik¬ 
lerden yapılmış 

Şal, atkı, kaşkol 
boyunbağı 

Başlık, şapka takke 

Yaka, ön lüle kravat, 
kemer, menşet Diğer 
mamuller: 

9 

9 

Örtü, peçete, çay 
takımı ve benzerleri 

Heybe, çanta torba 

8 

8 

30 

30 

2/C 

2/C 

(x) (1) Rakkamı 7/10624 Kararname eki Karara bağlı 1 No.lu 
dipnotundaki şartların aranacağını belirler. 
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2 Ocak 1976 günlü ve 164 66 no.lu mükerrer Resmi Gaze¬ 
te'de yayınlanan 7/11117 sayılı kararname. 

Bu Kararname İhracatta Vergi İadesinde İade Değişikliği 
yapma yetkisine ilişkin Karar'a aittir. 

Madde 1- İhracatta Vergi İadesi Uygulamasını düzenle- 

şen genel karar mame dışında kalan mamullerin vergi iadesin¬ 
den yararlandırılması amacıyle yürürlükte bulunan kararların 

kapsamında yer alan mamullere uygulanan vergi iade oranları¬ 

nı indirmeye veya iadeyi kaldırmaya Ticaret Bakanlığı yet¬ 
kilidir. 

Bakanlık bu mamullerin Bakanlar Kurulunca tesbit edil¬ 

miş oranlarını aşmamak üzere; indirilmiş iade oranlarını 
tekrar yükseltebileceği gibi iade, kapsamından çıkardığı 
mamulleri iadeden yeniden yararlandırabilir. Ancak bu fıkra¬ 

da belirtilen yükseltme ve yeniden yararlandırmalarda en geç 
5 iş günü içinde cevap verilmek kaydıyla, Devlet Planlama 

Teşkilatının görüşünü ve Maliye Bakanlığının mutabakatını 
alır. 

\ 

Madde 2- Bu karar yayımıyla yürürlüğe girer. 

Madde 3- Bu kararı Ticaret Bakanı yürütür. 
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TEBLİĞ 

4 Ocalc 1976 günlü ve 19458 nolu Kesmi Gazetede yayın¬ 
lanan Tebliğ: 

Maliye Bakanlığından: 

31.12.1975 gün ve 7/11117 Sayılı Kararnameye Ek Karara 
İlişkin Tebliğ. 

Sıra No: 1 

Madde : 1- 31.12.1975 gün ve 7/11117 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Ticaret Bakanlığına verilen yetkiye da^- 

yanılarak: 15.8.1975 gün ve 7/10500 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının 1 inci maddesi gereğince serbest döviz karşılığın¬ 

da ihraç edilen "Çırçırlanmış, balyalanmış pamuk"a yapılan 
vergi iadesi kaldırılmıştır. 

Madde : 2- Bu tebliğin yayım tarihinden önce yetkili 

kuruluşlarca onaylanmış tescil/lisans beyannamelerine daya¬ 
lı pamuk ihracatı, 7/IO5OO sayılı kararname hükümleri çer¬ 
çevesinde ihracatta vergi iadesinden faydalanır. Ancak; 

a) Bu tebliğin yayım gününde vaya daha sonra yapılan 

fiyat ya da miktar art t imalarından doğan değer fazlalık¬ 
ları vergi iadesinden faydalanmaz. 

b) Bu tebliğin yayım gününde veya daha sonra ihraç sü¬ 

resinin uzatılması halinde alınan ek sürenin (1) ayı aşan 
kısmı içinde yapılan ihracata vergi iadesi uygulanmaz. 



- 322 -

Ancak ihracat yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin son fık

rası hükmü uyarınca; hu kararın yayımından evvel alınmış 
süre uzatılmaları da dahil olmak üzere; tescil/lisans beyan
name sürelerinin bitimlerini ve yukarda belirtilen 1 aylık 

ek süreyi takip eden 15 iş günü içinde ihracata başlanması 
halinde, herhangi bir merciden izin alınmaksızın normal yük

leme süresi kadar süresi uzatılmış sayılan tescil/lisans 
beyannamelerine dayalı ihracat vergi iadesinden faydalanır. 

Madde : 3- Bu tebliğ yayım günü yürürlüğe girer. 
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TEBLİĞ 

18 Ocak 1976 günlü ve 15472 no.lu Resmi Gazete'de yayın¬ 
lanan Tebliğ: 

Ticaret Bakanlığından: 

İhracatta Vergi İadesi Kararı'nm 6. maddesine ilişkin 

tebliğ sıra No: 1 

Madde 1- 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 
"İhracatta Vergi İadesi Kararı'nın 6. maddesine dayanılarak 
aşağıda adı, bulunduğu vergi iade listesi belirtilen mamul¬ 

lerde vergi iadesi uygulamasının kaldırılması uygun görül¬ 
müştür. 

Mamulün Adı Liste Alt Kesim Konum 

D on durulmuş, s oğut ulmuş k oyun 
ve sığır eti 714 

Dondurulmuş, soğutulmuş koyun, 
sığır, dana ve kuzu sakatatı ol 1 

Geçici Madde 1- Bu tebliğin yayımından önce yetkili 

mercilerce onaylanmış tescil/lisans beyannamelerine dayalı 
ihracat aşağıdaki kurullar çerçevesinde anılan beyannamele¬ 

rin onay gününde yürürlükte bulunan oranlarda vergi iadesin¬ 
den yararlanır. 

a) Bu tebliğin yayım gününde ya da takip eden sürede 

yapılan fiyat ya da miktar artırmalarından doğan değer ar¬ 
tıklarına bu tebliğ hükümleri uygulanır. 
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b) Bu tebliğin yayım gününde ya da sonrasında ihraç 
süresinin uzatılması halinde anılan ek süre içinde yapılan 

ihracatta Vergi İadesi Uygulaması açısından bu tebliğ hüküm¬ 
leri geçerlidir. (7/10198 sayılı Kararnameye ek ihracat Reji¬ 
mi Kararma bağlı ihracat yönetmeliğinin 10. maddesi son 

paragrafı hükmü saklıdır.) 

Madde 2- Bu tebliğ yayım günü yürürlüğe girer. 
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GENELGE 

18 Ocak 1976 günlü ve 15472 no.lu Resmi Gazete'de sar- 

yınlanan genelge: 

Ticaret Bakanlığından: 

Dışticaret İşlerine Dair Sirküler Teşvik ve Uygulama: 
76/3 

İhracatta Vergi İadesinde Konum Kapsam tesbitine iliş¬ 
kin sirküler. 

Sıra No: 2 

Madde 1- 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü¬ 
rürlüğe konulan "İhracatta Vergi İadesi Kararı" nın 5. mad¬ 
desi hükmü gereğince, aşağıdaki listede yer alan deri mamul¬ 

lerinin karşılarında gösterilen liste ve konumlarda değer¬ 

lendirmeleri uygun görülmüştür. 

Mamulün Adı Liste Altkesim - Konum 

1. Tüyleri kılları, yünleri ve 
tiftiği alındıktan sonra 
işlem gömüş derilerden ve 
süetlerden mamul giyim eş¬ 
yaları (Aksesuvar niteli¬ 
ğinde yaka, kol ve etekle¬ 
re kürk ve post takılanlar 
dahil). 661 
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Mamulün Adı Liste Altkesim Konum 

2. 42.03 veya 43*03 pozisyonların¬ 
da yer alabilen; tüyü, kılı, 
yünü ve tiftiği ile birlikte 
işlem görmüş (Kromlama, taşla¬ 
ma, apreleme, boyama, beyaz¬ 
latma, parlatma, suni reçine¬ 
lerle muamele etme, kılları 
eşit şekilde tıraş etme gibi 
ameliyelerden geçmiş)deriler¬ 
den ve süetlerden mamul giyim 
eşyası. 

3. Tüyleri, kılları, tiftiği ve 
yünleri ile birlikte işlem 
görmüş postlardan mamu 1 giyim 
eşyaları, heybe, torba, çanta 

Madde 2- Sansar, tilki, porsuk, sincap, geyik, ayı, 

kunduz, astragan, kurt, vizon ve benzeri kıymetli kürkler¬ 

den mamul giyim eşyası, heybe, torba, çanta vergi iadesi 

uygulaması dışında bulunmaktadır. 
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(6) Diğer Tebliğler 

İHRACATTA VERGİ fADESİ KARARI’NA İLİŞKİN TEBLİĞ 
Sıra No: 1 R-G-17.8-76-15680 

Madde 1- 9.9.1975 gün, 7/10624 sayılı Kararname eki 
"İhracatta Vergi İadesi Kararı"nm 45 inci maddesinde yer 
alan, ödenmiş istihsal vergisinin iadesi aşağıda belirtilen 
esaslar çerçevesinde yapılır. 

Madde 2- İhraç edildiği şekli ile istihsal vergisine 
tâbi olan bir mamulü ihraç edenlere, bu mamulün ihraç edil¬ 

diği şekli ile teslimi sebebiyle ödenmiş bulunan istihsal 

Vergisi, İhracatta Vergi İadesi Kararının 45 inci maddesi 
hükmü uyarınca, ayrıca iade edilir. 

İhraç olunan mamulün imalinde veya ambalajlanmasında 
kullanılan maddelerin teslimi sebebiyle ödenmiş İstihsal 
Vergisi, bu tebliğ ile düzenlenen İstihsal Vergisi İadesi 
dışında kalır. 

Madde 3- Bu tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrar- 

sında belirtilen istihsal vergisi iadesinden faydalanmak is¬ 

teyenler, ihracatın gerçekleştiği tarihten itibaren 6 ay 

içinde Ticaret Bakanlığına bir dilekçe ile başvurmak zorun¬ 
dadırlar. 

(İhracatın gerçekleşme tarihi: Gümrük Çıkış Beyanname- - 
sinin birinci sahifesinin üst orta bölümünde bulunan, Gümrük 

Çıkış Beyannamesi, tescil tarihidir.) 
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Müracaat dilekçesine aşağıda gösterilen belgelerin no¬ 

terlikçe veya belgelerin aslını düzenleyenlerce tasdikli, 

ikişer sureti veya fotokopisi eklenir. 

a) İhraç edilen mamulün ihracatçı tarafından satın 
alındığını gösterir fatura, 

(Bu fatura üzerine ihracatçı; Yergi 'Jsul Kanununa göre 

tutulan yevmiye veya işletme defterinin noterlikçe yapılan 

tasdikinin noterlik adı belirtilerek gün ve sayısını ihraç 

edilen mamulün bu defterlere giriş ve çıkış kayıtlarının 
yapıldığı maddelerin gün ve numaralarını kaydederek firma 

kaşesi basar ve imzalar.) 

b) İhracat tescil/ Lisans beyannamesi, 
c) Döviz alım bordrosu, 
d) Döviz alım bordrosu, 

e) İhraç edilen mamulün müstahsili veya imalatçısı ile 

ihracatçısı arasında araçlar varsa, her alım-satım işlemine 

ilişkin faturalar, 

f) İmalatçı veya müstahsil faturalarında görülen, dahil¬ 
de alınan istihsal vergisinin ödçnmiş olduğunu belirtir, ilgi¬ 

li vergi dairesinden alınmış belge, 
g) İhraç edilen malın satış faturası. 
Madde 4- Yukarıdaki belgelerle yapılan müracaat üzerine 

Ticaret Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünce ge¬ 

rekli inceleme yapılır-. İade edilecek istihsal vergisi hesap¬ 
lanarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yazılan yazıya teb¬ 

liğin 3 üncü maddesinde belirtilen belgelerin birer örneği 
eklen i -r. 
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Madde 5- Ticaret Bakanlığınca yazılan iade yazısı üze¬ 

rine, yazıda belirtilen tutarda dahilde alınmış istihsal ver¬ 

gisi, vergisi ödenerek alınmış mamulü ihraç eden ihracatçıya 
ödenir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iade yazısı ekinde 

gönderilen belgeleri, kendi kayıtları ve/veya arşivlerinde 
bulunan belgelerle karşılaştırdıktan sonra ödemeyi yapar. 

Madde 6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu tebliğ 

çerçevesindeki ödemeleri, "İhracatta Vergi İadesi Kararı"nm 
47 inci maddesinde belirtilen ödenekten yapar. 

Madde 7- İhraç edilen ve bu tebliğ çerçevesinde, öden¬ 
miş dahilde alman istihsal vergisi iadesinden faydalanan 

mamullerin, aynen veya bir işlem gördükten sonra geri geti¬ 

rilmesi halinde, "İhracatta Vergi İadesi Kararı "nm 14 üncü 
maddesi hükmü uygulanır. 

Madde 8- Bu tebliğ 16.9.1975 tarihinden itibaren yürür¬ 
lüğe girer. 
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2- Teşvik Araçlarının Uygulanması. 

A) İhracatta Vergi İadesi: 

İhracatta vergi iadesi, mamullerimize dünya 

pazarlarında fiyat yönünden rekabet imkanını sağlayarak kı¬ 
sa vadede ihracatımızın miktarını arttırmak, uzun vadede, 

ise ihracatımızın bünyesindeki sınai mamul oranını yükselt¬ 

mek gayesi ile; ihraç edilen mamullerin maliyetine giren ma¬ 

lî yüklerin bir kısmını veya tamamını ihracatçıya geri ver- 
mekt ir. 

Burada şu hususu belirtmekte yarar vardır. Ma¬ 

mullerin bünyesine giren tüm mali yüklerin, bütün ihraç 

ürünleri için geri verilmesi bahse konu değildir. Uygulama¬ 

nın yürütülmesinde esas olan temel prensipler şunlardır. 

- Vergi yükü hiç kaldırılmadan fiyat yönünden 

rekabet yeteneği bulunan mamullere ihracatta vergi iadesi 

uygulaması yapmamak, 

- Rekabet gücünün sağlanması için vergi yükünün 

tamamının kaldırılması gereken mamullerde, vergi iade oranı¬ 
nı vergi yükünün tamamını kapsayacak şekilde tesbit etmek. 

- Vergi yükünün bir bölümünün kaldırılması ile, 
Fiyat yönünden ldış pazarlarda rekabet gücü kazanacak mamül- 

lerin verrgi iade oranlarını, rekabete imkân verecek nisbette 
tutmak. 
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- İhracatla bağlantılı geniş üretim, konjonktürel ge¬ 
lişim alt yapı tesislerinin tamamlanması gibi nedenlerle ma¬ 

liyetleri düşen veya ihraç fiyatları yükselen mamullerin, 

vergi iade oranlarını indirmek veya kaldırmak. 

Yurdumuzda halen uygulanan ihracatta vergi iadesi sis¬ 

temi ana hatları ile aşağıda açıklanmıştır. 

1) Genel Olarak İhracatta Vergi ladesi: 

İhracatta vergi iadesi uygulaması yurdumuzda 
27.6.1963 gün 261 sayılı kanun'a dayanılarak çıkartılan 
5.12.1963 gün 6/2453 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile baş¬ 
lamıştır. Çeşitli merhaleler geçiren uygulama, günümüzde 
9.9.1975 gün ve 7/10624 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 

"İhracatta Vergi İadesi Kararı" çerçevesinde yürütülmektedir. 

Anılan kararın 29 uncu maddesinde ihracatta vergi 

iade oranları gösterilmiştir. İhracatta vergi iadesinden 
faydalanacak maddeler ise karara bağlı 11 adet listede yer 
almaktadır. 

1-8 sayılı listelerde sınai mamuller yer almaktadır. 

Bu listelerde yer alan mamullerin en yüksek vergi iade oranı 

Z 45,en düşük vergi iade oranı ise Z 5 dir. Bu llistelerde 
eyer alan bir mamulün faydalanacağı iade miktarı, ihracatçı¬ 
nın 1 takvim yılı içinde yaptığı ihracatın 1.800.000 /, 1 

aşıp aşmamasına ve ihraç edilen mamulün bulunduğu liste için 
belirtilen iade oranına bağlıdır. 
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9 sayılı listede yaş meyve ve sebze yer almakta olup, 

bunlara uygulanan vergi iade oranı; ihraç edilen yaş meyve 

ve sebzenin türüne ve ihracatçının 1 takvim yılı içinde yap- 

tığıyaş meyve ve sebze ihracatının 1.400.000 0 ı aşıp aşma¬ 
dığına bağlı olarak, % 10- # 20 arasında değişir. 

10 sayılı listede ihraç edilen mamullerin ambalajlanma¬ 

sında kullanılan ambalaj malzemesine yapılacak vergi iadesi 

m ilet arı yer almakta olup, iade uygulaması nisbi olmayıp mak- 
tudur. 

11 sayılı listede gümrük Kanununun 118 inci maddesine 

göre geçici kabul yolu ile getirilen malzemelerden imal edi¬ 

lip ihraç edilen mamullere, yurt iç inde katılan değerler üze¬ 
rinden uygulanan vergi iade nisbetleri yer almakta olup, bu 

nisbetler bahse konu listede belirtilen mamullerin cinsine 

göre İ» 10, i* 15 ve 1° 20 dir. 

2) Keresteden İleri Safhada İşlem Görmüş Orman Ürünleri 
İhracatında Vergi İadesi: 

Keresteden ileri safhada işlem görmüş orman ürünleri ih¬ 

racı, ihracatta vergi iadesi ile birlikte Orman Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün "Özel 
Banka Hesamı"ndan yapılan ödemelerden faydalanmaktadır. 
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Bu mamullere uygulanan vergi, iadeleri ve "Özel Banka 
Hesabı"ndan yapılan ödemeler 7/6270 sayılı Kararname eki" Or¬ 
man ürünlerine ihraç gücü kazandırılmasına dair kara, hüküm¬ 
leri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kararın 3 ncü maddesi 
8.9.1975 gün 7/10631 sayılı Kararname ile tadil edilmiş olup, 
halen keresteden ileri safhada işlem görmüş orman ürünleri 

ihracatına, mamulün cinsine göre $ 10 ve $ 15 oranlarında 
ihracatta vergi iadesi, İ° 10, °/> 20 ve $ 25 oranlarında da 
"Özel Banka Hesabı" ödenmesi uygulanmaktadır. 

3) İç Fındık İhracatında Vergi İadesi: 

6.8.1975 gün ve 7/10343 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

eki karar ile, kabuğundan ayrılmak sureti ile işleme tabi tu¬ 

tulmuş fındık ihracatına f> 10 oranında vergi iadesi uygulaması 
getirilmiştir. 

4) Kıbrıs Türk Pedere Devletine Türk Lirası Karşılığı 

Yapılacak İhracatta Vergi İadesi: 

6.6.1975 gün 7/10080 sayılı Bakanlar Kurulu-Kararı eıtı 
karar ile Kıbrıs Türk Federe Devletine TUrk Lirası karşılığı 

yapılacak ihracatında ihracatta vergi iadesinden yararlanması 

sağlanmıştır. 

B. Yapılacak İhracat Karşılığı Kredi Belgesi Verilmesi: 

Ticaret Bakanlığınca uygulanmakta olan teşvik tedbirle¬ 

rinden bir taneside yapılacak ihracat karşılığı kredi belgesi 
verilmesidir. 
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Bu imkândan faydalanmak için, 10.8.1970 tarihli Resmi 

Gazetede yayınlanan 7.8.1970 tarih, 7/1117 sayılı "İhraca¬ 
tın Teşviki ve Geliştirilmesi Esaslarına Dair Karar" ek 
28.10.1970 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2. no.lu tebliğ 
esaslarına göre bir ihracat projesi ile Ticaret Bakanlığına 
müracaat edilmesi gerekmektedir. 

7/1117 sayılı kararın 1. maddesine göre, açılacak ih¬ 
racat kredileri ve bizatihi ihracat muameleleriyle ilgili 
olarak bankaların (T.C. Merkez Bankası dahil) ve sigorta 

şirketlerinin yapmış oldukları, bütün muameleler dolayısile, 
kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya he-

saben aldıkları paralar, 6802 sayılı kanuna göre alınmakta 
olan banka ve sigorta muameleleri vergisinden ve ayrıca dam¬ 

ga vergisi ve damga resminden istisna edilmiştir. 

Söz konusu istisnalar 7/1117 sayılı kararın 1. madde¬ 
sinin (b) fıkrasına göre imalâtçı-ihracatçı tarafından ha¬ 
zırlanan serbest dövizle yapılacak ihracat projesinin Ticar- 
ret Bakanlığınca uygun görülmesi kaydıyla ve 261 sayılı ka¬ 
nuna istinaden çıkarılmış ve çıkarılacak kat'i ve geçici 
vergi iade listelerinde yer şlan mamullerin ihracına müte¬ 
veccih hazırlık ve imalât safhasındaki kredi muamelelerine 

de uygulanmaktadır. 

Bu istisna Gümrük Kanununun 118. maddesine istinaden 

geçici kabul yolu jle ithal ve işlendikten sonra tekrar ih¬ 
raç olunacak mamullerin imalâtçı-ihracatçılarına da uygu^- 
lanmaktadır. Burada proje hazırlanırken "Türkiye'de tamam¬ 
layıcı ve değerlendirici az veya çok bir işlem görmek üzere 
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muvakkaten ithal edilecek eşya hakkında yapılacak muameleye 
dair yönetmelik" hükümlerinin gözönünde bulundurulması ge¬ 

rekmektedir. 

7/1117 sayılı Kararnamenin 2. maddesinin (a) fıkrasına 
göre, serbest döviz karşılığında yapılacak ihracatın finans¬ 

manı için açılacak kredilerle ilgili faiz farkı ödemeleri, 
10.2.1973 tarih, 7/5322 sayılı kararname gereğince selektif 

kredi fonundan raüstakrize yapılır 

Uygulama Ticaret Bakanlığından belge alınması kaydıyla, 
261 sayılı kanuna istinaden çıkarılmış ve çıkarılacak kat'i 

ve geçici vergi iadesi listelerinde yer alan mamullerin ih¬ 

racına müteveccih hazırlık ve imalât safhalarındaki kredi 

muamelelerine da şamildir. 

Ticaret Bakanlığından belge almak kaydıyla, mamüllerin 

ihracına müteveccih hazırlık ve imalât safhalarındaki kredi¬ 

lerde uygulanacak azami faiz oranı $ 10,5 olup, faiz farkı 
ödemelerinde nisbet ise $ 3 dür. 

Faiz farkı ödemesinden yararlanan kredilerin bu kara- 

name hükümlerine uygun olarak işlemesinden krediyi açan ban¬ 
ka sorumludur. 

İmalâtçı olmayan ihracatçılarda bu kredi imkanından 
faydalanabilirler. 
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İhracat taahhüdü verecek ihracata müteveccih imalât ve 

hazırlık safhası kredisi kulanan ihracatçılar, kendilerine 

tanınan süre içinde (Azami 1 yıl) taahhütlerini yerine getir¬ 

mek zorundadırlar. Bazı şartlarda hu süre 1 yıl daha temdit 

edilebilir. Normal sürede veya alınan ek sürede ihraç taah¬ 

hütlerini gerçekleştiremeyen ihracatçılara müeyyide uygula¬ 

ması yoluna gidilir. 

C) Yapılacak İhracat Karşılığı Döviz Tahsisi: 

7/1117 sayılı Kararname gereğince, imal ettikleri mar- 
mülleri doğrudan doğruya veya bir ihracatçı vasıtasıyla ser¬ 

best döviz karşılığında ihraç edecek olan sanayicilere, bu 
mamullerin imalinde kullanılacak ham ve yardımcı maddelerle 

bunların ihracında kullanılacak ambalaj malzemesinin ithali 
ve işletme veya işletmelerinin ithali gerekli ihtiyaçları¬ 

nın giderilmesi ve imalâtçı-ihracatçıların tesislerinin 

tevsii veya ihracatta yönelen yeni yatırımları için, imalât¬ 

çı tarafından hazırlanacak ihracat projesinin Ticaret Bakan¬ 

lığınca uygun görülmesi şartıyla tahsisli ithal mallan lis¬ 
tesinde yer alan "İhracatı Teşvik ve Geliştirme Kotası"ndan 
döviz tahsisi yapılabilmektedir. Tahsis edilen dövizler ön¬ 
celikle transfer edilir. 

Söz konusu döviz tahsisine ilişkin müracaat şekli, 
22.9.1970 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan (1) No.lu teb¬ 
liğde belirtilmiştin 
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Döviz tahsisi isteği tüm olarak bir defada isteneceği 

gibi ilk müracaata istinaden ihraç süresi içinde ve ihracat 
gerçekleştirilmeden, ihtiyaca göre, birden fazla belge is¬ 
teği suretiyle de yapılabilir. 

İhracat gerçekleştirilmeden, proje safhasında iken Ba¬ 
kanlığımıza müracaat edilmesi ve ihracatın serbest döviz 
karşılığında yapılması gerekir. 

Projeler bizzat imalâtçılar tarafından hazırlanır ve 
döviz tahsisleri imalâtçılara (Sanayicilere) yapılır. İhrar- 
cat taahhüdünde bulunan imalâtçılar; ihracatı bizzat kendi¬ 
leri yapabilecekleri gibi, taahhüt olunan ihracatı bir ihra¬ 

catçı vatjj.xasx.yia du. gerçekleştirebilirler. Bunun için Ba¬ 

kanlığımızdan önceden müsaade alınması şarttır. 

İmalâtçı-ihracatçılara döviz tahsisi, ihraç ettikleri 
mamüllerin bünyesine giren ham ve yardımcı madde ve ambalaj 

malzemeleri için ihraç kıymetinin $ 50 sini işletme veya 
işletmeleri ve tesislerin tevsii veya yeni yatırım ihtiyaç¬ 
ları için tahsis olunacak döviz ise bu $ 50 lik tavan içinde 
kalınmak kaydiyle ihraç kıymetinin $ 25 ini aşamaz. 

Bu tahsislerde; ham ve yardımcı maddelerin birim mamül 

içindeki oranı, işletme ihtiyacı maddelerin liberasyon ve 
tahsisli ithal malları listelerinde yer alıp almadıkları 
gözönünde bulundurulur. Yatırım malları tahsisinde ise"yer- 

li imâl durumu" belgesi aranır. 
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İhracat projelerinde taahhüt edilen ihracatın Bakanlık¬ 
ça verilen belgelerde belirtilen süre içinde gerçekleştiril¬ 

mesi gerekir. İhracatın # 60 nisbetinde gerçekleşmesi ve 
muhik ve mücbijr sebepler tahtında süre 1 yıl uzatılabilir. 

İhracatı zamanında gerçekleştiremiyen firmalara gereken 
müeyyide uygulanmaktadır. 

D) Yapılmış İhracat Karşılığı Döviz Tahsisi; 

3.5.1972 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Mamüllerin 

ihracı veya yurtiçinde serbest dövizle satışı karşılığında y 
yapılacak döviz tahsisi esaslarına ilişkin yönetmelik"in 3. 

ve müteakip müddeleri gereğince, imal ettikleri mamülleri 
fiilen ihraç eden sanayicilere, bu mamüllerin imalinde kul¬ 
landıkları ham ve yardımcı maddelerle, bunların ihracında 
kullanılan ambalaj malzemelerinin ithali ve işletme veya 
işletmelerinin ithali gerekli ihtiyaçlarının giderilmesi ve 

tesislerin tevsii veya yeni yatırımları için gerekli döviz 
tahsisi, II sayılı liberasyon listesinde yer alan "muhtelif" 
kalemden Ticaret Bakanlığınca yapılır. 

Yapılmış olan ihracat karşılığında yapılacak döviz tah¬ 

sislerinde; ham ve yardımcı maddeler için birim mamül için¬ 
deki orana işletme ihtiyacı için liberasyon ve tahsisli it¬ 
hal malları listelerinde yer alıp almadıklarına ve tevsii ve 
yeni yatırım için yerli imal durumu belgesi olup olmadığına 
bakılir. 
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Bu konuda nasıl müracaat edileceği 3*5*1972 tarili Resmi 

Gazetede yayınlanan yönetmelik'in 4. maddesinde gösterilmiştir. 

Yapılacak döviz tahsisleri fiilen ihraç edilmiş bulunan, 

kıymetin $ 50 sini aşamaz. Bu tavan içinde $ 25 nisbetinde 
işletme ihtiyacı tevsii ve yeni yatırımlara tahsis yapıla¬ 
bilmektedir. 

Fiili ihracat olarak müracaat tarihinden itibaren son 

6 aylık süre içindeki ihracat değerlendirilmektedir. 

E) Özeli İhracat Fonu: 

İhraç mallarımız arasında önemli bir potansiyele sahip 
olan yaş meyve ve sebzeler ile su ürünlerinin son yıllarda 

artan ihracat hızını yüksek düzeye çıkarmak amacıyla, bun¬ 
ların ihracatçılarına ihracatın hazırlık safhası finansma¬ 

nında kullanılmak üzere kredi açılmaktadır. 

Kredinin kaynağı; 10.8.1970 tarihli Resmi Gazetede ya¬ 

yınlanan 7.8.1970 tarih, 7/1116 sayılı kanar;nameye ilişik 
"İhracatın Teşviki ve Geliştirilmesine ilişkin Özel İhracat 
Fonu ve Döviz Kazandırıcı Muameleleri Destekleme Fonu Teş¬ 

kiline Dair Karar" mİ. maddesine göre ithalatçılardan alı¬ 
nan nakdi teminatların $ 50 İsinden oluşan ve T.C. Merkez 
Bankasında bulunan "Özel İhracat Fonu" dur. 



- 340 -

Bu fondan vergi iade listelerinde olup olmadığına bar- 
kılmaksızın yaş veyve ve sebze ile su ürünleri ihracatçı¬ 
larına hazırlık ve imalât safhası için gerekli kredi veril¬ 

mektedir. Bu kredinin faiz oranı fi> 6 dır. 

Krediyi kullanmada Bakanlıkça tesbit edilen aracı ban¬ 

kalardan biri, aracı kuruluş (Banka) olarak seçilir. 

Açılacak krediler vergi, .resim ve harç istisnasından 

da faydalanırlar. Bu kredilerde vade azami bir yıl olup, 
kullanma dönemleri ürünlerin istihsal ve ihraç aylarına 

göre tesbit edilir. İhracatın 60 ı gerçekleştirildiği 
taktirde süre uzatımı imkânı mevcuttur. 

Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının Ticaret Bakanlığı¬ 
na ne şekilde müracaat edecekleri 24.8.1973 tarihli Resmi 
Gazetede, su ürünleri ihracatçılarının müracaat esaslan 

ise 11.9.1973 tarihli Resmi Gazetede gösterilmiş bulunmak¬ 
tadır. 

İhracatın zamanında gerçekleştiremiyen fimalara ge¬ 
rekli müeyyide uygulanmaktadır. 

F) Diğer İhracatı Geliştirme Tedbirler: 

1) Kredili İhracat: 

İhracat karşılığı sağlanan dövizlerin belli sü¬ 
reler içinde yurda getirilmesi Türk Parası kıymet inikoru- 
ma mevzuatının gereğidir. Ancak bazı ürünlerde milletlerar- 

rası piyasa şartlarına göre ihraç bedellerinin daha uzun 
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süreler içerisinde yurda getirilmesine müsaade edildiği tak¬ 
dirde daha uygun fiyatlar ve ihraç imkânları bulunabilmekte¬ 

dir. İhracat rejimimizle, ihracatta vergi iadesinden yarar¬ 

lanan sınai mamullerin; mal bedeli dövizlerin en geç 12 ay 
içinde yurda getirilmesi kaydıyla kredili olarak ihraç edi¬ 
lebilmesi imkânı getirilmiştir. 

2) Yurt Dışında Serbest Bölge veya Gümrüksüz Antrepo¬ 

lardan Yapılacak İhracat: 

y 

Bugün ithalâtçı ülkelerin piyasalarını günü gününe ta¬ 
kip etmek, fiyatların en uygun olduğu anda ve alıcının iste¬ 
diği zaman ve miktarda mal teslim etmek, ihracatın gelişmesi 
yönünden en etken tedbirlerden biridir. Ancak bu tedbirin iyi 

işleyebilmesi için ihracatçıların gerekli yurtdışı teşkilât¬ 
lanmalarını tamamlamaları gerekir. 

Yeni İhracat Rejimi Karan xle Dazı maiıarın yabancı 
ülkelerde tesis edilen ticari şube, temsilcilik veya acenta- 
lar vasıtası ile yurtdışındaki serbest bölge veya gümrüksüz 
antrepolardan ihracına imkân getirilmiştir. 

3) Kur 1 ar ant isi: 

Dışticaret, içticaretten riek türleri açısından da 

ayrılıklar göstermektedir. Bu nedenle bir çok ülkede ihracat 

kredisi sigortası uygnlanmasma gidilmiştir. Ancak ülkemizde 
henüz ihracat kredisi sigortası ihdas edilmemiştir. Son yıllar¬ 

da ortaya çıkan para bunalımları, dışticareti etkilemektedir. 
Çeşitli ülkeler birbiri ardından paralarının değerlerinde deği¬ 

şiklikler yapmakta, bir kısmıda paralarının değerlerini serbest 
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dalgalanmaya bırakmaktadır. Bu para değerlerindeki oynamala

rın ihracatımızı olumsuz yönde etkilemesini önlemek gayesi 

ile 12.2.1975 gün ve 7/9631 sayılı kararname eki karar ile 
ihracatçılarımıza kur garantisi sağlanmıştır. 

G) Özel Sektör Yatırımları İçin Döviz Tahsisi: 

Ticaret Bakanlığınca yürütülen uygulamalardan biri 

de, özel sektör yatırımları için döviz tahsisidir. 

Özel sektör yatırımlarını, kalkınma planı ve yıllık 
programlar doğrultusunda sanayi alanına yöneltmek amacıile 

kullanılan "Özel Sektör Yatırım Kotası"ndan, teşvik tedbir
lerinden yararlanması öngörülmüş veya öngörülmemiş olsun, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından talep konusu yatırım malı^ 
nın yurtiçinde imâl edilmediğini gösterir "Yerli İmal Durum 
Belgesi"ni alan bütün sektör ve üretim kollarına yatırım 

malları için döviz, tahsis yapılmaktadır. Böylece yatırımlst-

rın gerçekleşmesinde döviz tahsisi bir darboğaz olmaktan 

kurtarılmıştır. 

III. UYGULAMASI TİCARET BAKANLIĞI DIŞINDAKİ KURULUŞLARCA 
YÜRÜTÜLEN TEŞVİK TEDBİRLERİ 

Daha evvelde değinildiği gibi, milli geliri artırmak, 

dış tediye imkânlarını çoğaltmak amacını güden ihracatın 

artışı herşeyden önce üretimin artışına bağlıdır. 
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C.ayesi üretim artışını sağlamak olan .yatırımların teş¬ 

viki ise dolaylı olarak ihracatın teşviki demektir. 0 neden¬ 
le uy .yalaması Ticaret Bakanlığı dışındaki Bakanlıklarca yü¬ 

rütülen yatırımları teşvik tedbirlerine bu bölümde kısa de- 
ğ inilecektir. 

A) Uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürü¬ 
tülen Teşvik Tedbirleri: 

1) Yatırım İndirimi; 

yatırımları teşvik gayesiyle yatırım indirimi 

uygulaması vergi mevzuatımıza 1963 yılında 20? sayılı "Gelir 
Vergisi Kanunu" ile girmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlı¬ 
ğından alınan teşvik belgesine uygun olarak yapılan yatırım¬ 

lara tahsis edilen fonların bir kısmı yatırımcının beyan et¬ 

tiği gelir veya kurumlar vergisi matrahından düşülmektedir. 
Böylece tasarruf sahiplerinin teşviki öngörülen sahalara 

yaptıkları yatırımlardan elde ettikleri kazançlardan bir bö¬ 

lümü vergilendirilmemekte veya diğer bir ifade ile devlet bu 
yatırımları belli bir ölçüde finanse etmektedir. 

Normal olarak sanayi yatırımlarında yatırım in¬ 

dirimi oranı 30 olup, bu oran az gelişmiş bölgelerde yapı¬ 
lan yatırımlarda fi 90 ye yükselmektedir. Yani bir yatırımcı 

az gelişmiş bir bölgede teşvik belgesi alarak bir yatırım 

yaparsa, bu yatırıma tahsis ettiği öz sermayesinin fi 90 si, 
müteakip yıllarda bu yatırım sahasından elae ettiği kazanç 

dclayıcı ile doğan gelir veya kurumlar vergisi matrahından 
belli bir süre içinde, düşülecektir. 



- 344 -

2) Gümrük Muafiyeti (Proje Bazında) 

14.5.1964 gün ve 474 sayılı kanuna dayanılarak çı¬ 
kartılan 6/12585 sayılı kararname ile kalkınma planının uzun 

vadeli hedefleri gözönüne alınarak; 

- Türk sanayi mamullerine dış pazarlarda rekabet 

gücü kazandırmak, 

- Yeni imalât teknolojilerinin yurda aktarılmasına 

imkân hazırlamak, 

- Yeni teşebbüslerin dünyada mevcut ve kurulmakta 

olan tesislere uygun ekonomik kapasitelerde kurulmalarını 

sağlamak veya mevcutların bu şartlarda tevsiini temin etmek, 

gayesi ile proje bazında yapılan inceleme ile bir yatırım 

projenin gerektirdiği yatırım malı ve ham madde ithalâtında 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki gümrük vergisi nisbetleri- 
nin (0) a indirilmesi imkânı getirilmiştir. 

3) Gümrük Taksitlendirilmesi: 

474 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığınca yatırım çıaddesi sayılan ve ithali 
uzun vadeli plan hedeflerine uygun düşen eşyanın, gümrük ver¬ 
gisi ile ithalde alman istihsal vergisi, Belediye hissesi 

ve nhtım resmi (Damga vergisi hariç) en çok 5 yıla kadar 
taksitlendirilmektedir. 
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4) İstihsal Vergisi Taksitlendirilmesi: 

Yukarıda da belirtilen gümrük vergisi ve bu vergiye 
ek vergilerin taksitlendirilmesine paralel olarak, yatırım 
maddesi sayılacak ve ithali plan hedeflerine uygun görüle¬ 

cek eşyanın yurt içinde imâl ve istihsal edilen benzerlerinin 
kullanılması halinde, bunların dahilde alınan istihsal ver¬ 

gisinin de beş yıla kadar taksitlendirilmesi imkânı 474 sa,- 
yılı kanun ile getirilmiştir. 

5) Bina İnşaat Vergisi Muaflığı: 

29*7.1970 gün ve 1318 sayılı Finansman Kanununa 
göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca teşviki karara bağ¬ 
lanmış oteller, moteller ve kooperatifler eli ile yapılan 

sanayi ve-küçük sanat siteleri ve esnaf çarşıları bina in¬ 

şaat vergisinden muaf tutulmuşlardır. 

6) Orta ve Uzun Vadeli Krediler: 

Orta vadeli kredi konusu, ülkemizde 14.1.1970 gün 
ve 1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ile girmiştir. 

Mezkur kanun ile 5 yıla kadar vadeli senetlerin Merkez Ban¬ 

kasınca reeskonta kabul edilme imkânı doğmuştur. 

Bankalai'u açtıkları orı,a vadeli krediler için rees¬ 
kont imkânı sağlandığı gibi, plasmanlarının en az $ 10 unu 

projeye bağlı yatırım, tevsii ve modernleştirme ile ilgil 

orta vadeli sanayi, maden, gemi inşası, gemi inşa tesisleri 
yapımı ve turistik işletmelere açılacak orta vadeli yatırım 

ve projeli işletme kredilerine tansıs etmeleri zorunluluğu 
getirilmiştir. 
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İhracat garantili yatırın, gemi inşası ve yemi inşa 
tesisleri ile ilgili orta ve uzun vadeli kredilere 7/1117 
sayılı kararname hükümleri çerçevesinde vergi resim ve harç 

istisnası da uygulanmaktadır. Bu kredilerle ilgili muameleler 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülmektedir. 

B) Diğer Teşvik Tedbirleri: 

1) İhracat Muamelelerinde Vergi Resim liarç istisnası: 

Yukarıdaki bölümlerde değinilmen belgeli ihracat 

kredileri ve belgeli ihracat garantili yatırım kredileri dı¬ 
şında kalan, ihracat kredileri ile ihracat, muameleleri de 

7/1117 sayılı kararname gereğince; vergi resim harç istisnai¬ 
sinden faydalanmaktadır. 

2) İstihsal Vergi Muafiyeti; 

6802 sayılı gider vergileri kanununun 4 üncü 
maddesine göre, Gümrük Kanunu, tarife cetveli ve sair kanun¬ 

larla ithalleri vergiden istisna edilen ticaret eşyasının 
memleket dahilinde imâl ve istihsal edilen benzerleri (geçici 
veya şarta bağlı muaflıklardan faydalananlar hariç) dahilde 
alınan istihsal vergisinden istisna edilmektedir. 

3) Emlâk Verdisi Muafiyeti: 

29.7.1970 gün ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Ka¬ 
nununa göre, 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
hükümlerine göre turistik işletmelere tahsis edilen binalar 
ile, geri kalmış yörelerde inşa edilen sınai tesisler lj yıl 
süre ile Emlâk Vergisinden muaf tutulmuşlardır. 
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4) 4) Gümrük Vermişi Nisbcti İndirimi ve Muafiyeti 
(Genel) 

474 sayılı Kanunun 2 inci maddesine göre Bakan¬ 

lar Kurulu uzun vadeli kalkınma planının hedeflerini gözö- 

nünde bulundurularak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde göste¬ 

rilen vergi nisbet ve hadlerinde değişiklik yapmaya yetkili¬ 
dir. Bu yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu Sanayiimizin ham 

maddesi olan birçok maddenin ithalinde gümrük vergilerinin 

nisbetlerini düşürmekte veya muafiyetler getirmektedir. 
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Yıllara Sektörlere Göre İhracatta Vergi ladesi Uygulamam 
(000 TL) 

S sktOrlbh İhracat 
1972 
İade * thraçaj 

1973 
tade * İhracat 

1974 
İade * İhracat 

1975 
İade £ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1) Olda Sanayii 359.246 70.507 9.8 526.647 99.335 9.4 526.604 72.400 7.8 1638.841 191.963 13.9 
2) İçki Sanayii 3.282 529 - 3.755 634 - 5.377 923 0.1 12.382 2.411 0.2 

3) Dokuna Giyim Sşyaaı Sanayii 793.012 130.881 25.2 1.477.827 287.150 27.3 2.262.260 326.893 35.6 2.270.255 496.425 35-9 
4) Orman ürünleri İşi*»* Sanayii 91-193 14.507 2.0 128.352 18.368 1.8 53.424 10.085 1.1 60.703 13.170 1.0 

5) Kağıt Sanayii - 7-722 1.2 34.535 16.506 1.6 121.020 23.420 2.6 88.961 23.556 1.7 
6) Deri Kösele Sanayii 326.508 83.393 11.6 563-060 124.266 11.8 665.758 88.278 9-6 1.008.016 156.546 11.3 
7) Kimya Sanayii 306.538 107.962 15.0 198.839 60.578 5.8 231.109 46.193 5-0 360.191 72.529 5.3 
8) Cam Sanayii 38.369 11.871 1.8 59-123 19-831 1.9 76.113 17.710 1.9 303.332 83.730 6.1 
9) Seramik Sanayii 3.484 552 - 6.372 696 - 5-302 546 - 7.670 2.540 0.2 

10) Demir Çelik Sanayii 10.043 2.438 0.3 28 . 532 6.036 0.6 27.312 5-772 0.6 94.455 26.918 1.'9 
11) Demirden Başka ilet a 11 er Sanayii 214.580 57.610 8.0 266.225 64.018 6.1 275-804 61.658 6.7 363.398 81.342 5-9 
12) Madeni Sşya Sanayii 42.888 12.656 1-9 123.199 28.006 2.7 150.760 34.144 3.7 231.503 67.297 4.8 

13) Makina Tapım Sanayii 31.505 10.426 1.5 50.003 12.059 1.1 78.162 20.166 2.2 75.161 20.453 1-5 
14) Elektrik Hak. Oer. Sac. 4.910 1.392 0.2 8.320 1.410 OU 5-366 1*239 0.1 15.916' 3.078 0.3 

15) Karayolu Taşıt Sanayii 6.326 1.822 0.3 12.406 3-426 0.3 56.951 16.452 1.8 151.375 48.779 3.5 
16) Çimento Sanayii 198.621 78.565 10.9 208.746 66.072 6.3 126.579 25.556 2.8 275.258 27.086 1.9 

17) Plastik İşi. San. 2.687 777 - 4.951 1.161 0.1 10.330 2.137 0.3 38.021 7.286 0.5 
18) Lastik San. 8.052 2.004 0.2 9-178 2.115 0.2 20.277 4.070 0.5 60.155 15.840 1.1 

19) Tarım Hak. San. 65 20 - 14 4 - 18.792 3.766 0.4 13.074 4.927 0.4 

20) Pişmiş Kilden ve Çimen. Oer. San. 1.228 307 - 5.622 1.251 0.1 547 109 - 4.436 691 -

21) Petrol ürünleri Sac. 269.209 40.383 5.6 673-538 72.843 6.9 1.010.274 uı.027 12.1 - - -

22) Su Ürünleri San. 3.297 495 - 4-963 630 - 4.597 460 - 7.025 1.193 0.1 

23) Madencilik Taşooak ürünleri - - - - - - 1.372 274 - - - -

24) Tarım ürünleri İşleme Sen. 443.374 28.420 4-0 2.907.416 160.097 15.2 644.053 39.503 4.3 189.155 16.859 1.2 

25) Muhtelif 51.364 3.648 0.5 77.680 6.400 o.7 101.165 6.730 0.8 •132.361 18.161- 1.3 

0S2SL TOPLAM. 3.209-636 718.887 100.0 7.375-803 1.052.892 100.0 6.479.308 919.5li 180.0 7.401.644 1.382.780 100.0 
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7/1117 Sayılı Kararnameye Göre Verilen Belgelerin 
(Döviz) Sektörler İtibariyle Dağılımı 

(000 /) 

Belgesi Verilen Döviz / 
Yıllar 

Sektörler 1972 1973 1974 1975 

1) Gıda Sanayii 1.550 298 258 90 

2) Dokuma giyim Eşya San. 2.968 3.661 5.845 9.937 

3) Deri Kösele İşleme San. 881 1.159 796 510 

4) Demirden Başka Metali. San.12.080 - - 1.691 

5) Madeni Eşya Sanayi 27 56 21 2.467 

6) Makina ve İmalat San. 545 837 538 841 

7) Çimento Sanayii 56 225 - -

8) Kimya Sanayii 108 24 14 238 

9) K.Yolları Taşıt.İm.San. - - -

10) Orman Ürünleri İşi.San. - 5 -

H) Hediyelik ve Turistik.Eş.San. - - - -

12) Cam Sanayii 324 117 859 142 

13) Lastik Sanayii 46 - - -

14) Elektrik Mak. San. - - 64 

15) Demir Çelik San. 315 6 - 1.796 

16) Basım San. - « - -

17) Plastik İşi.San. 112 - 922 456 

18) İçki San. 2 - -

19) Kağıt Sanayi - - -

20) Yaş Meyve ve Sebze San. 386 292 15 

21) Tam Mak. İmalat San. - - -

22) Yapı Malzemesi San. - - -

23) Seramik San. - - -

TOPLAM 19.012 6.769 9.550 18.247 
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7/1117 SAYILI KARARNAMEYE GÜRE VERİLEN BELGELERİN 

(Kredi) SEKTÖRLER İTİBARİYLE DAĞILIMI 

 (000 TL.) 
Belgesi Verilen İKredi 
Yıllar 

S EKTÖRLER 1972 1973. . 1974 1975 

1 Gıda Sanayii 40.160 58.385 179.174 237.839 
2 Dokuma Giyim Eşya San. 263.585 399.100 952.740 870.088 
3 Deri Kösele İşleme S. 11.000 20.250 97.000 208.508 
4 Demirden Başka Me.San. 8.600 - 28.118 7.191 
5 Madeni Eşya San. 328 19.648 107.540 96.216 
6 Makina ve İm adat San. 20.750 15.126 24.709 47.558 
7 Çimento San. 100.250 19.310 96.330 294.706 
8 Kimya San. 51.350 - 1.482 51.67İ 
9 K.Yol.Taşıt.İm. San. 9.850 1.200 25.044 43.900 

10 Orman Ürün. İşi. San. 11.750 1.400 12.090 19.636 
11 Hediyelik ve Tu.Eş.S. - - - -

12 Cam Sanayii 550 47.660 81.006 174.744 

13 Last ik Sanayii - - - 13.439 
14 Elektrik Mak. san. 1.300 - 2.917 -

15 Demir Çelik San. 4.500 9.140 19.831 90.213 
16 Basım San. - - - -

17 Plastik İşi. San. 2.850 - 9.785 21.538 
18 İçki San. - 500 22.632 18.273 
19 Kağıt Sanayi -\ 52.190 33.041 69.810 
20 Yaş Mey.ve Sebze San. - - -

21 Tarım Mak. İmalat San. - - - -

22 Yapı Madzemesi San. - - 12.932 -

23 Seramik San. — - 6.203 -

24 Pişmiş Kilden Ger.San. - - - 4.000 

TOPLAM 526.813 643.909 1.712.874 2.269.3; 



1975 Yılı Ocak - Aralık Ayları Özel İhracat 
Fonu Kredisinin Dağılımı Tablosu 

Bölge Şirketleri 

Kooperatifler ve Koope¬ 
ratif Birlikleri 

Diğer Şirketler 

Ocak - Aralık 1975 

Ocak - Aralık 1974 

İstenilen Kredi (TL) 

31.237.000,-

184.000.000,-

251.812.000,-

467.049.000,-

410.885.000,-

Taahhüt ($) 

2.077.541,-

12.718.753,-

16.938.460,-

31.734.727,-
17.619.812,-

Verilen Kredi (Tl) 

l8.386.OOO,-

108.564.000,-

143.825.000,-

270.775.000,-

144.020.000,-
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III- MUHTELİF MEMLEKETLERDEKİ İHRACATI 

TEŞVİK TEDBİRLERİ 

Sanayileşmiş ekonomilerde sanayici üretimini artırmak, 
dolayısiyle maliyetini düşürüp kârını büyütmek için daima 

yeni pazarlar aramak zorundadır; ihracat onun için bir ge¬ 

rektir. Fakat sanayileşmekte olan, az veya çok korunmuş eko¬ 
nomilerde ihracat sanayici için bir lüks mahiyetindedir; 

umumiyetle iç pazar cnları fazlasıyla tatmin etmektedir, ye¬ 

ni pazarlar aramak gereğini hissetmemektedirler. Bu itibar¬ 
la her ülke kendi ekonomisine göre değişen çeşitli teşvik 

tedbirleri uygulamaktadırlar. Bunlar genellikle aşağıdaki 

şekilde sınıflandırılabilirler. 

1. PRİM SİSTEMİ 

Bu sistem paranın sürevalüe olduğu ve ithal tah¬ 

ditleri ile Gümrük Vergilerinin mevcut bulunduğu bir ortamda 
uygulanmaktadır. Aslında sistemin lcısmî bir devalüasyon ma¬ 
hiyetinde olduğu söylenebilir. 

1) Dövizin İhracatçı plinde Tutulması 

Döviz kıtlığı sebebiyle ithalâtın sınırlandığı 

ve paranın sürevalüe olduğu ülkelerde tatbik edilen bir sis¬ 

temdir. Sistem fhracattan elde edilen döviz gelirlerinin bir 
kısmını veya tamamını- ihracatçının emrinde tutma gayesini 
güder. Böylece ihracatçı dahilden yüksek fiatla temin edeceği 
maddeleri, daha müsait fiatlarla satın alma imkânını bulur. 

Meselâ Yugoslavya'da "RETANSİYON KOTASI" adı altında, bir 
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evvelki yıl içerisinde temin edilen ihracat dövizlerinin ta¬ 
mamının veya bir kısmının her çeşit ithalat veya dış ödeme¬ 

ler için kullanılmasına müsaade edilmektedir. 

Ülkeler: Cezayir, Ekvator, Fransa, Polonya ve Yugoslavya. 

?) İhracat Primi veya İthalat İçin İhracatçılara Döviz 
Tahsisi 

Bazı memleketlerde ihracatçılara temin ettikleri 

ihracat dövizini ithalatta kullanma hakkı verilmekle iktifa 

edilmeyip, kendilerine bir sertifika verilmek ve bu sertifi¬ 
kanın tedavülüne müsaade edilmek suretiyle ithal haklarını 

başka firmalara satma imkânı da temin edilmektedir. Sistem 

şöyle islemektedir; faraza bir ülke "Tekstil" ve "çay" olmak 

üzere iki' cins mal ihraç etmekte ve yine "Saat" ve "Buğday" 
olmak üzere İlci cins mal ithal etmektedir. Hükümet "Tekstil" 

ihracını teşvik etmek buna mukabil "Saat" ithalini kayda tâ¬ 
bi tutmak istiyorsa, her 100 $.lık "Tekstil" ihracında ihra¬ 
catçıya bir Sertifika verir. "Çay" ihracı için Sertifika bar- 

hıs konusu değildir. Diğer taraftan, "Saat" ithalâtçıları 
ithal müsaadesi alabilmek için her 100 /i'lık ithalata karşı¬ 
lık bir Sertifika ibraz etmeye mecbur tutulurlar. Buna muka¬ 
bil "Buğday" ithalâtı Sertifika'ya tâbi değildir. Bu durumda 

Sertifika, piyasada "Tekstil" ihracatçısından "Saat" ithalât¬ 

çısına müteveccih olarak piyasada değişik fiatlarla el de¬ 

ğiştirir. Bu şartlar altında l"Saat" ithalinde döviz maliyeti 

resmî kur üzerinden hesaplanan meblağ ile sertifika maliyeti¬ 
nin toplamına eşit olur. Böylece prim Sertifikası tedavülü 
iLe "Tekstil" ihracatçısı Sübvansiyone edilmiş, buna mukabil 

"3aat" ithalâtı üzerine bir kısıtlama getirilmiş olur. 
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Ülkeler: Seylân, Endonezya, Nepal, Pakistan. 

3. İhracatçılara Verilen Özel İthal Lisansları 

Bu sistemde ihracatçılara temin ettikleri dövizler 

karşılığında muayyen bir nisbet üzerinden ithal hakkı veril¬ 

mektedir. Sistem "Proje Bazında Döviz Tahsisi" adı altında 
memleketimizde de tatbik edilmektedir. 

Ülkeler; Cezayir, Hindistan, Yeni Zelanda, ralcistan, 
Kore, Polonya. Tunus. 

4. Farklı Kur Sistemi 

Bu Bu sistem daha çok aşağıdaki gayelerle kullanılmak¬ 

tadır; 

a) Bazı zarurî maddelerin veya yatırım mallarının da¬ 
ha ucuza mal edilmesi. 

b) Lüks maddelere karşı talebi önleme. 

c) Yerli sanayiin korunmasına imkân verme. 

d) Görünmeyen kalemler çıkışına ve sermaye ihracını 
kısıtlama. 

e) Bazı döviz gelirlerinin, diğerlerine nazaran daha 

avantajlı olarak transferine imkân verme. 

Ülkeler: Kolombiya, Uruguay, Arjantin, Venezüela. 
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11. VERGİ İNDİRİM VE MUAFİYETİ ' 

Bazı ihraç potansiyeli olan mamullerin imalinde 
itlnal malı üretim faktörleri kullanılmaktadır (özellikle ham 

macdde). Oysa Gümrük Vergileri sebebiyle ihraç maliyeti dış 
pi;yasa fiatlarını aşacak şekilde sun'i olarak yükselmiş ola- 
caiktır. Keza ithalâtın dahili diğer vergilerle ağırlaştırıl¬ 

madı halinde gene aynı netice ortaya çıkacaktır. Gerçekten 

ih.raç malları bünyesine giren ithal maddelerinin Gümrük Ver¬ 

gisine tâbi olması ihracatçıların, katma değere oranla cezar- 
landırılmaları manasına gelmektedir. Bu durumda gerçek hima¬ 

ye: negatif olmaktadır. Faraza; serbest ticaret fiatlarıyla 
ithal edilen üretim faktörlerinin nisbeti, nihaî mamûl mali¬ 

yetinin 401ı ise ve ithalât İ° 25 nisbetinde Gümrük Vergisi¬ 
ne tâbi tutuluyorsa, üretilen mamûlün tümü üzerinden nominal 

vergileme oranı $ 10 olacaktır. Söz konusu olumsuz etki, it¬ 
hal edilen girdi (input) lere uygulanan vergi nisbetinin 
yüksekliğine ve malın toplam maliyeti içindeki bu girdilerin 

payına göre değişecektir. 

Sınai marnûl ihracatı teşvik edilmek isteniyorsa yuka 
yukarıda bahsi geçen negatif himaye nisbetine eş değer oran¬ 

da bu ihracat Sübvansiyone edilmelidir. Meselâ mamOlünün 
ithal malı girdi muhtevası İ° 40 "B" mamûlünün ise $ 60, güm¬ 
rük vergi oranı da $ 25 farz edilirse "A" mamûlünün $ 10, 
"B" mamûlünün de ^ 15 oranında sübvansiyone edilmesi gereke¬ 
cektir. Bahis konusu telafi edici uygulama aşağıdaki şekil¬ 
ler altında yürütülmektedir. 



- 356 -

1. İhracatta Vergi İadesi (Dravvback) 

Bu sistem mamttlün bünyesine giren ithal maddelerine 

ait Gümrük Vergileri ile bunun dışında kalan diğer bütün ver¬ 
gi ve mükellefiyetlerin (özellikle vasıtalı vergiler) de ih¬ 
racatçıya geri verilmesi gayesini güder. Bu şekilde ihracatçı¬ 
lar mamûlün ihracından sonra resmi makamlar tarafından kendi¬ 

lerine yapılan ödeme ile ithal sırasındaki vergi ve resimleri 

telafi etmiş olurlar. 

Ülkeler: Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Sey¬ 
lan, Şili, çin, Hindistan, İran, İtalya, Japonya, Lübnan, 
Malaysiya, Meksika, Nijerya, Norveç, Pakistan, Senegal, İsviç¬ 
re, İngiltere, Amerika, Yugoslavya, Yunanistan, Türkiye, 

2. İhracatta Vergi Muafiyet ve İndirimi 

Vergi muafiyet ve indirimi sisteminde ise tahakkuk 

eden Gümrük v.s. vergiler tahsil edilmez, tescil edilir veya 

garanti edilir. İhraç anında vergi yükümlülüğü tamamen orta¬ 
dan kalkmış olur. Vergi indirim ve muafiyeti ile ilgili uygu¬ 

lama hemen hemen bütün ülkelerde görülmektedir. Bu tatbikat, 

a) Satış ve İstihsal Vergileri 
b) Gelir Vergisi 
c) İhracat Vergi ve Harçları 
d) Gümrük Vergileri 

e) Diğer vergi ve resimler 

olmak üzere gruplandırılabilir. Memleketimizde henüz uygulama 

alanı bulmamış olan gelir vergisi muafiyet ve istisnası çeşit¬ 
li şekillerde olmaktadır. Bazı ülkeler,belirli mal grupları 
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ile bu muafiyet ve indirimi sınırlandırmışlardır. Gelir Ver¬ 

gisi indirimi ihraç malına göre değişebildiği gibi yıllık 

ihracat değerine veya bazı ülkelerde belirli bir referans 

dönemine nazaran ihracat artış nisbetine göre de değişebil¬ 
mektedir. Ülkelerin bir kısmı sanayici-ihracatçıya daha avan¬ 

tajlı indirim nisbetleri uygulamaktadır. İndirim, ödemeler 
bilânçısunun görünmeyen kalemlerini de içine alabilmektedir. 

(Müşavirlik hizmetleri, teknik bilgi anlaşmaları, dış taşı¬ 
malar v.s.) Dış ülkelerde faaliyet gösteren firmaların kâr¬ 

larını ülkeye transfer etmeleri durumunda da bir indirim 

bahis konusu olabilmektedir. Bazı ülkeler, ihracatın gelişme¬ 
si için dış ülkelere yapılan tanıtma organizasyon, pazarlama, 

piyasa araştırmaları gibi masrafları vergiye tabi gelirden 
indime hakkı tanımaktadırlar. Bir takım ülkeler, ihracatı 

geliştirmek üzere ayrılan yedek akçeleri vergi dışı tutmakta, 
bazıları yatırım için veya hızlandırılmış amortismanlar için 
bir indirim uygulamaktadırlar. İhracat potansiyeli olan saha¬ 

lara yatırım yapan veya bazı sahalarda ihracata başlayan sa¬ 

nayi kolları geçici muayyen bir dönem için vergiden tamamen 

muaf tutulmaktadır. 

III- ÜRETİM FAKTÖRLERİ İLE İLGİLİ TEŞVİK TEDBİRLERİ 

Bu tedbirler aşağıdaki şekilde tasnife tabi tutu¬ 
labilir. 

1. Yatırımlar, İşletme sermayesi ve ihracat 

kredileri üzerine etkili olan teşvik tedbirle¬ 

ri 

İhracatçılara düşük faizli kısa ve uzun vadeli 
kredi temini gelişmiş ve gelişme yolundaki birçok ülkede tatbik 
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edilmektedir. İhracat sahasında "ucuz kredi" malî imkânlar 

içinde en yaygın olan husustur. Kredi ihracatçı için hayatî 
derecede önemli bir malî imkândır. 

Genel olarak, istihsal safhasında olsun, malın teslimin¬ 
den sonraki safhada olsun, yahut yabancı memleketlerdeki ya¬ 

tırımlar için ihtiyacı karşılamaya matuf olsun, ihracatçı, 
ya resmî kuruluşlardan yahutta resmî kanallar tarafından 
koordine edilen özel kuruluşlardan normal piyasa şartlarından 

ucuz, düşük faizli kredi temin edebilmektedir. Hatta bu nevî 
krediler bankalardan veya bu konularda ihtisaslaşmış organi¬ 

zasyonlardan da temin edebilir. (Fransa). 

Krediler genellikle 4 grupta toplanmaktadır} 

a) Satışın finansmanı 

İhracatta satışlar genellikle vâdeli olmaktadır. Bu 
nevi krediler bilhassa ihracatta bu nevi vadeli satışları fi¬ 

nanse etmek gayesini gütmektedir. Kısa vadeli krediler tüke¬ 
tim mallarından görülür. Kısa vadeli kredilerin yanısıra, 2 
seneden 5 seneye kadar uzanan oı^fca ve uzun vâdeli krediler 
de vardır. Bu tip kredilere ise özellikle teçhizat mallarında 
rastlanır. Kendi kendini uzun vadede amorti eden mallara daha 

uzun vadeli krediler de tatbik edilebilmektedir. 

b) Üretimin Finansmanı 

Malı teslim etmeden önce verilen bu kredinin gayesi 

ihracatta yöneltilmiş prodüksiyonu finanse etmektir. Bu suret¬ 

le satıcı, talebi her an karşılayabilecek bir duruma gelebil¬ 
mektedir. 
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c) Yatırım Kredisi 

Bu çeşit kredilerde istihsal edilen gaye ihracata 
matuf yatırımların finanse edilmesidir. Bu nevi yatırımlar 
yurt içinde olabileceği gibi yurt dışında da, şube ve acen- 
talıklar kurma husuzunda vaki olabilir. 

d) İsletme sermayesi finansmanı 

İhracatçı döner sermayesinin prefinansman kredisi 
devamlı olan ihracat faaliyetleri için verilmektedir. Bu 

kredinin miktarı ihracatçı sanayicinin toplam harcamaların 

%> 80'i kadar olabilmektedir. Fransa'da bu kredinin temini 

için iki usul bulunmaktadır. Aval ve Kabul. Birinci şekilde 

ihracatçı kendi bankası adına ve mukavelenin devam ettiği 

sürece yenilenebilir bono tanzim etmekte, banka bu bonoyu Dış 
Ticaret Bankası'na istonto ettirmektedir. İkinci şekilde de 
ihracatçı kendi bankası üaerine bir poliçe çekmekle, banka 

bu poliçeyi kabul ederek iskonto ettirmektedir. 

Genel olarak krediden gaye ihracatçıya-mali gücünün 

yetmediği sahalarda yardımcı olmak, onu ihracata yöneltmek¬ 
tedir. 

Ülkeler: Avusturya, Barbados, Belçika, Brezilya, Çin 

Kolombiya, Çekoslovakya, Danimarka, Almanya, Finlandiya, 
Fransa, Macaristan, Hindistan, İsrail, İtalya, Japonya, Kore 
Meksika, Hollanda, Norveç, Polonya, Rananya, İsveç, İsviçre, 
Tayland, Türkiye, Rusya, İngiltere, A.B.D., Uruguay, VenezU- 

ela, Yugoslavya v.s. 
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?. İhracat Kredi Sigortası 

Bu sistemde Devlet, Sadece ihracat kredisi sağlamak¬ 

la kalmaz, aynı zamanda ihracatçıya verilen kredinin garan¬ 

tisi veyahut sigortası konusunda da yardımcı olur. İhracat 
kredi sigortası sistemi de gelişmiş ülkelerin bir ihracat 

politikası vasıtası haline gelmiştir. Tecrübeler göstermiş¬ 

tir ki bu sistemin uygulanması bankalar tarafından ihracata 
kredi tahsisini geniş ölçüde kolaylaştırmaktadır. 

İhracat Kredi Sigortası normali olarak yarı resmi 

kuruluşlarca sağlanmaktadır. Bunlar arasında Avrupa çapında 
şöhreti olan COi’ACS (i-ransa), İnstituto Nazionale Delle As- 
sicurazioni (İtalya), DUCROIR (Belçika) zikredilebilinir. 

A- Sigorta Edilen Rizikolar 

Muhtelif memleketlerdeki tatbikata nazaran ihracat 

kredisi sigortasının kapsamı ortalama olarak aşağıdaki gibi¬ 
dir. 

a) Malın şevkinden önceki Rizikolar 
\ 

aa) Ticari rizikolar; Alıcı tarafından mukave¬ 

le hükümlerinin yerine getirilememesi. 

bb) Siyasi rizikolar; ihracat lisansının ipta¬ 
li sonucunda mukavelenin yerine getirilmesinin imkânsız ol¬ 
ması veya kamu sektörüne mensup alıcıların mukavele hükümle- 

rini yerine getirmemeleri ve bu hususta ihracatçı firmanın 
akti ihlâlinin bir rolü bulunmaması veyahut alıcının memle¬ 
ketinde bazı politik olayların meydana gelmesi. 
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cc) Tabii âfetler; Orta vadeli kredi işlemle¬ 
rinde alıcı ülkelerde husule gelen siklon, deprem, su basma¬ 

sı gibi tabii âfetlerden ötürü mukavele hükümlerinin yerine 
getirilememesi. 

dd) Ekonomik rizikolar; Mukavelenin ifa süresi 

içinde ihracatçı ülkedeki fiatlarm dünya piyasalarından da¬ 
ha hızlı artması. 

b) Malın Şevkinden Sonraki Rizikolar 

aa) Ticari rizikolar; özel sektöre mensup alı¬ 
cıların ödeme gücünü kaybetmesi veya ödemede belirli bir 
süre gecikmesi. 

bb) Politik rizikolar; Kamusal otoritelerin 

ödemeden kaçınması, transfer gecikmeleri ve moratoryum (borç¬ 
ların tescili) ilânı, harp veya devrim gibi olaylar) 

cc) Tabii âfetler; Su baskını, deprem gibi 
tabii olaylar sonucunda mal bedelinin ödenememesi. 

dd) Kambiyo kur farkı rizikoları; Gerçek özel, 
gerçek kamusal kuruluşlarla yapılmış kısa ve orta vadeli kre¬ 

dili satış anlaşmalarında ihracat bedelinin ödenmemesinden 

veya geri gönderilmesinden doğan, banka garantilerinden ile¬ 

ri gelen kambiyo zararları. 
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B- Kredi Süreleri 

İhracat garantileri sisteminde normal olarak 5 yıla 
kadar krediler sigorta edilmektedir. Bununla beraber meselâ 

Fransa Hükümetinin kredi ve ikraz anlaşmaları imzalamış oldu

ğu birçok az gelişmiş ülke ile Doğu Bloku devletlerine yapı

lan yatırım malları ile donatım araçları satışlarının sigor
talanmasında daha uzun süreli garantiler verilebilmekte ve 

bunlardan ilk grup için 15 yıla, İkincilere de 7 yıla kadar 

açılan ihracat kredileri teminattan faydalandırılmaktadırlar. 

Kredi süreleri ihracat işleminin Ve satılan malın niteliğine 
göre aşağıdaki ayırıma tâbi tutulabilir. 

a) Tüketim malları ve yarı mamul satışları; Şevkten 
önceki rizikolarda 6 ay ihracat garantilerinde 3-6 ay. 

b) Uzun ömürlü tüketim malları; Fabrikasyon dönemi 

teminatları için 6-9 ay ihracat işlemlerinde 6-24 ay. 

c) Sermaye mallar ve büyük yatırım malzemesi; İmar-
lat dönemi garantileri verilen hallerde 2 ve ihracat rizi

kolarının İsigortalanmasında 5 seneye, ancak yukarıda temas 

edilen istisnaî durumlarda 7-15 yıla kadar. 

C- Garanti Limitleri 

İhracatçılara karşı deruhte edilen garantilerin li
mitleri işlemin Devlet hesabına veya ortaklığın kendi adına 

yapılmış olmasına göre değişiklik arzedebilir. 
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Gerçekten, politik rizikolar ile kambiyo ve âfet 
rizikoları, orta vadeli işlemlerin ticarî rizikolarının Dev¬ 
let hesabına garanti edilmesi halinde herhangi bir tavan ve¬ 
ya azamî teminat limiti bahis konusu olmamaktadır. Buna kar¬ 

şılık, meselâ Fransa'da GOFACE'nin kendi adına sigorta etti¬ 
ği kısa vadeli ihracat işlemlerinde yine toplam sigorta hac¬ 
mi için bir tavan çizilmemiş olmakla beraber, her ihracat 
muamelesi karşılığında verilecek sigorta teminatı azami 6 
milyon FF. olarak sınırlanmıştır. 

D- Prim oranları 

Umumiyetle tatbik olunan prim oranları, alıcı ülke¬ 

nin İktisadî ve malî durumuna, satılan malın niteliğine, kre¬ 

dilerin süresine, ithalâtçı ve ihracatçı firmanın genel iş 

durumuna göre değişmektedir. 

Aynı şekilde, ihracatçıların ticarî ve siyasî rizi¬ 
koları aynı zamanda sigorta ettirmek zorunda oldukları kısa 
vadeli işlemleri ile yalnız politik rizikoları garanti ettir¬ 

mek imkânına sahip oldukları orta ve uzun vadeli işlemlere 

ait prim ^'lerinin tesbitinde farklı esaslar uygulanır. 

Bu hususlar göz önüne alınarak ve gene Fransa'da 

GOFACE'nin tatbikatna göre, kısa ve orta vadeli işlemlerden 
alınan sigorta primlerine ait rakamlar, bir fikir vermek mak¬ 
sadıyla aşağıya dercedilmiştir. 
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a) Kısa Vadeli işlemler: 

J'ransa'da uygulanan sigorta sistemine göre, kre¬ 

di vadesi 24 ayı bulan işlemler de bu grup içinde mütalâa 

edilir ve bunların ticarî rizikolara ait prim oranları COPACE 

taralından tesbit olunur. Şöyle ki; 

aa) Ticarî rizikolar; bu rizikolar karşılığın¬ 
da alınacak primler, satış faturasının, 

aaa) Belgelerin (yükleme vesâikinin) ve¬ 
rilmesi karşılığı ödeme yapılması şartını taşıyan satışlarda 
* 3'ü; 

aab) 90-125 gün vadeli işlemlerde 
03-10 15'i; 

aac) Kredi vadesi 24 aya kadar olan maki¬ 

neler satışlarında, esas prime ilâve olarak ayrıca # 0 15-10 
25"i oranındadır. 

bb) Politik rizikolar ve âfet rizikoları; Bu 

rizikoların sigortalanmasında alıcının özel teşebbüs veya 

kamu kuruluşu olmasına göre farklı prim alınır. 

Kamusal teşebbüslere yapılan satışlarda, 

yalnız belgelerin verilmesi karşılığı ödeme şartlı işlemler 
sigorta edilir. Ancak bu nitelikteki garantiler bedelin öden¬ 

memesi rizikosunu da kapsamına alır. Prim oranı fatura tutar- 

rınm İ° 0 3, 5 - c/o 0 13'ü arasında değişmektedir. Özel teşeb¬ 
büse yapılan satışlarda İ3e prim oranları şu şekilde tesbit 
edilmist ir. 
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bbb) Satış belgelerinin tesliminde ödeme 

şartlı işlemler $ O 1-20 3*75» 

bbc) 90, 120 gün. vadeli satışlarda 

'/i O 1,2 - #0 4,5. 

b) Orta ve uzun vadeli işlemler; Orta vadeli 

kredili satışların sigortalanması halinde alınacak primlerin 
oranları "Dış Ticaret Kredileri ve Garantileri Komisyonu" ta¬ 

rafından tesbit olunmaktadır ve aşağıda belirtildiği üzere 
ticari ve siyasi rizikoların sigorta edilmesine göre değişik¬ 

lik arz etmektedir. 

aa) Ticarî rizikolar; Esas nisbeti O 8,5- 

0 17 arasında değişmektedir. 

bb) Politik rizikolar ve âfet rizikoları; 
Bu rizikoların sigortalanmasına ait primler. 

bbb) Özel sektöre yapılan satışlarla 
ilgili işlemlerde $ 0 2 - f» 0 7, 

bbc) Kamu kuruluşlarına ait işlemler¬ 
de $ 0 4-$015 oranları üzerinden hesap edilmektedir. 

Diğer taraftan, her garanti iş¬ 
leminde ihracata ait kredinin süresine göre değişen ve esas 
prime ilâve olarak tahsil edilen bir de "süre primi" alın- 
makt adır. 
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Bunların dışında, Fransa'da, ihracatla ilgili imalâtın 
ham madde ve fiat artışlarından ötürü karşılaşacağı "İktisa¬ 
di rizikolar" ın sigorta edilmesi halinde maliyet bedelinin 

$ 5' i, ihracata ait kambiyo rizikolarının teminata bağlen- 
masmda $ O 1, 5 - $ O 6'sı ve piyasa araştırmalar giderleri 
garantisinde de $ 02'si oranlarında prim tahsil edilir. 

3» Diğer Üretim faktörlerinin teşviki 

a) Ucuz fiatla ham madde temini 

Avustralya'ya şekerden mamûl maddelerin imalât¬ 

çıları, Dünya piyasalarından daha düşük fiatla dahilden şe¬ 
ker temin edebilmektedir. 

b) Taşıma ücretlerinde indirim 

îhraç mallarının düşük ücretle taşınması Hindis¬ 
tan, İsrail, Meksika, İsviçre v.s. gibi ülkelerde uygulanmak¬ 
tadır. Ülkemizde demiryolları taşımalarında bir indirim bahis 
konusu olmaktadır. 

c) İşçi eğitimi 

.îamayka'da, memleketin sınai kalkınmayı geliş¬ 
tirme politikası çerçevesi içerisinde , ki burada belli başlı 
amaçlardan biri ihracatı teşviktir - resmî makamlar işçi 
eğitimi için mali yardım yapmaktadırlar. 
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IVPAZARLAMA VE DİĞER HİZMETLERLE İİLGİLİ OLARAK 

DEVLETÇE SAĞLAMAN YARDIMLAR 

Gelişme yolundaki ülkelerde imalâtçı ve ihracatçı¬ 
lar genellikle küçük ve orta cesamette işletmeler oldukla¬ 
rından, pazarlama faaliyetlerini yeterince yürütememekte¬ 
dirler. Dış piyasalar hakkında bilgi toplama ve dağıtma pi¬ 
yasa etüdleri, ihraç malları için tanıtma ve reklâm kampan¬ 
yası, dış ülkelerde sergiler kurulması, ihracat personelinin 
yetiştirilmesi, ambalajlama ile ilgili yardımlar gibi çeşit¬ 
li hizmetler bakanlıkça, kamu ve özel sektörün uzmanlaşmış 
organlarınca, meslekî kuruluşlarca (özellikle Ticaret ve Sa¬ 
nayi Odaları) yürütülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bile devle¬ 
tin bu sahadaki yardımı son derecede yoğunlaşmıştır. Söz ko¬ 
nusu faaliyetlerin parası» veya çok düşük ücretler mukabili 
sağlanması ölçüsünde, endirekt bir ihracat sübvansiyonu ola¬ 
rak mütalâa edilen bu hitmetlerin maliyeti diğer teşvik ted¬ 
birlerine nisbetle çok düşüktür. 

a) İhracatın Geliştirilmesine Mali Yardım 

Danimarka'da kurulan "Caisse danoise du Ccm-

merce et de I'Industrie " aynı branştaki ihracatçıların koo¬ 
peratifleşme veya diğer şekilde birleşerelc ihracatın gelişme¬ 
sinde alacakları ortak tedbirler için sübvansiyon vermekte} 

Hindistan'da ise "Market Development Fund" piyasa ve madde 
etüdleri, Reklâm, dış piyasalarla ilgili bilgilerin dağıtımı- 
dış sergi ve fuarlara iştirak, etüd grupları ve ticttri dele¬ 
gasyon teşkili, dış ülkelerde şube açılması, kalite kontrolü 
v.e, gibi ihracatı geliştirme projelerinin gerektirdiği 
masrafları iştirak etmektedir. 
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İrlanda'da Devlet, dış ülkelere ticarî seyaîıat 
yapan ihracatçıların gidiş geliş yol masraflarını karşılamak¬ 

tadır. İsrail'de Devlet, yeni piyasalar bulunması için yapı¬ 
lan masraflar için borç vermekte, hatta bazı durumlarda du 

gayretleri sübvansiyona etmektedir. 

Meksika, Norveç, Pakistan, Tayland, İngiltere- 

de teşkil edilen özel fonlardan ihracatın gelişmesi faaliyet¬ 
leri finanse edilmektedir. 

İhracat sektöründe kooperasyon; ülkemizde ve 
diğer gelişme yolundaki ülkelerde, işletme cesametleri ge¬ 

nellikle küçüktür. Bu durum ülkemizde özellikle deri kösele 

Ayakkabı, Konfeksiyon, Çeşitli el sanatları gibi sahalarda 

daha belirlidir. Bu işletmelerin dışticaret tecrübeleri ye¬ 

tersiz olduğu gibi, pazarlama bilgileri de noksandır. Malî 
kaynakların sınırlı ve kalifiye personelin yetersiz olduğu 
nazara alınırsa, bu işletmelerin ihracatta arzulanan gayreti 

gösteremeyecekleri aşikârdır. Bu itibarla bu İtip işletmele¬ 

rin birleşerek müşterek ihracat şirketleri kurmaları genel¬ 
likle teşvik edilmektedir. Nitekim İrlanda'da bu uygulamaya 
önem vermiş ve böylece, piyasâ etüdleri, ticarî misyonlar 

teşkili, satışların ortaklaşa geliştirilmesi ve müşterek 
propaganda, müşterek alımlar, nakliye gibi sahalarda olumlu 

sonuçlar almış bulunmaktadır. 

b) Dış piyasalar halkındaki bilgilerin toplanması 
ve İhracatçılara dağıtımı ile piyasa etüdlerinin 
gerçekleştirilmesi: 

Genellikle bütün gelişmiş ülkeler ve bir kısım 
gelişme yolundaki ülkelerde ihracat piyasaları hakkında bilgi 
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derlenmesi ve dağıtımı ile pazar araştırmaları faaliyetleri 
devlet tarafından veya devletin yardımı ile yürütülmektedir. 

Söz konusu bilgiler şu hususlarla ilgili olmaktadır; Ta¬ 

lep, tüketim ve arz durumları, fiat ve kalite, yerli üretimin 
bünyesi, ma İm dağıtım kanalları tanıtma ve reklâm vasıta¬ 
ları, ithalat rejimleri, gümrük formaliteleri, kredi şartla¬ 
rı, nakliyat v.s. 

Piyasa etüdleri ihracat perspektiflerini ortaya koymak 

bakımından son derece faydalı görülmektedir. Nitekim Birleş¬ 
miş Milletlere Bağlı CNUCED sekreterliğince hazırlanmış bu¬ 

lunan "Encouragements aux exportations industrielles" isim¬ 

li kitapta da bu hususa önemle temas edilmekte ve gelişme 

yolundaki ülkelerden pek çoğunun piyasa etüdlerinin faydalar- 

rını henüz idrak etmemiş olduğu belirtilmektedir. 

Ülkeler: Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanar- 
da, Seylan, Danimarka, Batı Almanya, Fransa, İrlanda, İsrail, 

İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Norveç, İsviçre, İngil¬ 
tere, A.B.D. v.s. 

c) İhraç mallarının tanıtılması ve dış ülkelerde 
düzenlenen sergilere iştirak 

Gelişmiş ülkelerin kısmı âzami resmî veya yarı res¬ 
mî teşekküller kanalıyla yabancı ülkelerde sergilere iştirak, 
devamlı sergilerde teşhir konusunda faaliyet göstermektedir¬ 
ler. 
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d) İhracat Personelinin eğitimi 

Birçok gelişme yolundaki ülke kaliteli tecrllbeli 
ihracat personelinden yoksundurlar. Bazı Ülkeler ihraoatçı 
olmak isteyenleri yetiştiren kurslar tertiplerler; bu kura¬ 
lar teorik ve pratik faaliyetleri kapsar. Danimarka'da, na¬ 
zarî bir ticari eğitim görmüş ve birkaç senelik ihracat, tec~ 
ıtibesi olan gençler Danimarka Diplomatik servisleri tarafın¬ 

dan dış ülkelerde yetiştirilmektedir. 

Norveç ihracat Konseyi Sanayi Federasyonu ve İhra¬ 
catçı Birlikleri Federasyonu bir ihraoat eğitim okulu kur¬ 

muşlardır» 

s) Başarılı İhracatçıların taltifi 

Çeşitli ülkelerde Devlet, başarı gösteren ihracat¬ 
çıları madalya, ödül v.s. gibi çeşitli şekillerde taltif et¬ 
mektedir. 

I i 

f) Hindistan'da "National Dezign Institum" çeşitli sa¬ 
nayi branşlarının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yeni mo¬ 
deller üzerinde çalışmalar’ yapmaktadır. Ayrıca ambalaj tek¬ 
niklerini geliştirmek üzere Paokaging Institute kurulmuştur. 
Japonya'da «tETRO teşkilâtı model konusunda yaratıcı gücü 
teşvik etmektedir. Bu ülkelerde bir Ambalajlama Enstitüsü 
mevcuttur. 






