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G‹R‹fi

Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etki-

si, iflletmelerin sermaye yap›s›n› da bozmufltur. Yaflan›lan bu kriz orta-

m›nda “beklentilerin”, ekonomik dinamikleri etkiledi¤i ve belirledi¤i bir

kez daha görülmüfltür. Bu ortamda beklentilerin olumsuza dönmesiyle

h›zla dünyay› saran ekonomik kriz ülkemizde de ciddi biçimde hissedil-

mektedir. Nitekim, iflletmelerin talep yetersizli¤i ile eksilen finansman

gereksinimleri, mali sistemden de karfl›lanamay›nca likidite sorunu ön-

celikle belirmifltir. Bu noktada iflletmelerin önceki ödeme/nakit planla-

malar› tamamen geçersizleflmifl, vadeli sat›fllar›n›n geri dönmemesi, kre-

di limitlerinin bankalar›n pozisyon alma kayg›s›yla derhal azalt›lmas› ya

da kredilerin geri ça¤›r›lmas› gibi nedenlerle nakit s›k›fl›kl›¤› meydana

getirmifl, iflletmelerce düzenlenen tahsil araçlar› (özellikle çekler) ödene-

memifltir. Bu durum öncelikle iflletmeleri maliyetlerini azaltma yoluna it-

mifltir. En büyük maliyet unsurunu da girdi maliyetleri, vergiler ile istih-

dam maliyetleri oluflturmufltur. Bu maliyetlerin azalt›lamamas› karfl›s›nda

iflçi ç›karmalar› h›zla artm›flt›r. ‹flsizli¤in artmas›n›n ekonomik sonuçlar›

olabilece¤i gibi daha da önemlisi sosyal sorunlar yarataca¤› ve/veya

mevcut sorunlar› art›raca¤›na kuflku yoktur. ‹flte bu nedenle iflsizlikle

mücadelede en önemli etmenlerden biri de kamu/özel sektör yat›r›mla-

r›n›n art›r›lmas›, bu yat›r›mlar›n teflvik edilmesidir.1

Özellikle 2008 y›l›nda ortaya ç›kan ve 2009 y›l›n›n bafl›nda da etki-

sini yo¤un bir flekilde hissettiren küresel ekonomik krizle birlikte iflsiz-

lik oran›ndaki h›zl› yükselifl, geliflmekte olan pek çok ülkeyi yat›r›m tefl-

viklerine yeniden önem vermeye zorlad›. 

G‹R‹fi
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1 TEK‹N, Selçuk; ‹ndirimli Kurumlar Vergisi, Vergi Sorunlar› Dergisi, Temmuz 2009, Say›:250.



Bu kapsamda, k›sa bir süre önce, ülkemizde de yeni bir teflvik sis-

teminin oluflturulmas› amac›yla çal›flmalar bafllat›ld›. Bu çal›flmalar yasal

meyvelerini ilk olarak 5838 2 ve 5904 3 say›l› Kanunlarla verdiler. Daha

sonra öngörülen teflvik sisteminin dayana¤›n› oluflturan 2009/15199 sa-

y›l› Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar 4 (2009/15199 say›l›

Karar) Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifltir. Bu Karar’›n

uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› aç›klayan 2009/1 say›l› Yat›r›mlar-

da Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar›n Uygulanmas›na ‹liflkin Tebli¤ 5

(2009/1 say›l› Tebli¤) yürürlü¤e girmifltir.

Yap›lan bu düzenlemeler ile yeni teflvik sisteminin ayr›nt›lar› belir-

lenmifltir. Yeni teflvik sisteminin temel hedefleri; 

-Bölgesel geliflmifllik farkl›l›klar›n› azaltmak,

-Rekabet gücünü art›racak, teknoloji ve Ar-Ge içeri¤i yüksek büyük

ölçekli yat›r›mlara destek olmak,

-Sektörel kümelenmeyi desteklemek,

-Desteklenecek yat›r›m konular›nda ekonomik ölçek kriterlerini

öne ç›karmak

olarak s›n›fland›r›labilir.

Yeni teflvik sistemi ile ülkemiz 4 farkl› bölgeye bölünmüfl ve bu

bölgelerde bulunan illerin sektörel s›n›fland›rmalar itibariyle yat›r›m tefl-

viklerinden yararlanaca¤› belirtilmifltir.

Yeni teflvik sistemini 3 grup alt›nda incelemek mümkündür. Bun-

lar;

� YEN‹ TEfiV‹K S‹STEM‹ REHBER‹ 
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2 28.02.2009 tarih ve 27155 mükerrer say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
3 03.072009 tarih ve 27277 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r.
4 16.07.2009 tarih ve 27290 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl ve yay›m› tarihinde yürürlü¤e girmifltir.
5 28.07.2009 tarih ve 27302 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl ve 16/07/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girmifltir.



1.Bölgesel Ayr›m Yap›lmaks›z›n Uygulanacak Genel Teflvikler

a-) Gümrük Vergisi Muafiyeti 

b-) Katma De¤er Vergisi ‹stisnas›

2.Bölgesel Destek Unsurlar›

Bölgesel desteklerden yararlanacak yat›r›mlar, gümrük vergisi mu-

afiyeti ve katma de¤er vergisi istisnas›na ilave olarak afla¤›daki tabloda

bölgeler itibariyle belirtilen destek unsurlar›ndan yararlanacaklard›r.

G‹R‹fi
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Bölge Destek unsurlar›
I. Bölge (‹stanbul - Tekirda¤ - Edirne – 1. Vergi indirimi
K›rklareli – ‹zmir – Bursa - Eskiflehir – Bilecik 2. Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i 6

- Kocaeli - Sakarya - Düzce  – Bolu – Yalova 3. Yat›r›m yeri tahsisi
– Ankara)
II. Bölge (Bal›kesir – Çanakkale (Bozcaada, 1. Vergi indirimi
Gökçeada hariç) - Ayd›n - Denizli - Mu¤la – 2. Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i 7

Antalya – Isparta - Burdur – Adana - Mersin) 3. Yat›r›m yeri tahsisi 
III. Bölge (Konya – Karaman – Hatay – 1. Vergi indirimi 
Kahramanmarafl - Osmaniye – K›r›kkale - 2. Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i
Aksaray – Ni¤de - Nevflehir – K›rflehir - Manisa 3. Yat›r›m yeri tahsisi
- Afyonkarahisar - Kütahya – Uflak – Kayseri- 4. Faiz deste¤i
-Sivas – Yozgat – Zonguldak - Karabük –
- Bart›n - Samsun – Tokat - Çorum – Amasya 
– Gaziantep - Ad›yaman – Kilis) 
IV. Bölge (Kastamonu – Çank›r› – Sinop - 1. Vergi indirimi 
Trabzon – Ordu – Giresun - Rize – Artvin 2. Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i 
-Gümüflhane – Erzurum – Erzincan – Bayburt - 3. Yat›r›m yeri tahsisi
A¤r› – Kars – Ardahan - I¤d›r - Van – Mufl - 4. Faiz deste¤i
- Bitlis – Hakkari - Malatya – Elaz›¤ - Bingöl 
– Tunceli – fianl›urfa - Diyarbak›r - Mardin – 
Batman - fi›rnak – Siirt - Çanakkale ‹li Bozcaada, 
Gökçeada ‹lçeleri)

6 I. bölgede sigorta primi iflveren hissesi deste¤inden yararlan›labilmesi için 31/12/2010 tarihinden önce yat›r›ma bafllan›lmas› gerekir.
7 II. bölgede sigorta primi iflveren hissesi deste¤inden yararlan›labilmesi için 31/12/2010 tarihinden önce yat›r›ma bafllan›lmas› gerekir.



3. Büyük Ölçekli Yat›r›mlara Sa¤lanacak Destek Unsurlar›

Büyük ölçekli yat›r›mlara da, bölgesel ayr›m gözetilmeksizin, gümrük
vergisi muafiyeti ve katma de¤er vergisi istisnas›na ilave olarak;

a-) Vergi indirimi,
b-) Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i,
c-) Yat›r›m yeri tahsisi,
destek unsurlar› sa¤lanacakt›r.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 32/A maddesinde belirtilen

50.000.000 TL’yi aflan büyük ölçekli yat›r›mlar›n neler oldu¤u 2009/15199 say›l›
Karar’›n 3 numaral› ekinde belirtilmifltir. Bunlar afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.

� YEN‹ TEfiV‹K S‹STEM‹ REHBER‹ 
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S›ra No Sektör 50 Milyon TL’nin Üzerindeki
Asgari Sabit Yat›r›m Tutarlar›

(Milyon TL)
1 Kimyasal Madde ve Ürünlerin ‹malat›

1-a Ana Kimyasal Maddelerin ‹malat› 1.000
1-b Di¤er Kimyasal Ürünlerin ‹malat› 300
2 Rafine Edilmifl Petrol Ürünleri ‹malat› 1.000
3 Transit Boru Hatt›yla Tafl›mac›l›k Hizmetleri Yat›r›mlar›
4 Motorlu Kara Tafl›tlar›n›n ‹malat› Yat›r›mlar› 250
5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon 

‹malat› Yat›r›mlar›
6 Liman ve Liman Hizmetleri Yat›r›mlar› 250
7 Elektronik Sanayi Yat›r›mlar›

7-a LCD/Plazma Üretimi Yat›r›mlar› 1.000
7-b Modül Panel Üretimi Yat›r›mlar› 150
7-c Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED 

Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Yat›r›mlar›
7-d Di¤er Elektronik Sektörü Yat›r›mlar›
8 T›bbi Alet, Hassas ve Optik Aletler ‹malat› Yat›r›mlar›
9 ‹laç Üretimi Yat›r›mlar› 100
10 Hava ve Uzay Tafl›tlar› ‹malat› Yat›r›mlar›
11 Makine ‹malat Yat›r›mlar›
12 Madencilik Yat›r›mlar›

Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik 
madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe 
(cevher iflleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden 
üretimine yönelik (istihraç+iflleme) yat›r›mlar (AKÇT 
kapsam› ürünler hariç).



Bu yat›r›mlar özel önem verilen yat›r›mlar olarak karfl›m›za ç›kmak-

ta ve indirimli vergi uygulamas›nda, daha yüksek oranl› katk›lardan ve

vergi indirimlerinden faydalanmaktad›r.

Bu ayr›mdan da anlafl›laca¤› üzere, gümrük vergisi muafiyeti, kat-

ma de¤er vergisi istisnas›, vergi indirimi, sigorta primi iflveren hissesi

deste¤i ve yat›r›m yeri tahsisi tüm bölgeler ve büyük ölçekli yat›r›mlar

için sa¤lanacak desteklerdir. Ancak, bu destek unsurlar›ndan yararlana-

cak sektörler bölgesel olarak farkl›l›k göstermektedir.

Öte yandan, 2009/15199 say›l› Karar’›n 12. maddesi ile Tekstil, kon-

feksiyon ve haz›r giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine tafl›nma des-

te¤i sa¤lanmaktad›r. Bu kapsamda, tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim,

deri ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki illerde faaliyet-

te bulunan iflletmelerin IV. bölgedeki illere 31.12.2010 tarihine kadar bü-

tünüyle tafl›nmas› ve en az elli kiflilik istihdam sa¤lanmas› hâlinde bu te-

sisler için;

a-) KVK’n›n geçici 4. maddesi uyar›nca kurumlar vergisi veya gelir

vergisi befl y›l süreyle yüzde yetmiflbefl oran›nda indirimli olarak uygulan›r, 

b-) Yat›r›m yeri tahsis edilebilir,

c-) Çal›flanlar›n asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi iflveren hissesi-

nin tamam› tafl›nma tarihinden itibaren befl y›l süre ile bütçeden karfl›lan›r.

Ayr›ca tesislerin tafl›nma iflleminin 2009 y›l› sonuna kadar tamam-

lanmas› hâlinde tafl›nma giderleri bütçeden karfl›lanabilir.

Ayr›ca, Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar›, gümrük vergisi muafiyeti, KDV

istisnas› ve faiz deste¤inden yararlanabilir.

Kitab›m›z›n bundan sonraki bölümlerinde, öncelikle, tüm destek

unsurlar› için geçerli olan ortak hükümler, daha sonra ise her bir destek

unsuru ayr› ayr› aç›klanacakt›r. Bu aç›klamalar s›ras›nda, 2009/15199 sa-

y›l› Karar ve 2009/1 say›l› Tebli¤ ile destek unsurlar› ile ilgili di¤er dü-

zenlemeler esas al›nacakt›r.
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1. TÜRK‹YE’N‹N BÖLGESEL AYRIMI

Yukar›da belirtildi¤i üzere, destek unsurlar›ndan faydaland›rma aç›s›n-

dan ülkemiz 4 farkl› bölgeye ayr›lm›flt›r. Bu ayr›m, illerin sosyo – ekonomik

geliflmifllik düzeyleri dikkate al›narak yap›lm›fl ve 2009/15199 say›l› Karar’›n

1 numaral› ekinde gösterilmifltir. An›lan ek aynen afla¤›daki gibidir. 

YATIRIM TEfiV‹K UYGULAMALARINDA BÖLGELER

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: TÜM DESTEK UNSURLARINA ‹L‹fiK‹N ORTAK HÜKÜMLER
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I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge
TR10 TR22 TR52 TR82

‹stanbul Bal›kesir, Çanakkale Konya, Karaman Kastamonu
(Bozcaada, Gökçeada Çank›r› Sinop 

hariç)
TR21 TR32 TR63 TR90

Tekirda¤ Ayd›n, Denizli Hatay Trabzon, Ordu
Edirne Mu¤la Kahramanmarafl Giresun, Rize,

K›rklareli Osmaniye Artvin, Gümüflhane
TR31 TR61 TR71 TRA1
‹zmir Antalya, Isparta K›r›kkale, Aksaray Erzincan

Burdur Ni¤de, Nevflehir, Bayburt
K›rflehir, Erzurum 

TR41 TR62 TR33 TRA2
Bursa Adana, Mersin Manisa A¤r›, Kars

Eskiflehir Afyonkarahisar Ardahan, I¤d›r
Bilecik Kütahya, Uflak
TR42 TR72 TRB2

Kocaeli Kayseri, Sivas Van, Mufl
Sakarya, Düzce Yozgat Bitlis, Hakkari
Bolu, Yalova

TR51 TR81 TRB1
Ankara Zonguldak, Karabük Malatya, Elaz›¤

Bart›n Bingöl, Tunceli
TR83 TRC2

Samsun, Tokat, fianl›urfa
Çorum, Amasya Diyarbak›r

TRC1 TRC3
Gaziantep, Ad›yaman Mardin, Batman,

Kilis fi›rnak, Siirt
TR22

Çanakkale ‹li 
Bozcaada, 

Gökçeada ‹lçeleri



2. BÖLGELER ‹T‹BAR‹YLE SA⁄LANACAK DESTEK UNSURLARI

2009/15199 say›l› Karar’›n 3. maddesinin (2) numaral› f›kras›nda,

ayn› Karar’a ekli 4 numaral› listede yer alan; teflvik edilmeyecek yat›r›m

konular› ile aranan flartlar› sa¤layamayan yat›r›m konular› hariç olmak

üzere, Karar’›n 4. maddesinde belirtilen asgarî sabit yat›r›m tutar›n›n üze-

rindeki tüm yat›r›mlar›n, bölgesel ayr›m yap›lmaks›z›n gümrük vergi-

si muafiyeti ile katma de¤er vergisi (KDV) istisnas›ndan yararlanaca¤›

belirtilmifltir.

Bölgesel desteklerden yararlanacak yat›r›mlar, gümrük vergisi mu-

afiyeti ve katma de¤er vergisi istisnas›na ilave olarak;

a) I inci ve II nci bölgelerde;

1) Vergi indirimi,

2) Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i,

3) Yat›r›m yeri tahsisi,

b) III üncü ve IV üncü bölgelerde;

1) Vergi indirimi,

2) Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i,

3) Yat›r›m yeri tahsisi,

4) Faiz deste¤i,

teflviklerinden yararlanabilir.

c) Büyük ölçekli yat›r›mlara;

1) Gümrük vergisi muafiyeti,

2) KDV istisnas›,

3) Vergi indirimi,

4) Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i,

� YEN‹ TEfiV‹K S‹STEM‹ REHBER‹ 
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5) Yat›r›m yeri tahsisi,

uygulanabilir.

3. TEfiV‹K ED‹LEMEYECEK YATIRIM KONULARI

2009/15199 say›l› Karar’›n 3. maddesinin (2) numaral› f›kras›nda;

1. Aranan flartlar› sa¤lamayan yat›r›m konular›n›n,

2. Karar’a ekli 4 numaral› listede yer alan, yat›r›m konular›n›n ve

3. Asgarî sabit yat›r›m tutar›n›n alt›nda kalan yat›r›mlar›n teflvik edil-

meyece¤i belirtilmifltir.

Öte yandan, 2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› ekinde teflvik

unsurlar›ndan yararlanacak sektörler, Sektörün US 97 Ulusal Faaliyet ve

Ürün S›n›flamas› Kodlar›yla birlikte verilmifl ve bu kodlar an›lan ekin 3.

sütununda gösterilmifltir. Bu sütunun incelenmesinden baz› yat›r›m ko-

nular›n›n destek unsurlar› haricinde b›rak›ld›¤› görülmektedir.

Teflvik edilmeyecek yat›r›m konular›n› afla¤›daki bafll›klar alt›nda ir-

deleyelim.

3.1. ARANAN fiARTLARI SA⁄LAMAYAN YATIRIM KONULARI

Yeni teflvik sisteminden yararlan›labilmesi, öncelikle, yat›r›m teflvik

belgesi al›nmas› flart›na ba¤lanm›flt›r. Yat›r›m›n, teflvik belgesi al›nmadan

veya teflvik belgesinde öngörülen flartlar sa¤lanmadan yap›lmas› halinde

herhangi bir destek unsurundan yararlanmas› mümkün de¤ildir.

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: TÜM DESTEK UNSURLARINA ‹L‹fiK‹N ORTAK HÜKÜMLER
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3.2. 2009/15199 SAYILI KARAR’IN 4 NUMARALI EK‹NDE YER

ALAN YATIRIM KONULARI  

3.2.1. Tar›m ve Tar›msal Sanayi

1. Ö¤ütülmüfl tah›l ürünleri, niflasta ve niflastal› ürünler ve haz›r

hayvan yemleri imalat› (pirinç, bulgur, ev hayvanlar› için haz›r yemler,

bal›k yemi ve entegre hayvanc›l›k yat›r›mlar› içerisindeki yem üretimi

hariç)

2. Bisküvi,

3. Yufka ve kaday›f, 

4. Makarna, irmik, flehriye, kuskus vb ürünler,

5. D›flar›ya yemek hizmeti sunan iflletmeler (haz›r yemek),

6. Küp fleker,

7. Bitkisel üretim (serac›l›k, kültür mantar› yetifltiricili¤i ve entegre

hayvanc›l›k yat›r›mlar› içerisindeki yem bitkileri yetifltiricili¤i hariç),

8. Bölgesel yat›r›mlar kapsam›nda teflvik edilecek entegre hayvan-

c›l›k yat›r›mlar› ve flartl› desteklenecek hayvanc›l›k yat›r›mlar› d›fl›ndaki

hayvanc›l›k yat›r›mlar›,

3.2.2. ‹malat ve Madencilik Yat›r›mlar› 

1- 1/8/1996 tarihli ve 22714 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yü-

rürlü¤e giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Toplulu¤u

Aras›nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤unu Kuran Andlaflman›n Yet-

ki Alan›na Giren Ürünlerin Ticareti ile ‹lgili Anlaflma” Eki ürün listesin-

de yer alan ürünlerin üretimine yönelik yat›r›mlar,

2- Tu¤la ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi d›fl›nda-

ki yat›r›mlar,
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3- Kamu kurum ve kurulufllar› ile yap›lanlar da dahil olmak üzere

rödovansl› madencilik yat›r›mlar› (Rödovans sözleflmelerine ba¤l› olarak

yap›lan yat›r›mlar: Rödovans, maden ruhsat sahalar›n›n hukuku uhdesin-

de kalmak kayd›yla hak sahibi taraf›ndan sözleflme ile özel veya tüzel

bir kifliye bir süre tahsis edilmesi durumunda maden oca¤›n›n iflletilme-

sini üstlenen özel veya tüzel kiflinin esas ruhsat sahibine üretti¤i beher

ton maden için ödemeyi taahhüt etti¤i mebla¤d›r.8 Rödovans sözleflme-

sinde ruhsat sahibi olan madenci iflletme iznini devretmekte ve bunun

karfl›l›¤›nda rödovans bedeli denen pay almaktad›r. Rödovans sözleflme-

lerine, Borçlar Yasas›’ndaki has›lat kiras›na ait hükümler uygulamakta-

d›rlar. Rödovans sözleflmesinin Maden ‹flleri Genel Müdürlü¤üne bir ay

içinde bildirilerek uygun görüfl al›nmas› zorunludur.9),

4- Kütlü pamuk iflleme yat›r›mlar›,

5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni,

tevsi ve entegrasyon cinsindeki yat›r›mlar,

6- ‹plik ve dokuma (yün ipli¤i, ak›ll› ve çok fonksiyonlu teknik

tekstil, hal›, tafting, dokunmam›fl ve örülmemifl kumafl, çuval hariç) ko-

nular›nda modernizasyon yat›r›mlar› haricindeki yat›r›mlar.

3.2.3. Hizmetler Sektörü

1- Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, lise, yüksekokul, üniversite, yükse-

kö¤retim ve teknik ve mesleki ö¤retim d›fl›nda kalan e¤itim yat›r›mlar› ile

yetiflkinlerin e¤itilmesine yönelik (kurslar, dersaneler vb) yat›r›mlar,
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2- Hastane yat›r›mlar›, t›p merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil labo-

ratuvarlar› ve  manyetik görüntüleme merkezleri d›fl›nda kalan sa¤l›k ya-

t›r›mlar›,

3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, da¤ (yayla) evleri d›fl›nda ka-

lan turizm konaklama tesisleri,

4- Ulusal çapta yay›m yapan günlük gazete bas›m hizmetleri, tele-

vizyon ve radyo yay›nc›l›¤› d›fl›ndaki bas›n ve yay›n yat›r›mlar›,

5- Kay›t amaçl› stüdyo yat›r›mlar›

6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yat›r›mlar›,

7- Yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›na yönelik otobüs ile çekici ve treyler

yat›r›mlar› (Belediyelerin yapacaklar› yat›r›mlar hariç),

8- Hipermarket, ticaret merkezi, al›flverifl merkezi ve otopark yat›-

r›mlar› dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yat›r›mlar,

9- Kara tafl›tlar› bak›m, onar›m ve servis istasyonu yat›r›mlar›,

10- Petrol ürünleri (LPG dahil) da¤›t›m yat›r›mlar›, akaryak›t istas-

yonu yat›r›mlar›

11- Karayollar› dinlenme tesisi yat›r›mlar›,

12- Lokantalar,

13- Yat ithali yat›r›mlar›, 

14- Tafl›t kiralama yat›r›mlar›,

15- Çamafl›rhane ve hal› y›kama yat›r›mlar›, 

16- S›nai üretim tesisleri ile altyap› yat›r›mlar›n›n otomasyonu d›fl›n-

da yap›lacak di¤er otomasyon yat›r›mlar›,

17- Yaz›l›m ve Ar-Ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayrimenkul ki-

ralama ve ifl faaliyetleri,

18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali arac›

kurulufllar›n yat›r›mlar›,

19- Gösteri merkezi yat›r›mlar›,

20- Kapal› alan› 500 m2’nin alt›nda olan so¤uk hava deposu yat›-

r›mlar›
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3.3. 2009/15199 SAYILI KARAR’IN 2 NUMARALI EK‹NDE YER

ALAN US 97 ULUSAL FAAL‹YET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARI ‹T‹-

BAR‹YLE DESTEK UNSURLARINDAN HAR‹Ç BIRAKILAN SEKTÖRLER

2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› Ekinde teflvik unsurlar›ndan

yararlanacak sektörler, Sektörün US 97 Ulusal Faaliyet ve Ürün S›n›fla-

mas› Kodlar›yla birlikte verilmifl ve bu kodlar an›lan ekin 3. sütununda

gösterilmifltir. US 97 Ulusal Faaliyet ve Ürün S›n›flamas› Kodlar› 7046 sa-

t›rdan oluflan bir listedir. Bu nedenle bu listenin tamam›na bu kitapta yer

verilmemektedir. 10 Ancak, 2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› Ekinin

3. sütunun incelenmesinden baz› sektörlere yap›lan yat›r›mlar›n teflvik

unsurlar›ndan hariç b›rak›ld›¤› görülmektedir. 

Örne¤in, I. Bölgede yer alan ‹stanbul ilinde 33 US 97 Kodlu T›bbi

Aletler Hassas ve Optik Aletler Sektörü teflvik unsurlar›ndan yararland›-

r›lmaktad›r. Ancak, 333 US 97 Kodlu sektörün destek unsurundan yarar-

land›r›lmayaca¤› belirtilmifltir. Afla¤›da teflvik unsurlar› d›fl›nda b›rak›lan

bu yat›r›mlar US 97 Kodlar›yla birlikte gösterilmifltir. 
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US 97 KODU 333 

3330.0.01.13 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçl› olsun olmas›n) 
(zarflar› k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) -
sadece mekanik göstergeliler

3330.0.01.15 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçl› olsun olmas›n) 
(zarflar› k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) -
sadece optoelektronik göstergeliler

3330.0.01.17 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçl› olsun olmas›n) 
(zarflar› k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) -
di¤erleri

3330.0.01.30 Di¤er kol saatleri, cep saatleri ve di¤er saatler (zaman ölçen sayaçl› olsun 
olmas›n) (zarflar› k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden 
olanlar)

3330.0.01.50 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zarflar› 
k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar)

3330.0.01.53 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zarflar› 
k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - sadece 
mekanik gestergeli olanlar

3330.0.01.55 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zarflar› 
k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - opto-
elektronik göstergeli olanlar

3330.0.01.57 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zarflar› 
k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - di¤erleri

3330.0.02.13 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçl› olsun olmas›n) - sadece 
mekanik göstergeli olanlar

3330.0.02.15 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçl› olsun olmas›n) - sadece 
opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)

3330.0.02.17 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçl› olsun olmas›n) - di¤erleri
3330.0.02.30 Di¤er kol saatleri, cep saatleri ve di¤er saatler (zaman ölçen sayaçl› olsun 

olmas›n)
3330.0.02.50 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zaman 

ölçen sayaçl› olsun olmas›n)
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3330.0.02.53 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zaman 
ölçen sayaçl› olsun olmas›n) - sadece mekanik göstergeli olanlar

3330.0.02.55 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zaman 
ölçen sayaçl› olsun olmas›n) - opto-elektronik göstergeli olanlar

3330.0.02.57 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zaman 
ölçen sayaçl› olsun olmas›n) - di¤erleri

3330.0.03.00 Motorlu kara nakil vas›talar›n›n, uçaklar›n, gemilerin veya di¤er nakil 
vas›talar›n›n alet tablolar›na özgü saatler ve benzeri eflya

3330.0.04.13 B.y.s. saat makineli duvar saatleri ve çalar saatler - pilli veya akümülatörlü 
olanlar

3330.0.04.19 B.y.s. saat makineli duvar saatleri ve çalar saatler - di¤erleri
3330.0.04.33 Çalar saatler - pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak

çal›flanlar
3330.0.04.39 Di¤er çalar saatler (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 

ba¤lanarak çal›flanlar hariç)
3330.0.04.43 Duvar saatleri - pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 

ba¤lanarak çal›flanlar
3330.0.04.45 Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 

ba¤lanarak çal›flanlar hariç); guguklu saatler
3330.0.04.50 Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 

ba¤lanarak çal›flanlar hariç); di¤erleri (guguklu saatler hariç)
3330.0.04.53 Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 

ba¤lanarak çal›flanlar hariç); di¤erleri (guguklu saatler hariç, diyagonal ölçü 
&gt; 10 cm)

3330.0.04.55 Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 
ba¤lanarak çal›flanlar hariç); di¤erleri (guguklu saatler hariç, diyagonal ölçü 
&lt;= 10 cm)

3330.0.04.60 Elektrikli saat sistemleri için saatler (zaman da¤›l›m› ve birlefltirme sistemi)
3330.0.04.63 Belirli bir zaman da¤›l›m›, birleflme sistemindeki ana saatler
3330.0.04.65 Belirli bir zaman da¤›l›m›, birleflme sistemindeki ikincil saatler
3330.0.04.73 Pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak çal›flan di¤er 

saatler (elektrikli saat sistemleri için olanlar hariç)
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3330.0.04.75 Masa ve flömine saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 
ba¤lanarak çal›flanlar hariç)

3330.0.04.79 B.y.s. di¤er saatler (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 
ba¤lanarak çal›flanlar hariç)

3330.0.05.10 Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar
3330.0.05.30 Parkmetreler ve di¤erleri (zaman ayarlay›c›lar, durdurucular ve benzerleri 

hariç)
3330.0.05.50 Zaman ayarlay›c›lar, durdurucular ve benzerleri
3330.0.05.70 Belirli bir zamanda bir mekanizmay› harekete geçirmeyi sa¤layan saat 

makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlan›fl›na göre duran 
cihazlar ve di¤er cihazlar)

3330.0.05.75 Belirli bir zamanda bir mekanizmay› harekete geçirmeyi sa¤layan saat 
makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlan›fl›na göre duran 
cihazlar ve di¤er cihazlar) - elektrikli veya el

3330.0.05.79 Belirli bir zamanda bir mekanizmay› harekete geçirmeyi sa¤layan saat 
makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlan›fl›na göre duran 
cihazlar ve di¤er cihazlar) - di¤erleri

3330.0.06.33 Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri - sadece mekanik 
göstergeli veya mekanik göstergenin birlefltirebildi¤i bir tertibata sahip olanlar

3330.0.06.35 Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri - sadece opto-elektronik
göstergeli olanlar (dijital)

3330.0.06.37 Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri - di¤erleri (gün 
kaydedici olanlar)

3330.0.06.50 B.y.s. otomatik kurmal› veya di¤er cep ve kol saati makineleri (tamamlanm›fl 
veya birlefltirilmifl olanlar)

3330.0.07.35 Çalar saat makineleri (tamamlanm›fl ve birlefltirilmifl) - pilli, akümülatörlü 
veya elektrik devresine ba¤lanarak çal›flanlar

3330.0.07.39 B.y.s. di¤er saat makineleri (tamamlanm›fl ve birlefltirilmifl) (cep ve kol saat 
makineleri hariç) - pilli, akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak
çal›flanlar

3330.0.07.90 B.y.s. di¤er saat makineleri (tamamlanm›fl ve birlefltirilmifl) (cep ve kol saat 
makineleri hariç)
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3330.0.08.30 Tamamlanm›fl cep ve kol saat makineleri (birlefltirilmemifl veya k›smen 
birlefltirilmifl, flablonlar) - spiral rakkasl› olanlar

3330.0.08.50 Tamamlanm›fl cep ve kol saat makineleri (birlefltirilmemifl veya k›smen 
birlefltirilmifl, flablonlar) - di¤er saat makineleri

3330.0.08.70 Tamamlanmam›fl cep ve kol saat makineleri (birlefltirilmifl)
3330.0.09.00 Cep ve kol saat makinesi taslaklar›
3330.0.10.00 Tamamlanm›fl veya tamamlanmam›fl, birlefltirilmemifl di¤er saat makinesi 

taslaklar›
3330.0.11.13 K›ymetli metallerden veya k›ymetli metallerle kaplama metallerden saat 

zarflar›
3330.0.11.15 Adi metallerden saat zarflar›
3330.0.11.19 B.y.s. di¤er saat zarflar›
3330.0.11.30 Saat zarflar›n›n aksam ve parçalar›
3330.0.11.53 Saat ve saat makineleri için metal zarflar
3330.0.11.55 Di¤er maddelerden saat ve saat makineleri için zarflar
3330.0.11.57 Saat ve saat makinesi zarflar›n›n aksam ve parçalar›
3330.0.12.00 Saat kay›fllar›, bilezikleri ve bunlar›n parçalar› - metallerden olanlar
3330.0.12.03 Saat kay›fllar› ve bilezikleri - k›ymetli metallerden olanlar
3330.0.12.05 Saat kay›fllar› ve bilezikleri - adi metallerden olanlar
3330.0.12.07 Saat kay›fllar› ve bileziklerinin aksam ve parçalar›
3330.0.13.10 Di¤er saat aksam›; yaylar (zemberekler dahil)
3330.0.13.30 Di¤er saat aksam›; tafllar
3330.0.13.50 Di¤er saat aksam›; kadranlar
3330.0.13.53 Kol saatleri için kadranlar - metalden olanlar
3330.0.13.55 Di¤er saatler için kadranlar - adi metallerden olanlar
3330.0.13.57 Di¤er kadranlar
3330.0.13.70 B.y.s. di¤er saat aksam› (örn; platin ve köprüler)
3330.0.13.73 B.y.s. di¤er cep ve kol saati aksam›
3330.0.13.75 B.y.s. di¤er saat aksam›
3330.0.14.00 Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlar›n›n kurulumu
3330.0.15.00 Sanayide kullan›lmaya yönelik saatlerin bak›m ve onar›m›
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US 97 KODU 2693.2

2693.2.01.10 Duvarc›l›kta kullan›lmak için seramikten inflaat tu¤lalar› - a¤›r kilden olanlar
2693.2.01.13 Duvarc›l›kta kullanmak için seramikten inflaat tu¤lalar› ve bloklar - delikli 

veya deliksiz olanlar
2693.2.01.15 Seramikten d›fl astar tu¤lalar› - delikli veya deliksiz olanlar
2693.2.01.17 Seramikten tafl döfleme tu¤lalar› - zemin ve yol döfleme için olanlar
2693.2.01.30 Seramikten zemin döfleme tu¤lalar›, destek veya doldurucu karolar ve 

benzeri eflya - yatay olarak delikli olanlar
2693.2.02.50 Seramikten kiremitler; mahya ve köfle kaplamalar› (düz kiremit)
2693.2.02.70 Seramikten baca flapkalar›, baca borular›, mimari düzenleme ve inflaat 

ifllerinde kullan›lan di¤er eflyalar
2693.2.03.00 Seramikten borular, oluklar ve ba¤lant› parçalar›
US 97 KODU 2694.1

2694.1.01.00 Klinker
2694.1.02.10 Portland çimento (beyaz)
2694.1.02.31 Portland çimento (PÇ)
2694.1.02.33 Katk›l› Portland çimento (KPÇ)
2694.1.02.35 Trasl› çimento (TPÇ)
2694.1.02.37 Uçucu küllü çimento (UKÇ)
2694.1.02.39 B.y.s. di¤er portland çimentolar›
2694.1.02.50 fiapl› çimento
2694.1.02.90 Su alt›nda sertleflen di¤er çimentolar
US 97 KODU 2695.1

2695.1.01.30 Çimento, beton veya suni tafltan inflaat için bloklar ve tu¤lalar
2695.1.01.50 Çimento, beton veya suni tafltan döfleme tafllar› ve benzeri eflyalar
2695.1.02.11 Asmolen
2695.1.02.21 Beton direkler
2695.1.02.31 Beton travers
2695.1.02.41 Beton yap› elemanlar› &#39;&#39;prefabrik&#39;&#39; mozaik yap› 

elemanlar› (kirifller, kolonlar, panolar, döfleme elemanlar› v.b.)
2695.1.02.51 Gaz beton yap› elemanlar› (kireç tafl›ndan olanlar dahil) (kirifller, kolonlar, 

panolar, döfleme elemanlar› v.b.)



4. TEfiV‹K ED‹LMEYECEK YATIRIM HARCAMALARI

2009/15199 say›l› Karar’›n 2. maddesinde tan›mlara yer verilmifl ve

“yat›r›m mal›” kavram› tan›mlanm›flt›r. Buna göre, yat›r›m mal›, bina ve

arsa hariç, teflvik belgesi kapsam›ndaki mal ve hizmet üretimi için kul-

lan›lan her tür makine, teçhizat, tesisat ve yat›r›m›n cinsine ba¤l› olarak

mefruflat gibi sabit harcamalard›r. 

Ayr›ca, 2009/1 say›l› Tebli¤’in 9. maddesinde, teflvik belgesi kapsa-

m›nda de¤erlendirilmeyen harcamalar belirlenmifltir. Buna göre;

1. Tamamlanm›fl yat›r›mlar ile müracaat tarihinden önce gerçek-

lefltirilmifl bulunan yat›r›m harcamalar› teflvik belgesi kapsam›nda

de¤erlendirilmez.

2. Teflvik belgeleri kapsam›nda;

a) Karar›n 6. maddesinin birinci f›kras›nda belirtilenler (otomobil ve

hafif ticarî araç yat›r›mlar›nda yat›r›m dönemi içinde kalmak kayd›yla,

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: TÜM DESTEK UNSURLARINA ‹L‹fiK‹N ORTAK HÜKÜMLER

35

2695.1.02.90 B.y.s. çimento, beton veya suni tafltan di¤er inflaat amaçl› prefabrik yap› 
elemanlar›

2695.1.03.00 Çimento, beton veya suni tafltan borular
2695.1.04.00 Çimento, beton veya suni tafltan prefabrik yap›lar
US 97 KODU 2695.3
2695.3.01.00 Kal›ba dökülmeye haz›r beton
US 97 KODU 2695.4
2695.4.01.11 Haz›r s›va (d›fl cephe kaplamas›)
2695.4.01.91 Atefle dayan›kl› olmayan di¤er harç ve betonlar
US 97 KODU 2610.2.03.01
2610.2.03.01 Çok katl› yal›t›m camlar›
KOD 809

809 Yetiflkinlerin e¤itilmesi ve di¤er e¤itim hizmetleri



CKD aksam ve parçalar›, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat infla yat›-

r›mlar› ile ilgili tekne kabu¤u) hariç olmak üzere ham madde, ara mal›

ve iflletme malzemesi,

b) Kullan›lm›fl yerli makine ve teçhizat,

c) Arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. binek araçlar›, por-

selenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eflyas›,

d) Ulusal çapta yay›m yapan günlük gazete bas›m hizmetlerine yö-

nelik teflvik belgeleri hariç di¤er teflvik belgeleri kapsam›nda bask›, ba-

s›m ve matbaa makinalar› 

de¤erlendirilmez.

3. a) G›da ürünleri ve içecek imalat› ile entegre hayvanc›l›k yat›r›m-

lar›nda; kamyon,  kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik kasa, so¤utucu

ünite, çekici, kamyon kasas› ve kamyonet  kasas›,

b) Havayolu tafl›mac›l›k hizmetlerine yönelik yat›r›mlar d›fl›ndaki

di¤er yat›r›mlar için uçak ve helikopter

teflvik belgeleri kapsam›na dahil edilmez. Di¤er yat›r›m konular›n-

da ise sektörel özellikler dikkate al›narak teflvik belgesi kapsam›nda de-

¤erlendirilmeyecek harcamalar belirlenir.

4. Teflvik belgelerine ait ithal ve yerli listelerde inflaat malzemeleri-

ne yer verilmez.

5. 2009/15199 SAYILI KARAR’IN 4 NUMARALI EK‹ GERE⁄‹N-

CE DESTEK UNSURLARINDAN BELL‹ fiARTLARLA YARARLANAB‹-

LECEK SEKTÖR VE YATIRIMLAR

5.1. Tar›m ve Tar›msal Sanayi

1- Süt inekçili¤i yat›r›mlar›nda asgari 150 büyükbafl süt inekçili¤i ve
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süt mamulleri üretimi bafllang›ç olmak kayd›yla, yem ünitesi ve/veya so-

¤uk hava deposu ile entegre olmas› flart› aran›r.

2- Besicilik yat›r›mlar›nda asgari 150 büyükbafl/dönem besicilik ve

kesimhane bafllang›ç olmak üzere, so¤uk hava deposu ve/veya yem üni-

tesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre olmas› flart› aran›r.

5.2. Hizmetler Sektörü

1- Ulaflt›rma Bakanl›¤›ndan al›nm›fl L2 belgesini haiz, bir veya bir-

kaç yerde gümrükleme ve sigortac›l›k hizmetlerinin de sunuldu¤u antre-

po, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, as-

gari toplam kapal› alan› 10.000 m2 olan, ulusal ve/veya uluslararas› yük

tafl›mac›l›¤›na yönelik araçlar› içerebilen entegre lojistik yat›r›mlar› için

teflvik belgesi düzenlenebilir.    

2- Boru hatt›yla tafl›mac›l›k, petrol ve do¤algaz ürünleri, dolum ve

depolama tesisi yat›r›mlar›nda da¤›t›m araçlar› ve tüpler hariç olmak

üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teflvik belgesi düzen-

lenebilir.

3- Al›flverifl, ifl ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve

müstakil olarak infla edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yat›r›m-

lar› teflvik belgesine ba¤lanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark

hariç asgari kapal› alan›n 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari kol-

tuk say›s›n›n 1000 olmas› flart› aran›r.

Kültür yat›r›mlar› için Kültür ve Turizm Bakal›¤›ndan al›nacak kül-

tür yat›r›m› belgesine istinaden proje baz›nda yap›lacak de¤erlendirme

sonucunda teflvik belgesi düzenlenebilir.

4- Spor tesisi yat›r›mlar›nda asgari 10 Milyon TL sabit yat›r›m flart› aran›r.

5- Konteyner kiralama yat›r›mlar› hariç olmak üzere karayolu, de-
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nizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine tafl›mac›l›k

yapt›¤›n› tevsik eden yat›r›mc›lar›n gerçeklefltirecekleri kara, deniz, hava

ve demiryolu kombine konteyner tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar› için teflvik bel-

gesi düzenlenebilir.

6- Havaalan› yer hizmeti yat›r›mlar›nda teflvik belgesi kapsam›na

trafi¤e ç›kmayan ve sadece apronda kullan›lan motorlu tafl›tlar dahil edi-

lebilir. Binek otomobilleri proje kapsam›na dahil edilmez. 

7- Havayolu iflletmecili¤i ve kargo tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda temin

edilecek uçaklarda birim bafl›na asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo

uçaklar›nda ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg. olmas› flart› aran›r.

Faaliyet konusu bizatihi havayolu iflletmecili¤i ve/veya kargo tafl›mac›l›-

¤› olan yat›r›mlar d›fl›nda genel amaçl› ve hava taksi iflletmecili¤i amaçl›

yat›r›mlar için teflvik belgesi düzenlenmez. 

8- Uydu, telsiz, kablo vb. iletiflim ortamlar›ndan gelen haberleflme,

radyo, televizyon ve veri sinyallerini birlefltirip tek bir paket halinde ni-

hai tüketiciye iletimini sa¤layan hizmet yat›r›mlar› proje baz›nda de¤er-

lendirilerek teflvik belgesine ba¤lanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar ta-

raf›ndan kullan›lan yat›r›m mallar› destek unsurlar›ndan faydaland›r›l-

maz.

9- Gümrük kap›lar›nda yap-ifllet veya yap-ifllet-devret modeli ile

gerçeklefltirilecek, yerli ve yabanc›lara hizmet sa¤lamaya yönelik güm-

rük muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden tesislere yönelik yat›r›m-

lar için teflvik belgesi düzenlenebilir.

10- Altyap› yat›r›mlar› proje baz›nda de¤erlendirilerek uygun görü-

lenleri teflvik belgesine ba¤lanabilir.

11- Kamu kurum ve kurulufllar›, belediyeler, il özel idareleri, birlik,

kooperatif vb. kurulufllar›n görev alanlar›na yönelik olarak yapacaklar›

yat›r›mlar proje baz›nda de¤erlendirilerek teflvik belgesi düzenlenebilir.
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6. SAB‹T YATIRIM TUTARLARI VE ASGARÎ KAPAS‹TELER

2009/15199 say›l› Karar’da öncelikle tüm destek unsurlar› aç›s›ndan

geçerli olacak sabit yat›r›m tutarlar› ve asgarî kapasiteler belirlen-

mifltir. Bu kapsamda an›lan Karar’›n 5. maddesinde, yat›r›m›n, destek un-

surlar›ndan yararlanabilmesi için asgarî sabit yat›r›m tutarlar› belirlenmifl-

tir. Buna göre; yat›r›m›n, en az;

- I inci ve II nci bölgelerde 1.000.000 TL., 

- III üncü ve IV üncü bölgelerde ise 500.000 TL tutar›nda olmas› gerekir.

Ancak, büyük ölçekli yat›r›mlar, bölgesel yat›r›mlar ile genel teflvik

sisteminden yararlanacak yat›r›mlar›n varsa ekli listelerde her bir konu-

ya yönelik olarak belirlenen yukar›daki tutarlar›n üzerindeki asgarî sabit

yat›r›m ve/veya asgarî kapasite flartlar›n› sa¤lamas› gerekir. Dolay›s›yla

yap›lan yat›r›m›n destek unsurlar›ndan yararlanabilmesi için belirlenen

bu asgari yat›r›m büyüklükleri afl›lmal› ve ayr›ca her bir bölge ve

sektör itibariyle 2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› ekinde yer

alan yat›r›m büyüklükleri de afl›lmal›d›r.

Örne¤in, 1. Bölgede yer alan ‹stanbul ilinde “ilaç / eczac›l›kta ve

t›pta kullan›lan kimyasal ve bitkisel kaynakl› ürünlerin imalat›” sektörü

için asgari yat›r›m tutar› 5.000.000 TL. olarak belirlenmifltir. Yani bu sek-

törde yap›lacak bir yat›r›m›n destek unsurlar›ndan (gümrük muafiyeti ve

KDV deste¤i dahil) yararlanabilmesi için yat›r›m›n 1.000.000 TL.’nin üze-

rinde olmas› yeterli de¤ildir. En az 5.000.000 TL tutar›nda bir yat›r›m›n

yap›lmas› gerekir.  

Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla yap›lacak yat›r›mlarda finan-

sal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar›n her bir finan-

sal kiralama flirketi için asgarî 200.000 TL. olmas› gerekir.

2009/15199 say›l› Karar’›n 12. maddesinde hüküm alt›na al›nan ta-
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fl›nma desteklerinden yararlanacak tesisler için asgarî sabit yat›r›m tutar›

aranmaz. Ancak, bu tesislerde tafl›n›lacak yerde asgari 50 kiflilik istihdam

flart›n›n sa¤lanmas› gerekir.

7. BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖR VE

YATIRIM KONULARI

Bölgesel desteklerden yararlanacak yat›r›m konular› her bir il gru-

bunun yat›r›m potansiyeli ve rekabet gücü dikkate al›narak 2009/15199

say›l› Karar’›n 2 numaral› eki ile afla¤›da gösterildi¤i flekilde belirlenmifl-

tir.
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7.1. TEfiV‹K UNSURLARINDAN YARARLANACAK SEKTÖRLER‹

BEL‹RLEMEDE 2009/15199 SAYILI KARAR’IN 2 NUMARALI EK‹N‹N

D‹PNOTLARININ ÖNEM‹

Teflvik unsurlar›ndan yararlanacak sektörler bölgeler itibariyle

2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› ekinde belirtilmifltir. Ayn› ekin dip-

notlar›na ise bu sektörlerin belirlemesine iliflkin önemli aç›klamalar ya-

p›lm›flt›r. Bu aç›klamalara afla¤›da yer verilmifltir.

1- ‹stanbul hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›n-

dan ‹htisas Organize Sanayi Bölgesi oluflturulan yat›r›m konular›, ilgili

bölgede seçilmifl sektörler aras›nda yer almasa dahi, bölgede uygulanan

desteklerden yararlan›r. 

2- Denizyolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤›na yönelik yat›r›m-

lar ‹kinci bölgede uygulanan desteklerden, havayolu ile yük ve/veya

yolcu tafl›mac›l›¤›na yönelik yat›r›mlar Birinci bölgede uygulanan destek-

lerden yararlan›r. Havayolu taksi iflletmecili¤i yat›r›mlar› teflvik edilmez.

3- Özel sektör taraf›ndan yap›lacak flehirler aras› yük ve/veya yol-

cu tafl›mac›l›¤›na yönelik demiryolu yat›r›mlar› ile flehir içi yük tafl›mac›-

l›¤›na yönelik demiryolu yat›r›mlar› tüm bölgelerde teflvik edilir. Birden

fazla bölgede tafl›mac›l›k yap›lmas› durumunda vagon teminine yönelik

harcamalar faaliyet gösterilen alanda geliflmifllik düzeyi en düflük olan

bölgenin desteklerinden faydalan›r.

4- Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri at›k ›s›s› ile konut ›s›t-

ma/so¤utma yat›r›mlar› bulundu¤u bölgede uygulanan desteklerden ya-

rarlan›r.

5- Avrupa Kömür-Çelik Toplulu¤u Anlaflmas› kapsam›na giren ya-

t›r›mlar desteklerden yararlanamaz. 

6- G›da Ürünleri ve ‹çecek ‹malat› yat›r›mlar›ndan; "pirinç, bulgur,
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ev hayvanlar› için haz›r yem, bal›k unu, bal›k ya¤›, bal›k yemi, ekmek,

kek, gofret, rak› ve bira" üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yat›r›m-

lar›,  "kuru yemifl, turflu,  linter pamu¤u, çay ve f›nd›k" üretimine yöne-

lik komple yeni ve tevsi yat›r›mlar, "haz›r çorba ve et sular› ve müstah-

zarlar› üretimleri ile tah›l ve baklagil tasnif ve ambalajlanmas›" yat›r›mla-

r› bölgesel ve sektörel desteklerden yararlanamaz.

7- Derinin tabaklanmas›na yönelik yat›r›mlar sadece organize sana-

yi bölgelerinde teflvik edilir.

8- Tekstil sektöründe ; 

-kütlü pamuk iflleme yat›r›mlar› teflvik edilmez.

-sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tev-

si, entegrasyon cinsindeki yat›r›mlar teflvik edilmez.

-iplik ve dokuma (yün ipli¤i, ak›ll› ve çok fonksiyonlu teknik teks-

til, hal›, tafting, dokunmam›fl-örülmemifl kumafl, çuval hariç)

konular›nda sadece modernizasyon cinsindeki yat›r›mlar teflvik edi-

lir.

8. DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANAB‹LMEK ‹Ç‹N TEfi-

V‹K BELGES‹ ALINMASI GEREKMEKTED‹R

2009/15199 say›l› Karar’›n (5) numaral› f›kras›nda, yat›r›mlar›n des-

tek unsurlar›ndan yararlanabilmesi için, makro ekonomik programlar,

arz-talep dengesi, sektörel, malî ve teknik de¤erlendirmeler çerçevesin-

de projenin uygun görülmesi ve teflvik belgesi düzenlenmesi gerekti¤i

belirtilmifltir.

Teflvik belgesi, yat›r›m›n karakteristik de¤erlerini ihtiva eden, yat›-

r›m›n bu de¤erler ve tespit edilen flartlara uygun olarak gerçeklefltirilme-

si halinde üzerinde kay›tl› destek unsurlar›ndan istifade imkan› sa¤layan,
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Karar’›n amaçlar› do¤rultusunda gerçeklefltirilecek yat›r›mlar için düzen-

lenen belgedir.

Teflvik belgesinin düzenlenmifl olmas› teflvik belgesi kapsam›nda

gerçeklefltirilecek yat›r›mlarla ilgili olarak di¤er mevzuat gere¤i di¤er ka-

mu kurum ve kurulufllar›ndan al›nmas› gerekli izin ve ruhsat gibi belge-

lerin verilmesi gereklili¤ine mesnet teflkil etmeyece¤i gibi söz konusu

belgelerin temin edilmesi gereklili¤ini de ortadan kald›rmaz.

8.1. K‹MLER TEfiV‹K BELGES‹ ALAB‹L‹R ?

2009/1 say›l› Tebli¤’in 4. maddesinde teflvik belgesi için müracaat ede-

bilecek gerçek ve tüzel kiflilerin kimler oldu¤u belirtilmifltir. Buna göre;

Teflvik belgesi düzenlenebilmesi için 

-gerçek kifliler, 

-adi ortakl›klar, 

-sermaye flirketleri (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüfl

komandit flirketler), 

-kooperatifler, 

-ifl ortakl›klar›11, 

-kamu kurum ve kurulufllar› (genel ve özel  bütçeli kurum ve ku-

rulufllar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teflebbüsleri ile

bunlar›n sermaye bileflimindeki hisse oranlar› %50’yi geçen kurum ve

kurulufllar), 

-kamu kuruluflu niteli¤indeki meslek kurulufllar›, 

-dernekler ve vak›flar ile 

-yurt d›fl›ndaki yabanc› flirketlerin Türkiye’deki flubeleri 

müracaat edebilir.
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Öte yandan, kurulacak flirketler ad›na yap›lacak teflvik belgesi ta-

lepleri dikkate al›nmayaca¤› an›lan maddede belirtilmifltir.

Tebli¤de, teflvik belgesi için müracaat edecekler aras›nda flah›s flir-

ketleri (kollektif flirketler ve adi komandit flirketler) ile dernek ve vak›f-

lara ait iktisadi iflletmelerin yer almad›¤› görülmektedir. Bunlar›n duru-

muna afla¤›daki bafll›klar alt›nda de¤inilmifltir.

8.1.1. Kollektif fiirketler Teflvik Belgesi Alamazlar M›?

Bilindi¤i üzere, kollektif flirketler gelir veya kurumlar vergisi mükel-

lefi de¤ildir. Bu tür flirketlerin ortaklar› gelir vergisi mükellefi olurlar ve

elde ettikleri kazanç flahsi ticari kazanç olarak vergilendirilir.

Yukar›da belirtildi¤i üzere, 2009/1 say›l› Tebli¤’in 4. maddesinde,

teflvik belgesi için müracaat edebilecekler aras›nda gerçek kifliler say›l-

mas›na ra¤men kollektif flirketler say›lmam›flt›r. Kollektif flirket orta¤›

olan gerçek kifliler taraf›ndan al›nan teflvik belgeleri ile kollektif flirket-

ler taraf›ndan yat›r›m yap›l›p yap›lmayaca¤› sorusunun cevab› flu an için

belirsizdir. Bu durum yap›lan düzenlemelerdeki bir eksikli¤i karfl›m›za

ç›karmaktad›r.

8.1.2. Dernek veya Vak›flara Ait ‹ktisadi ‹flletmeler Teflvik Belgesi

Alamazlar M›?

2009/1 say›l› Tebli¤’in 4. maddesinde, teflvik belgesi için müracaat

edebilecekler aras›nda dernekler ve vak›flar say›lmas›na ra¤men dernek

veya vak›flara ait iktisadi iflletmeler say›lmam›flt›r.

KVK’n›n 1. maddesine göre ise dernek veya vak›flar kurumlar ver-

gisi mükellefi de¤ildirler. Ancak, bunlara ait iktisadi iflletmeler kurumlar

vergisi mükellefi olabilirler. 
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KVK’n›n 2. maddesinin (5) numaral› f›kras›nda, dernek veya vak›f-

lara ait veya ba¤l› olup faaliyetleri devaml› bulunan ve bu maddenin ser-

maye flirketleri ile kooperatifler d›fl›nda kalan ticarî, s›naî ve ziraî ifllet-

meler ile benzer nitelikteki yabanc› iflletmeler, dernek veya vak›flar›n ik-

tisadî iflletmeleri olarak tan›mlanm›flt›r. Bu tan›mlamadan da anlafl›laca¤›

üzere, dernek veya vakfa ait iktisadi iflletmelerin ilgili dernek veya vak-

fa ait veya ba¤l› olmas› gerekmektedir. Öte yandan, bu iflletmelerin tü-

zel kiflilikleri yoktur.  

Bu aç›lardan bak›ld›¤›nda, dernek veya vak›f ad›na teflvik belgesi

için yap›lan baflvuru asl›nda bunlar›n iktisadi iflletmeleri için yap›lm›fl

baflvuru olarak kabul edilmelidir. Tüzel kiflili¤e sahip dernek veya vak›f

taraf›ndan al›nan teflvik belgesinin, asl›nda, bunlara ait olan iktisadi ifl-

letmeler taraf›ndan al›nd›¤›n›n kabul edilmesi gerekmektedir.  

8.1.3. Finansal Kiralama fiirketlerinin Teflvik Belgesi Almas›

Gerekir Mi?

2009/15199 say›l› Karar’›n 3. maddesinin (6) numaral› f›kras›nda, fi-

nansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek yat›r›mlar için fi-

nansal kiralama flirketi ad›na ayr› bir teflvik belgesi düzenlenmeyece¤i

belirtilmifltir. Ayn› f›krada, yat›r›mc›n›n mükellefiyetlerini yerine getirme-

mesi hâlinde uygulanacak olan müeyyidelerden finansal kiralamaya ko-

nu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü k›smen veya tamamen fi-

nansal kiralama flirketlerine de uygulanaca¤› hüküm alt›na al›nm›flt›r.

8.2. TEfiV‹K BELGES‹ MÜRACAATI

2009/15199 say›l› Karar’›n 5. maddesi ile 2009/1 say›l› Tebli¤’in 6.

ve 7. maddelerinde teflvik belgesi baflvurular›na iliflkin düzenlemeler ya-

p›lm›flt›r. 
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Buna göre, teflvik belgesi düzenlenmesine iliflkin talepler Hazine

Müsteflarl›¤›na yap›l›r. Ancak, yabanc› sermayeli yat›r›mlar, büyük ölçek-

li yat›r›mlar, bölgesel uygulamalar kapsam›ndaki yat›r›mlar ile Ar-Ge ve

çevre yat›r›mlar› hariç olmak üzere sabit yat›r›m tutar› 8.000.000 TL’yi afl-

mayan Tebli¤ eki 3’deki imalat sanayi yat›r›mlar› için yat›r›mc›n›n terci-

hine ba¤l› olarak yat›r›m›n yap›laca¤› yerdeki TOBB’a ba¤l› sanayi oda-

lar›na da müracaat edilebilir. Bu durumda teflvik belgesi için sanayi oda-

lar›na baflvuru yap›lacak yat›r›mlar flunlard›r.

SANAY‹ ODALARINCA TEfiV‹K BELGES‹ MÜRACAATI DE⁄ER-

LEND‹R‹LEB‹LECEK ‹MALAT SANAY‹ YATIRIMLARI

Sektörün  
US 97 KODU YATIRIM KONULARI

15 G›da ürünleri ve içeçek imalat›
17 Tekstil ürünleri imat› (Yün ipli¤i hariç olmak üzere, tekstil 

elyaf›n›n haz›rlanmas› ve e¤irilmesi konusunda sadece 
modernizasyon yat›r›mlar› ve hal›, tafting, dokunmam›fl ve 
örülmemifl kumafl ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumac›l›¤›
konusunda sadece modernizasyon yat›r›mlar›) 

18 Giyim eflyas› imalat›
19 Derinin tabaklanmas› ve ifllenmesi
20 A¤aç ve mantar ürünleri imalat› (mobilya hariç) ; has›r ve buna 

benzer, örülerek yap›lan maddelerin imalat›
21 Ka¤›t ve ka¤›t ürünleri imalat›
23 Rafine edilmifl petrol ürünleri ve nükleer yak›t imalat› (Madencilik

yat›r›mlar› hariç)
24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalat›
25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalat›
26 Metalik olmayan di¤er mineral ürünlerin imalat›
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27 Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)
28 Metal eflya sanayi
29 B.y.s. makine ve teçhizat imalat›
30 Büro, muhasebe ve bilgi ifllem makineleri imalat›
31 B.y.s. elektrikli makine ve cihazlar›n imalat›
32 Radyo, televizyon, haberleflme teçhizat› ve cihazlar› imalat›
33 T›bbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalat›
34 Motorlu kara tafl›t›, römork ve yar› römork imalat›
35 Di¤er ulafl›m araçlar›n›n imalat› (Gemi ve yat infla yat›r›mlar› hariç)
36 Mobilya imalat›; b.y.s. di¤er imalat

Hazine Müsteflarl›¤›na yap›lacak müracaatlar›n; yabanc› sermayeli

flirket ve flubelerce gerçeklefltirilecek yat›r›mlar için Yabanc› Sermaye

Genel Müdürlü¤üne, di¤er bütün yat›r›mlar için Teflvik ve Uygulama Ge-

nel Müdürlü¤üne yap›lmas› gerekmektedir.

2009/15199 say›l› Karar’a göre, düzenlenen teflvik belgelerinin ge-

çerlilik süresi içerisindeki ifllemlerle ilgili müracaatlar, teflvik belgesi mü-

racaat›n› de¤erlendiren ilgili kuruma yap›l›r. Müracaatlar, Tebli¤’de be-

lirtilen esaslar çerçevesinde de¤erlendirilerek ilgili merci taraf›ndan so-

nuçland›r›l›r. Ancak, kullan›lm›fl komple tesis ithal izni, devir, sat›fl, ih-

raç, kiralama ve yat›r›mc› talebine istinaden yap›lan iptaller d›fl›ndaki tefl-

vik belgesi iptali ifllemlerine iliflkin müracaatlar ile yat›r›m konusu de¤i-

flikli¤i ve yat›r›m›n nakli konusundaki talepler Hazine Müsteflarl›¤›’n›n

görüflü al›narak sonuçland›r›l›r.

Teflvik belgesi düzenlenebilmesi için aran›lacak belgeler flunlard›r;

1.Yat›r›mc›y› temsil ve ilzama yetkili kiflilerce imzal› müracaat dilekçesi,

2.Yat›r›mc›y› temsil ve ilzama yetkili kiflilere ait noter tasdikli imza

sirküleri,

3.Tebli¤’in 1 numaral› ekindeki örne¤e uygun olarak haz›rlanm›fl

her sayfas› yat›r›mc›y› temsil ve ilzama yetkili kiflilerce imzal› ve kafleli

bir nüsha Yat›r›m Bilgi Formu,
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4.Hazine Müsteflarl›¤›na yap›lacak müracaatlarda; 400 TL. tutar›ndaki

mebla¤›n Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› nezdindeki Hazine Müste-

flarl›¤› ‹ç Ödemeler Muhasebe Birimi hesab›na yat›r›ld›¤›na dair makbuzun

ikinci nüshas›, sanayi odalar›na yap›lacak müracaatlarda; yukar›da belirti-

len mebla¤›n 100 TL. tutar›ndaki k›sm›n›n ilgili sanayi odas›n›n hesab›na

yat›r›ld›¤›n› gösterir makbuz nüshas› ile bakiye k›sm›n›n Türkiye Cumhuri-

yet Merkez Bankas› nezdindeki Hazine Müsteflarl›¤› ‹ç Ödemeler Muhase-

be Birimi hesab›na yat›r›ld›¤›na dair makbuzun ikinci nüshas›,

5.Firman›n sermaye yap›s›, sermaye miktar› ve faaliyet konular› aç›-

s›ndan nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Tür-

kiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi asl› veya noterden veya sicil mer-

ciinden tasdikli örne¤i, 

6.5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu

uyar›nca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmufl

prim ve idari para cezas› borçlar›n›n bulunmad›¤›na veya tecil ve taksit-

lendirildi¤ine ya da yap›land›r›ld›¤›na ve yap›land›rman›n bozulmad›¤›-

na dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden al›nacak yaz›n›n

asl›, 

7.2872 say›l› Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeli¤i

eki listelerde yer alan “Çevresel Etki De¤erlendirmesi Olumlu Karar› ve-

ya Çevresel Etki De¤erlendirmesi Gerekli De¤ildir Karar›” flart› aranmas›

gereken yat›r›m konular› için Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan al›nan Ka-

rar ve/veya Karara iliflkin yaz›.

8.3. TEfiV‹K BELGES‹ MÜRACAATININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹ 

Teflvik belgesi düzenlenmesi talep edilen yat›r›m projelerinin, mak-

ro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yön-
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den yap›lacak de¤erlendirme ve gerekti¤inde ilgili kurum, kurul ve ku-

rulufllardan al›nacak görüfller sonucunda uygun bulunmas› halinde, ya-

t›r›ma ait teflvik belgesi, döviz ve kredi kullan›m formu ile ithal ve yerli

makine ve teçhizat listeleri Hazine Müsteflarl›¤›nca onaylan›r.

Sanayi odalar›na yap›lan müracaatlarla ilgili olarak sanayi odalar›,

yap›lan de¤erlendirme sonucunda uygun görülen yat›r›m projeleri için, 

a) Yap›lan müracaata istinaden düzenlenen ve sanayi odas› yetkili-

lerinin paraf ve imzalar›n› haiz yat›r›m projesi de¤erlendirme formunu, 

b) Sanayi odas›nca onayl› üçer nüsha ithal ve yerli makine ve teç-

hizat listelerini,

c) Sanayi odas› yetkililerinin paraf›n› haiz üç nüsha teflvik belgesini,

ç)  Yat›r›mc› ad›/unvan› kay›tl› döviz ve kredi kullan›m formunu, 

Teflvik ve Uygulama Genel Müdürlü¤üne gönderirler. Hazine Müs-

teflarl›¤›nca da uygun görülen yat›r›mlara iliflkin teflvik belgeleri onayla-

narak iki nüshas› ilgili sanayi odas›na gönderilir. Sanayi odas›nca teflvik

belgesinin asl› yat›r›mc›ya verilir, di¤er nüshas› muhafaza edilir.

Sanayi odas›nca yap›lan de¤erlendirme sonucunda uygun görülme-

yen yat›r›m projeleri ile ilgili ihtilafl› durumlarda Müsteflarl›¤›n görüflü

do¤rultusunda ifllem yap›l›r.

Yat›r›m bilgi formunda yer alan, teflvik belgesini düzenlemeye mes-

net teflkil edecek bilgilerin eksik ve/veya çeliflkili olmas› halinde, yat›-

r›mc›n›n müracaat› de¤erlendirmeye al›nmaz. Bu durumun giderilmesi-

ne yönelik müracaatlar, müracaat an›nda yürürlükte bulunan mevzuat

hükümleri çerçevesinde de¤erlendirilir.

Yat›r›m bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varl›¤› ile

muhteviyat› itibar›yla do¤rulu¤undan yat›r›mc›lar sorumlu olup, yat›r›-

m›n herhangi bir aflamas›nda aksinin tespiti halinde, Müsteflarl›kça tefl-

vik belgesi iptal edilebilece¤i gibi k›smi müeyyideler de uygulanabilir.
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8.4. TEfiV‹K BELGES‹ ALINMADAN ÖNCE YAPILAN YATIRIMLAR

2009/15199 say›l› Karar’›n 3. maddesinin (7) numaral› f›kras›nda,

teflvik belgesi düzenlenmesine yönelik müracaat tarihinden önce ger-

çeklefltirilmifl bulunan yat›r›m harcamalar›n›n teflvik belgesi kapsam›na

al›nmayaca¤› belirtilmifltir. Bu durumda, teflvik belgesi için müracaat ya-

p›lmadan önce yap›lm›fl yat›r›mlar destek unsurlar›ndan faydaland›r›lma-

yacakt›r. Bu ise uygulaman›n eksik yönlerinden biri olarak karfl›m›za

ç›kmaktad›r.

8.5. TEfiV‹K BELGES‹NE ‹L‹fiK‹N D‹⁄ER ‹fiLEMLER

2009/1 say›l› Tebli¤’in 24. ve müteakip maddelerinde teflvik belge-

sine iliflkin çeflitli de¤ifliklik ve revize talepleri olmas› halinde ne flekilde

ifllem yap›laca¤› belirlenmifltir. Bu durumlar afla¤›daki bafll›klar alt›nda

aç›klanm›flt›r.

8.5.1. ‹thal ve Yerli Makine Ve Teçhizat Listesi De¤iflikli¤i Ta-

lepleri 

Teflvik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek

makine ve teçhizat listelerinde yap›lacak de¤ifliklik talepleri, teflvik bel-

gesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci taraf›ndan sonuçland›r›l›r.

Ancak, kullan›lm›fl komple tesislerin teflvik belgesi kapsam›na dahil edil-

mesine iliflkin müracaatlar Hazine Müsteflarl›¤›na yap›l›r.

‹thal edilecek makine ve teçhizat›n fiyat de¤ifliklikleri ile ilgi-

li olarak makine ve teçhizat baz›nda %30’a kadar olan art›fl veya

azal›fllarda do¤rudan gümrük idarelerine baflvurularak ithalat ifl-

lemleri yap›l›r.
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Yerli makine ve teçhizat listesi kapsam›nda yer alan makine

ve teçhizat›n her bir makine ve teçhizat baz›nda %30’a kadar olan

art›fl veya azal›fllarda liste tadilat› yap›lmaks›z›n KDV istisnas›na

iliflkin do¤rudan ifllem yap›labilir.

‹thal ve yerli makine ve teçhizat›n fiyatlar›nda yukar›da belirtilen

oranlar›n üzerindeki de¤iflikliklerde teflvik belgesini düzenleyen mercie

müracaat edilerek ilgili de¤iflikliklerin onaylat›lmas› gerekir.

8.5.2. Teflvik Belgesinin Revizesi 

Teflvik belgesinde kay›tl› olan de¤erler nihai de¤erler olmay›p, ya-

t›r›m›n her aflamas›nda tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yap›la-

cak de¤erlendirme sonucunda teflvik belgesini düzenleyen merci taraf›n-

dan de¤ifliklik yap›labilir. 

Teflvik belgesinin sabit yat›r›m tutar›nda %50'nin üzerinde ar-

t›fl veya azal›fllarda yat›r›mc›lar, teflvik belgesini düzenleyen mercie

müracaat ederek, teflvik belgesinin revizesi talebinde bulunabilirler. 

Yat›r›ma bafllama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine

teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizat›n proje ile uyumlu

olanlar›, talep edilmesi halinde teflvik belgesi kapsam›na dahil edilir. 

8.5.3. Süre Uzat›m›

Teflvik belgesi kapsam› yat›r›mlar›n proje baz›nda yap›lacak de¤er-

lendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçeklefltirilmesi esast›r. Yat›-

r›m›n öngörülen sürede gerçeklefltirilememesi halinde, yat›r›ma bafllan›l-

m›fl olmas› kayd›yla 2009/1 say›l› Tebli¤’in 5 numaral› ekinde yer alan

Yat›r›m Takip Formu ile birlikte teflvik belgesinin düzenlendi¤i mercie
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süre uzat›m› talebinde bulunulmas› durumunda, teflvik belgesinde ka-

y›tl› ilk sürenin yar›s› kadar ek süre verilebilir.

An›lan Tebli¤’in 32. maddede belirtilen mücbir sebep veya fevkala-

de hal durumlar› nedeniyle yat›r›mc›lar›n faaliyetlerini durdurmalar› ve-

ya yürütememeleri halinde, yat›r›m›n verilen ek süre de dahil gerçeklefl-

tirilemedi¤inin tevsik edilmesi durumunda Müsteflarl›kça proje baz›nda

ek süre verilebilir. Mücbir sebep ve fevkalade hal durumlar› afla¤›da be-

lirtilmifltir.
Yat›r›mlar›n teflvik belgesine ba¤lanmas› ve tamamlama vizesi ifl-

lemleri sonuçlan›ncaya kadar devam eden ifllemlerle ilgili olarak;
a-) Tabii afetler ve yang›n (Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› veya Ta-

r›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› il müdürlükleri, itfaiye müdürlükleri veya ilgi-
li di¤er kurumlardan al›nacak yaz› ve sigorta hasar ekspertiz raporu),

b-) Yat›r›mc›n›n faaliyetlerinden kaynakl› olmayan di¤er nedenler-
le kamu idarelerinin ald›¤› kararlar sonucu yat›r›mc›n›n faaliyet yapamaz
hale gelmesi (ilgili kamu kurumundan al›nacak yaz›),

c-) Grev ve lokavt (‹l çal›flma müdürlüklerinden al›nacak yaz›),
d-) Devletçe konulan yasaklar, savafl ve abluka hali, 
e-) Yat›r›mc›n›n ço¤unluk hissesi sahiplerinin ölümü (mahkeme karar›),
f-) Yat›r›m konusu makine ve teçhizat›n, yat›r›mc›n›n iradesi ve ku-

suru d›fl›nda çal›nma vb. sebeplerle elden ç›kmas› (resmi kurumlardan
al›nacak yaz›),

gibi durumlar mücbir sebep ve fevkalade hal durumlar› olarak de-
¤erlendirilir.

8.5.4. Yat›r›m Konusu De¤iflikli¤i

Yat›r›m konusu de¤iflikli¤i talepleri için teflvik belgesi müracaat›n›
de¤erlendiren mercie müracaat edilir. Yat›r›mc› taraf›ndan yeni yat›r›ma
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iliflkin olarak verilecek yat›r›m bilgi formuna istinaden yürürlükteki mev-
zuat hükümleri çerçevesinde bölgesel ve sektörel k›s›tlamalar da dikka-
te al›narak, teflvik belgesi üzerinde yat›r›m konusuna iliflkin gerekli de-
¤ifliklik yap›labilir. De¤iflikli¤in ilgili sanayi odas› taraf›ndan yap›labilme-
si için Hazine Müsteflarl›¤›’n›n uygun görüflünün al›nmas› gerekir. Yat›-
r›m konusu de¤iflikli¤inden önce sat›n al›nm›fl ancak, yeni yat›r›m konu-
su ile ilgili olmayan makine ve teçhizat harcamalar›na uygulanan destek
unsurlar› ilgili mevzuat› çerçevesinde geri al›n›r. 

8.5.5. Yat›r›mlar›n Nakli

Büyük ölçekli yat›r›mlar ile bölgesel uygulama kapsam›nda gerçek-

lefltirilen yat›r›mlar›n, iflletmeye geçifl tarihinden itibaren asgarî befl y›l

süre ile bulundu¤u bölgede faaliyette bulunmas› gerekir. Örne¤in,

15.06.2010 tarihi itibariyle iflletmeye geçen bir yat›r›m›n 15.06.2015 tari-

hine kadar bulundu¤u bölgede faaliyetine devam etmesi gerekir.

Ancak, Hazine Müsteflarl›¤›’ndan izin al›nmas› ve yat›r›m konusu-

nun tafl›n›lacak bölgede desteklenecek konular aras›nda yer alma-

s› kayd›yla di¤er bölgelere tafl›n›labilir. Sosyo-ekonomik geliflmifllik se-

viyesi daha yüksek bölgelere veya ilgili yat›r›m konusunun desteklen-

medi¤i bölgelere tafl›nmalarda, fazladan yararlan›lan destekler ilgili mev-

zuat› çerçevesinde geri al›n›r. 

‹flletmeye geçifl tarihinden itibaren befl y›ll›k süre ile bulundu¤u

bölgede faaliyette bulunan yat›r›mlar›n di¤er bölgelere tafl›nmas› serbest-

tir. Ancak, bu durumda, varsa tafl›nma tarihinden itibaren bakiye yat›r›-

ma katk› tutar› için indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygula-

mas› yap›lmaz. 

Befl y›ll›k süreyi doldurmufl ancak tamamlama vizesi yapt›r›lmam›fl
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yat›r›mlar için, tafl›nma öncesinde Müsteflarl›¤a müracaat edilerek tamam-

lama vizelerinin yapt›r›lmas› gerekir. Bu tür yat›r›mlara tafl›nma sonras›n-

da da yer de¤iflikli¤i izni verilebilir. Ayr›ca, genel teflvik sisteminden ya-

rarlanan yat›r›mlar›n yer de¤iflikli¤i talepleri, yat›r›m dönemi de dâhil ol-

mak üzere Müsteflarl›kça de¤erlendirilerek proje baz›nda sonuçland›r›l›r.

8.5.6. Belge Zayii

Teflvik belgesi, eki ithal veya yerli makine ve teçhizat listesi ile dö-

viz ve kredi kullan›m formundan herhangi birinin zayi olmas› nedeniy-

le yat›r›mc› taraf›ndan yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda,

bütçeye irat kaydedilmek üzere, tasdiki istenilen her bir belge için Ha-

zine Müsteflarl›¤› ‹ç Ödemeler Muhasebe Birimi hesab›na 300 TL. yat›r›-

l›r. Söz konusu mebla¤ hiçbir surette iade edilmez.

8.5.7. Yat›r›mlar›n Takibi, Kontrolü ve Müeyyide Uygulanmas›

Hazine Müsteflarl›¤›, teflvik belgesi kapsam›ndaki yat›r›mlar›n mev-

zuata uygun flekilde yerine getirilip getirilmedi¤ini denetlemeye, gerek-

li gördü¤ü takdirde yat›r›m›n her aflamas›nda yat›r›mlar›n ve ilgili odala-

r›n verilen görevlere iliflkin olarak yapt›klar› ifllemlerin takip ve kontro-

lünü yapmaya, gerekli görece¤i tedbirleri almaya, ilgili kurulufllardan

belge ve bilgi istemeye ve ayk›r›l›klar›n tespiti halinde k›smen veya ta-

mamen müeyyide uygulamaya yetkilidir.

2009/15199 say›l› Karar ile 2009/1 say›l› Tebli¤’de belirlenen hü-

kümlere ayk›r› davranan, teflvik belgesindeki kay›t ve koflullar› yerine

getirmeyen, teflvik belgesi ile di¤er belgelerde tahrifat yapan, sahte ve

muhteviyat› itibar›yla yan›lt›c› belge düzenleyen ve kullanan, yanl›fl ve
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yan›lt›c› bilgi veren, teflvik belgesinde öngörülen sürede yat›r›mlar› ta-

mamlamayan veya asgari yat›r›m tutarlar›na uymayan yat›r›mc›lar›n tefl-

vik belgeleri Hazine Müsteflarl›¤›nca k›smen veya tamamen iptal edilir.

‹ptal edilen teflvik belgeleri ile ilgili olarak yat›r›mc›lar›n yararlan-

d›klar› destek unsurlar›, ilgili mevzuat› hükümleri çerçevesinde ilgililer-

den geri al›n›r. Bu kapsamda, örne¤in, katma de¤er vergisi istisna-

s›ndan yararlan›lm›fl ise yaralan›lan istisna tutar› vergi ziya› ceza-

s› ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. ‹ndirimli kurum-

lar vergisi uygulamas›ndan yararlan›lm›fl olmas› halinde zama-

n›nda al›nmayan vergi, vergi ziya› cezas› uygulanmaks›z›n sadece

gecikme faizi ile tahsil edilecektir. Nitekim, KVK’n›n 32/A maddesi

hükmü bunu emretmektedir. Bu konuya ilgili bölümde tekrar de¤inile-

cektir.

8.5.8. Tamamlama Vizesi

Yat›r›mc›lar›n, teflvik belgesinde öngörülen süre veya ek süre

bitimini izleyen alt› ay içinde tamamlama vizesinin yap›lmas› için tefl-

vik belgesini düzenleyen mercie veya Hazine Müsteflarl›¤›’na baflvurma-

lar› zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat edilmemesi halinde Müste-

flarl›k re’sen tamamlama vizesi ifllemlerini bafllatabilir.

Müsteflarl›kça uygun görülmesi hâlinde, yat›r›mlar›n tamamlama vi-

zesi ifllemleri için yat›r›m›n bulundu¤u il valili¤i, odalar veya bankalar

görevlendirilebilir.

Ekspertiz ifllemlerinin Müsteflarl›kça yap›lacak olmas› halinde, yat›-

r›m mahallinde ekspertiz yapmak üzere Müsteflarl›ktan en az 2 veya en

çok 3 eksper görevlendirilir. Müsteflarl›k taraf›ndan valilik, oda veya

bankan›n görevlendirilmesi halinde; tamamlama ekspertizi ve vize ifl-
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lemleri, görevlendirilen mercinin kadrolu elemanlar›ndan oluflan 2 eks-

per ile yat›r›mc› taraf›ndan tayin edilecek yeminli mali müflavirin yapa-

caklar› inceleme sonucunda müfltereken düzenlenecek 2009/1 say›l›

Tebli¤’in 6 numaral› ekinde yer alan yat›r›m tamamlama ekspertiz rapo-

runa istinaden ilgili mercice de yap›labilir.

Görevlendirilen mercice yap›lan ekspertiz ifllemleri sonucunda ya-

t›r›m›n gerçekleflme de¤erleri ile birlikte tamamlama vizesi flerhi, ilgili

merci taraf›ndan do¤rudan teflvik belgeleri üzerine derc edilerek sonu-

cundan Müsteflarl›¤a bilgi verilir. Tamamlama vizesi ifllemi ile ilgili ola-

rak, ekspertiz ifllemine esas olan rapor, teflvik belgesinin onayl› fotoko-

pisi, ithal ve yerli makine ve teçhizat liste as›llar›, gerçekleflen de¤erler

üzerinden haz›rlanm›fl ilgili merci taraf›ndan onayl› yeni listeler ve döviz

ve kredi kullan›m formunun asl› bir ay içerisinde nihai onay için Müste-

flarl›¤a gönderilir. Müsteflarl›kça uygun görülen tamamlama vizesi ifllem-

leri ile ilgili olarak yat›r›mc›ya ve ekspertiz ifllemini yapan mercie bilgi

verilir.

Fon veya bütçe kaynakl› kredi veya faiz deste¤i ihtiva eden teflvik bel-

gelerinin tamamlama vizesi ifllemleri, ekspertiz raporunun ilgili merci tara-

f›ndan Müsteflarl›¤a gönderilmesini müteakip Müsteflarl›kça yap›l›r. 

Ekspertiz ifllemleri için görevlendirilecek eksperlerin her birine

ödenecek ekspertiz ücreti yetmiflbefl Türk Liras›d›r. Bu görevlendirme-

lerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yat›r›mc› taraf›ndan

karfl›lan›r. Yat›r›mc›lardan baflka hiçbir ad alt›nda ücret talep edilemez.

Kamu kurulufllar›nca gerçeklefltirilen yat›r›mlar›n tamamlama vizesi

ifllemleri ekpertiz yap›lmaks›z›n do¤rudan ilgili kurulufl taraf›ndan veri-

lecek bilgi ve belgelere istinaden Müsteflarl›kça yap›l›r. 

Uçak, helikopter, vinç hizmetleri, haz›r harç ve beton yat›r›mlar› ile

asfalt üretimine yönelik yat›r›mlar›n tamamlama vizesi ifllemleri, 2009/1
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say›l› Tebli¤’in 7 numaral› ekinde yer alan bilgi ve belgeler ile yeminli

mali müflavirlerce düzenlenecek tamamlama ekspertiz raporlar›na

istinaden do¤rudan teflvik belgesini düzenleyen mercice yap›l›r.

Tabii afet ve/veya yang›n nedeniyle tamamlama vizesine iliflkin ara-

nan belgelerin ibraz edilememesi durumunda tamamlama vizesine ilifl-

kin talepler;

a-) Teflvik belgesi kapsam›nda ithali yap›lan makine ve teçhizata

iliflkin ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük girifl beyanna-

melerinin onayl› örneklerinin,

b-) Al›m› gerçeklefltirilen yerli makine ve teçhizata ait sat›c› firma-

lardan temin edilecek fatura nüshalar›n›n,

c-) Varsa di¤er yat›r›m harcamalar›na ait ilgili kurum ve kurulufllar-

dan temin edilecek belgelerin,

d-) Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu ör-

ne¤inin,

e-) Bina-inflaat harcamalar› için ilgili belediyeden temin edilecek

yap› ruhsat› ve/veya  yap› kullan›m izin belgesi örne¤inin,

f-) Tabii afet ve/veya yang›n durumunu tevsik eden Bay›nd›rl›k ve

‹skan Bakanl›¤› veya Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› il müdürlükleri veya

itfaiye müdürlükleri veya ilgili di¤er kurumlardan al›nacak rapor ile var-

sa sigorta poliçesi örne¤i ile sigorta hasar ekspertiz raporu ve ilgili sigor-

ta flirketinin hasar› karfl›lay›p karfl›lamad›¤›na iliflkin yaz›n›n

Hazine Müsteflarl›¤›na ibraz edilmesini müteakip sonuçland›r›labilir.

8.5.9. Eski Teflvik Belgeleri ‹çin Uygulanacak Hükümler

Daha önceki y›l Bakanlar Kurulu Kararlar›na göre teflvik belgesine

ba¤lanan yat›r›mlarla ilgili uygulamalara, teflvik belgesinin istinat etti¤i
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karar ile di¤er ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam

olunur. 

Daha önceki y›l kararlar›na istinaden düzenlenen teflvik belgeleri

kapsam›nda devam etmekte olan yat›r›mlar›n, 2009/15199 say›l› Ka-

rar’da öngörülen ilgili yat›r›m konusuna ait asgarî kapasiteleri ve

bakiye k›s›mlar›n›n asgarî yat›r›m tutar›n› sa¤lamas› hâlinde, ya-

t›r›mlar›n bakiye k›s›mlar› için 2009/15199 say›l› Karara istina-

den yeni teflvik belgesi düzenlenebilir. Yat›r›mc›n›n talebine isti-

naden mevcut teflvik belgesinin istinat etti¤i Karar hükümleri çer-

çevesinde gerçeklefltirilen yat›r›mlar için tamamlama vizesi yap›-

labilir veya düzenlenecek yeni teflvik belgesi kapsam›nda devir ifl-

lemi yap›labilir.

Daha önceki y›l kararlar›na göre düzenlenen teflvik belgesi kapsa-

m› yat›r›m›n finansal kiralama ifllemi ile gerçeklefltirilmesinin talep edil-

mesi halinde, finansal kiralama flirketinin müracaat tarihinde yürürlükte

bulunan mevzuat hükümlerine göre ifllem yap›l›r. 

Halen geçerli teflvik belgesi kapsam›na, 2009/15199 say›l› Karar’›n

4 numaral› ekinde yer alan “Genel Teflvik Sisteminden Teflvik Edilmeye-

cek Yat›r›m Konular›” için makine ve teçhizat ilave edilemez. Ayr›ca,

tekstil, haz›r giyim ve konfeksiyon yat›r›mlar›na yönelik teflvik belgeleri

kapsam›ndaki yeni makine ve teçhizatlar›n kullan›lm›fl olarak ithaline

izin verilmeyece¤i gibi iplik ve dokuma konusunda düzenlenmifl teflvik

belgelerine de sadece modernizasyona yönelik makine ve teçhizat ilave

edilebilir. Bölgesel desteklerden yararlanamayacak yat›r›m konular›nda-

ki teflvik belgeleri kapsam›nda devam etmekte olan yat›r›mlar için ilave

kapasite art›fl›na izin verilmez.

Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla yap›lacak yat›r›mlar için dü-

zenlenmifl teflvik belgelerinin tamamlama vizesi ifllemleri teflvik belgesi-
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ni düzenleyen mercie verilecek bilgi ve belgelere istinaden do¤rudan il-

gili mercice yap›l›r.

2009/1 say›l› Tebli¤’in 30. maddesinin yedinci f›kras› (“Teflvik bel-

gesi kapsam›ndaki yat›r›m›n› tamamlam›fl ancak tamamlama vizesi yap-

t›r›lmam›fl yat›r›mlarla ilgili makine ve teçhizat›n teminini müteakip befl

y›l geçtikten sonra sat›fl›n›n yap›lm›fl olmas› hâlinde, iflletmenin asgarî

befl y›l süreyle faaliyette bulunmufl olmas› flart›yla, Müsteflarl›kça herhan-

gi bir müeyyide uygulanmaks›z›n tamamlama vizesi yap›labilir.” hük-

mü), bu Karar›n yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce yürürlü¤e giren kararla-

ra göre düzenlenmifl teflvik belgelerine de uygulan›r. Bu hüküm, bu tür

sat›fllar nedeniyle k›smen veya tamamen iptal edilmifl ancak ilgili kurum-

larca müeyyide uygulanmam›fl veya müeyyide uygulanmas›na ra¤men

henüz tahsil edilmemifl teflvik belgeleri kapsam›ndaki yat›r›mlar için de

geçerlidir.

9. DESTEK UNSURLARININ UYGULANMASI BAKIMINDAN YA-

TIRIMA BAfiLAMA TAR‹H‹N‹N BEL‹RLENMES‹

Yat›r›ma bafllama tarihine göre uygulanacak destek unsurlar› farkl›-

l›k arz edebilecektir. Örne¤in, I. ve II. bölgelerde sigorta primi iflveren

hissesi deste¤inden yararlan›labilmesi için 31.12.2010 tarihinden önce

yat›r›ma bafllan›lmas› gerekir. Ya da 31.12.2010 tarihine kadar bafllan›lan

yat›r›mlardan elde edilen kazançlara daha fazla katk› tutar› daha yüksek

oranda vergi indirimi yap›lmak suretiyle gerçeklefltirilmektedir. Bu aç›-

dan yat›r›ma bafllama tarihinin belirlenmesi önem art etmektedir.

2009/1 say›l› Tebli¤’in 11. maddesinde yat›r›ma bafllama tarihinin

ne flekilde belirlenece¤i aç›klanm›flt›r. Teflvik belgesinde öngörülen ya-

t›r›ma bafllama tarihi teflvik belgesi için Müsteflarl›¤a veya sanayi odas›-
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na müracaat tarihi olup, yat›r›ma bafllan›ld›¤›n›n kabul edilebilmesi için,

arazi-arsa al›m›, altyap›n›n haz›rlanmas›, inflaata bafllama, makine ve teç-

hizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaç›n›n gerçeklefltirilmesi

flartt›r. Ancak, harcama tutar›n›n; bölgesel uygulama kapsam›nda gerçek-

lefltirilen yat›r›mlar için teflvik belgesinde kay›tl› sabit yat›r›m›n en az

%10’u, büyük ölçekli yat›r›mlar için ise en az 5.000.000 TL. olmas› halin-

de yat›r›ma bafllan›lm›fl say›l›r.

Hazine Müsteflarl›¤› gerekli görülen hallerde yat›r›ma bafllamaya

iliflkin faaliyetlerin fiziki gerçekleflmelerini tespit amac›yla bizzat veya

2009/15199 say›l› Karar’›n 17. maddesinde belirtilen kurum ve kurulufl-

lar (ticaret ve sanayi odalar›, sanayi odalar›, ticaret odalar›, deniz ticaret

odalar›, bankalar veya yat›r›m›n bulundu¤u il valili¤i) arac›l›¤› ile yat›r›m

mahallinde incelemeler de yapabilir. 

Yat›r›m projesine iliflkin fizibilite yapmak ve flirket kurmak yat›r›ma

bafllama say›lmaz.

10. DESTEK UNSURLARININ UYGULANMASI BAKIMINDAN ‹fi-

LETMEYE GEÇ‹fi TAR‹H‹N‹N BEL‹RLENMES‹

2009/1 say›l› Tebli¤’in 12. maddesinde iflletmeye geçifl tarihinin ne

flekilde belirlenece¤i aç›klanm›flt›r. Buna göre;

‹flletmeye geçifl tarihi; 

1.Komple yeni yat›r›mlarda;

a-) ‹malat sanayi, madencilik, serac›l›k ve so¤uk hava deposu yat›-

r›mlar›nda ilgili merciilerden onayl› kapasite raporunun, 

b-) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda de-

nize elverifllilik belgesinin veya klas sertifikas›n›n,

c-) Havayolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda Sivil

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: TÜM DESTEK UNSURLARINA ‹L‹fiK‹N ORTAK HÜKÜMLER

89



Havac›l›k Genel Müdürlü¤ünden faaliyette bulunuldu¤una dair onay ya-

z›s›n›n,

d-) Demiryolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda

Devlet Demir Yollar› Genel Müdürlü¤ünden uygun görüfl yaz›s›n›n,

e-) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri at›k ›s›s› ile konut ›s›t-

ma/so¤utma yat›r›mlar›nda ilgili yerel yönetimin onay›n›n ve ›s›n›n bafl-

ka bir yat›r›mc›ya ait jeotermal kaynak veya santrallerden temin edilme-

si halinde asgari 10 y›ll›k temin sözleflmesinin, 

f-) Di¤er hizmetler sektörü yat›mlar›ndan turizm, e¤itim, hastane,

huzurevi, ö¤renci yurdu gibi yat›r›mlarda ilgili bakanl›klardan iflletme

belgesi, uygunluk belgesi, izin belgesi, ruhsat veya lisans›n al›nmas›n›

müteakip teflvik belgesinin tamamlama vizesinin yap›ld›¤› tarihtir.

2. Di¤er yat›r›m cinslerinde ise teflvik belgesinin tamamlama vizesi-

nin yap›ld›¤› tarihtir. Bu durumda da yat›r›m konusuna ba¤l› olarak yu-

kar›daki belgelerin ibraz› flartt›r.

11. TEfiV‹K BELGES‹ KAPSAMINDA YAPILACAK YATIRIM TÜRLER‹

2009/1 say›l› Tebli¤’de teflvik belgesi kapsam›nda yap›lacak 5 çeflit

yat›r›mlar›n türünden (cinsinden) bahsedilmifl ve bu türlerin tan›m› an›-

lan tebli¤in 4 numaral› ekinde yap›lm›flt›r. Bunlar afla¤›daki gibidir.

11.1. KOMPLE YEN‹ YATIRIM

Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile

yard›mc› tesisleri içeren, gerekti¤inde arazi-arsa, bina-inflaat harcamala-

r›n› da ihtiva eden, yat›r›m›n yap›laca¤› yerde ayn› üretim konusunda
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mevcut tesisi veya altyap› bütünlü¤ü bulunmayan yat›r›mlard›r. Ayr›ca,

mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite art›fl›n›n

%100’ü geçmesi halinde bu yat›r›mlar yeni yat›r›m say›l›r.

11.2. TEVS‹

Mevcut bir yat›r›ma ilave üretim hatt› veya makine ve teçhizat ila-

ve yap›lmas› suretiyle üretim miktar›n›n art›r›lmas› veya yeni bir yat›r›m

hüviyeti tafl›mayan, mevcut üretim hatt›nda yer alan makine ve teçhizat-

lar›n bir bölümünün kapasite aç›s›ndan ve ifllevsel olarak üretim ak›fl›n-

daki di¤er makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmad›¤› durumlarda

makine ve teçhizatlar›n de¤ifltirilmesi veya yenilerinin ilave edilmesi ve

geniflleme yap›ld›ktan sonra mevcut tesis ile alt yap› müflterekli¤i olufl-

turarak bir bütün teflkil eden, ayn› iflletmede ayn› mal ve hizmetin kapa-

sitesini en fazla %100’e kadar art›rmaya yönelik yat›r›mlard›r.

11.3. MODERN‹ZASYON 

Mevcut tesislerin üretim hatlar›nda, geliflen teknoloji sonucunda

teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlam›fl makine ve teçhizatlara

teknolojiye uygun parçalar›n eklenmesi veya mevcut bir aksam›n gelifl-

mifl bir modeli ile veya makine teçhizat›n yenileri ile de¤ifltirilmesini, te-

siste eksik kalm›fl yat›r›m harcamalar›n›n tamamlanmas›n›, nihai ürünün

do¤rudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin de¤ifltirilmesini içe-

ren yat›r›mlard›r.

B‹R‹NC‹ BÖLÜM: TÜM DESTEK UNSURLARINA ‹L‹fiK‹N ORTAK HÜKÜMLER

91



11.4. ÜRÜN ÇEfi‹TLEND‹RMES‹

Mevcut tesis ile altyap› müflterekli¤i olan, ayn› iflletmede mevcut

makine ve teçhizata yap›lacak ilave yat›r›mla farkl› bir nihai ürün elde

edilmesine yönelik yat›r›mlard›r.

11.5. ENTEGRASYON

Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlar›nda elde edi-

len nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara mal› verecek ve/veya üretilmek-

te olan nihai ürünü ara mal› olarak kullanabilecek flekilde, mevcut tesi-

se ileri ve/veya geriye do¤ru entegre olan, yat›r›m›n konusu ve projenin

özelli¤i dikkate al›narak kaideten ayn› il s›n›rlar› içinde veya ayn› yerde

ve ayn› tesis bünyesinde olan yat›r›mlard›r. 

Hayvanc›l›k yat›r›mlar›;

a-) Süt inekçili¤i yat›r›mlar›nda; süt ine¤i yetifltiricili¤i (küçükbafl

dahil) ve süt mamulleri üretimi bafllang›ç olmak kayd›yla, yem ünitesi

ve/veya so¤uk hava deposu ile entegre,

b-) Besicilik yat›r›mlar›nda; büyükbafl besicilik (küçükbafl dahil) ve

kesimhane bafllang›ç olmak kayd›yla, so¤uk hava deposu ve/veya yem

ünitesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre,

c-) Dam›zl›k büyükbafl, küçükbafl hayvan yetifltiricili¤i ile dam›zl›k

tavuk ve hindi yetifltiricili¤i yat›r›mlar› proje baz›nda yem ünitesi (yem

bitkileri yetifltiricili¤i veya yem üretimi) ile birlikte,

d-) Et yönlü kanatl› yetifltiricili¤inde; hindi veya et yönlü tavuk ye-

tifltiricili¤i ve kesimhane bafllang›ç olmak kayd›yla, ileri iflleme veya so-

¤uk hava deposu veya yem tesisi ile entegre,

e-) Yumurta yönlü kanatl› yetifltiricili¤inde; yumurta tavu¤u yetiflti-
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ricili¤i, yem veya so¤uk hava deposu veya yumurta tasnif ve paketleme

ile entegre olmas› halinde entegre hayvac›l›k yat›r›m› olarak de¤erlendi-

rilir.

12. F‹NANSAL K‹RALAMA fi‹RKETLER‹ ARACILI⁄IYLA YAPILACAK

YATIRIMLARDA DESTEK UNSURLARININ UYGULANMASI

Finansal kiralama yoluyla yap›lan yat›r›mlarda da DESTEK UNSUR-

LARININ uygulanmas› mümkündür. 2009/15199 say›l› Karar’›n bölgeleri

ve destek unsurlar›n› belirleyen 3. maddesinin (6) numaral› f›kras›nda,

finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek yat›r›mlar için fi-

nansal kiralama flirketi ad›na ayr› bir teflvik belgesi düzenlenmeyece¤i,

yat›r›mc›n›n mükellefiyetlerini yerine getirmemesi hâlinde uygulanacak

olan müeyyidelerden finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata te-

kabül eden bölümünün k›smen veya tamamen finansal kiralama flirket-

lerine de uygulanaca¤› belirtilmifltir.

Öte yandan, 2009/15199 say›l› Karar’›n sabit yat›r›m tutarlar› ve as-

gari kapasitelerin belirlendi¤i 4. maddesinin (2) numaral› f›kras›nda, fi-

nansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla yap›lacak yat›r›mlarda finansal kira-

lamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar›n her bir finansal ki-

ralama flirketi için asgarî 200.000 TL. olmas› gerekti¤i belirtilmifltir.

Finansal kiralama yoluyla yap›lan yat›r›mlar›n destek unsurlar›ndan

yararlanma flekline iliflkin ayr›nt›l› aç›klamalar ise 2009/1 say›l› Tebli¤’in

29. maddesinde yap›lm›flt›r. An›lan maddede yap›lan aç›klamalar afla¤›-

daki gibidir.

1-) Teflvik belgesi kapsam› makine ve teçhizat›n tamam›n›n veya bir

k›sm›n›n finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. 

2-) Finansal kiralama flirketi, finansal kiralama ifllemine konu maki-
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ne ve teçhizatlar için, teflvik belgesi sahibi yat›r›mc› ile sözleflme yapma-

s› ve sözleflme kapsam› yat›r›m mallar›n› sözleflme yapt›¤› yat›r›mc›ya ki-

ralamas› durumunda gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas› destek-

lerinden yararlanabilir.

3-) Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek yat›-

r›mlar için finansal kiralama flirketi ad›na ayr› bir teflvik belgesi düzen-

lenmeksizin yat›r›mc›n›n teflvik belgesi dikkate al›narak ve teflvik belge-

sini düzenleyen mercice onaylanan finansal kiralama ifllemine konu ma-

kine ve teçhizat listesi ile yerli temin ve/veya ithalat ifllemleri yap›l›r. Bu

ifllemlerde yat›r›mc› ile finansal kiralama flirketleri müteselsilen sorumlu-

dur.

4-) Finansal kiralama ifllemine konu makine ve teçhizat›n devir, sa-

t›fl ve ihraç ifllemleri; finansal kiralama flirketi ve yat›r›mc›n›n birlikte mü-

racaat etmeleri halinde, 2009/1 say›l› Tebli¤’in 30. madde hükümleri çer-

çevesinde Gelir Vergisi Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu’nun ilgili

hükümleri sakl› kalmak kayd›yla de¤erlendirilir.

5-) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat›n yat›r›mc›ya tes-

lim tarihinden itibaren 5 y›ll›k süre dolmadan devredilmesi durumunda

her türlü yükümlülük finansal kiralama flirketine aittir. ‹flas veya sözlefl-

menin feshi veya yat›r›m›n gerçekleflmemesi durumunda, befl y›ll›k sü-

reyi doldurmam›fl makine ve teçhizat içeren teflvik belgeleri kapsam›n-

da yararlan›lan destek unsurlar› ilgili mevzuat› çerçevesinde finansal ki-

ralama flirketinden tahsil olunur. Ancak, makine ve teçhizat›n befl y›ll›k

süreyi doldurmas› halinde teslim tarihinden sonraki ifllemlerde 474 say›-

l› Gümrük Girifl Tarife Cetveli Hakk›nda Kanun  ve 3065 say›l› Katma

De¤er Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri sak-

l› kalmak üzere yat›r›mc› sorumludur.

6-) Finansal kiralama ifllemine konu makine ve teçhizat›n baflka bir
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yat›r›m için kullan›lmas›n›n talep edilmesi halinde; finansal kiralama flir-

keti, devredecek yat›r›mc› ve devralacak yat›r›mc›n›n birlikte müracaat›-

na istinaden, teflvik belgeli bir yat›r›mc›ya yap›lacak sözleflmeye istina-

den devredilebilir. Bu durumda devreden yat›r›mc›n›n yat›r›m bütünlü-

¤ünün bozulmas› halinde söz konusu makine ve teçhizat›n di¤er yollar-

dan temin edilecek flekilde tekrar ilave edilmesi gerekmektedir. Ayr›ca,

yeni yat›r›mc›n›n teflvik belgesinde kay›tl› destek unsurlar›n›n, ilk yat›-

r›mc›n›n yararland›¤› destek unsurlar›ndan daha düflük olmas› veya des-

tek unsurunun hiç bulunmamas› durumunda fazladan kullan›lan destek-

ler ilgili mevzuat› çerçevesinde geri al›n›r. 

7-) Finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilecek yat›r›mlarda, kirala-

maya konu makine ve teçhizat›n yat›r›mc›ya teslim edilerek befl y›ll›k sü-

renin dolmas› kayd›yla, yat›r›mc›ya ait teflvik belgesinin herhangi bir ne-

denle iptali, finansal kiralama flirketine müeyyide uygulamay› gerektir-

mez. 5 y›ll›k sürenin dolmamas› halinde, yat›r›mc›n›n yükümlülüklerini

yerine getirmemesi nedeniyle uygulanacak olan müeyyidelerden finan-

sal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü k›smen

veya tamamen finansal kiralama flirketlerine de uygulan›r. Bu f›kran›n

uygulanmas›nda 474 say›l› ve 3065 say›l› Kanunlar ile Gelir Vergisi Ka-

nunu’nun ilgili hükümleri dikkate al›n›r.

8-) Sözleflmede devir yetkisinin tan›nmas› halinde de finansal kira-

lamaya konu makine ve teçhizat, yat›r›mc›n›n uygun görüflü olmadan

baflka bir finansal kiralama flirketine devredilemez. 

9-) Yat›r›mc›n›n teflvik belgesi kapsam›nda bulunan kullan›lm›fl ma-

kine ve teçhizat›n finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir.

10-) Finansal Kiralama Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen

ihbar süresinin bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde kiralayan veya

kirac› taraf›ndan ilgili mercie bildirimde bulunulmas› halinde, sözleflme-

nin feshi halinde 6. f›kra hükümleri çerçevesinde devir yap›labilir. 
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11-) Belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak Finansal Kiralama Kanunu

hükümleri dikkate al›narak Hazine Müsteflarl›¤›n›n görüflü do¤rultusun-

da ifllem tesis edilir.

13. YATIRIMIN DEV‹R, SATIfi, ‹HRAÇ VE K‹RALAMA ‹fiLEMLER‹ 

2009/1 say›l› Tebli¤’in 30. maddesinde, devir, sat›fl, ihraç ve kirala-

ma ifllemlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmifltir. Teflvik bel-

gesi kapsam›ndaki makine ve teçhizat›n, devir, sat›fl, ihraç veya kiralan-

mas›nda uygulanacak kurallar özetle afla¤›daki gibidir: 12
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1. GÜMRÜK VERG‹S‹ MUAF‹YET‹

Getirilen yeni teflvik sisteminde, herhangi bir bölge s›n›rlamas› ol-

maks›z›n uygulanabilecek destek unsurlar›ndan biri olarak gümrük ver-

gisi muafiyeti öngörülmüfltür. Öteden beri uygulanmakta olan bu des-

tek, 2009/15199 say›l› Karar’›n 3. maddesi ile belirlenen yeni usul ve

esaslara göre uygulanmaya devam edecektir. Söz konusu maddede, tefl-

vik edilmeyecek yat›r›m konular› ile aranan flartlar› sa¤layamayan yat›-

r›m konular› hariç olmak üzere, asgarî sabit yat›r›m tutar›n›n üzerindeki

tüm yat›r›mlar›n, bölgesel ayr›m yap›lmaks›z›n gümrük vergisi muafiye-

tinden yararlanabilece¤i belirtilmifltir. Ayr›ca, Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar›,

gümrük vergisi muafiyetinden yararlanacakt›r. 

Bu uygulaman›n ayr›nt›lar›, an›lan Karar, 2009/1 say›l› Tebli¤ ve il-

gili mevzuat hükümleri çerçevesinde, afla¤›da anlat›lm›flt›r. 

1.1. GÜMRÜK VERG‹S‹ MUAF‹YET‹N‹N UYGULANACA⁄I BÖLGELER

Yukar›da da aç›kland›¤› üzere, gümrük vergisi muafiyeti herhangi

bir bölge ayr›m› olmaks›z›n ülkemiz s›n›rlar› içerisinde yap›lacak bütün

teflvik belgeli yat›r›mlara (afla¤›da belirtilenler hariç) uygulanacakt›r. 

1.2. GÜMRÜK VERG‹S‹ MUAF‹YET‹NDEN YARARLANAMAYACAK

YATIRIMLAR

2009/15199 say›l› Karar’a ekli 4 numaral› listede yer alan; teflvik

edilmeyecek yat›r›m konular› ile aranan flartlar› sa¤layamayan yat›r›m

konular› gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacakt›r. Bunun d›-

fl›ndaki tüm yat›r›mlar gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilecektir.
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2009/15199 say›l› Karara ekli 4 numaral› listede yer alan ve dolay›s›yla

gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamayacak yat›r›mlar flunlard›r. 

Tar›m ve Tar›msal Sanayi

1. Ö¤ütülmüfl tah›l ürünleri, niflasta ve niflastal› ürünler ve haz›r

hayvan yemleri imalat› (pirinç, bulgur, ev hayvanlar› için haz›r yemler,

bal›k yemi ve entegre hayvanc›l›k yat›r›mlar› içerisindeki yem üretimi

hariç)

2. Bisküvi,

3. Yufka ve kaday›f, 

4. Makarna, irmik, flehriye, kuskus vb ürünler,

5. D›flar›ya yemek hizmeti sunan iflletmeler (haz›r yemek),

6. Küp fleker,

7. Bitkisel üretim (serac›l›k, kültür mantar› yetifltiricili¤i ve entegre

hayvanc›l›k yat›r›mlar› içerisindeki yem bitkileri yetifltiricili¤i hariç),

8. Bölgesel yat›r›mlar kapsam›nda teflvik edilecek entegre hayvan-

c›l›k yat›r›mlar› ve flartl› desteklenecek hayvanc›l›k yat›r›mlar› d›fl›ndaki

hayvanc›l›k yat›r›mlar›,

‹malat ve Madencilik Yat›r›mlar› 

1- 1/8/1996 tarihli ve 22714 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yü-

rürlü¤e giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Toplulu¤u

Aras›nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤unu Kuran Andlaflman›n Yet-

ki Alan›na Giren Ürünlerin Ticareti ile ‹lgili Anlaflma” Eki ürün listesin-

de yer alan ürünlerin üretimine yönelik yat›r›mlar,
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2- Tu¤la ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi d›fl›nda-

ki yat›r›mlar,

3- Kamu kurum ve kurulufllar› ile yap›lanlar da dahil olmak üzere

rödovansl› madencilik yat›r›mlar› (Rödovans sözleflmelerine ba¤l› olarak

yap›lan yat›r›mlar: Rödovans, maden ruhsat sahalar›n›n hukuku uhdesin-

de kalmak kayd›yla hak sahibi taraf›ndan sözleflme ile özel veya tüzel

bir kifliye bir süre tahsis edilmesi durumunda maden oca¤›n›n iflletilme-

sini üstlenen özel veya tüzel kiflinin esas ruhsat sahibine üretti¤i beher

ton maden için ödemeyi taahhüt etti¤i mebla¤d›r.13 Rödovans sözleflme-

sinde ruhsat sahibi olan madenci iflletme iznini devretmekte ve bunun

karfl›l›¤›nda rödovans bedeli denen pay almaktad›r. Rödovans sözleflme-

lerine, Borçlar Yasas›’ndaki has›lat kiras›na ait hükümler uygulamakta-

d›rlar. Rödovans sözleflmesinin Maden ‹flleri Genel Müdürlü¤üne bir ay

içinde bildirilerek uygun görüfl al›nmas› zorunludur.14),

4- Kütlü pamuk iflleme yat›r›mlar›,

5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni,

tevsi ve entegrasyon cinsindeki yat›r›mlar,

6- ‹plik ve dokuma (yün ipli¤i, ak›ll› ve çok fonksiyonlu teknik

tekstil, hal›, tafting, dokunmam›fl ve örülmemifl kumafl, çuval hariç) ko-

nular›nda modernizasyon yat›r›mlar› haricindeki yat›r›mlar.

Hizmetler Sektörü

1- Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, lise, yüksekokul, üniversite, yük-

sekö¤retim ve teknik ve mesleki ö¤retim d›fl›nda kalan e¤itim yat›r›mlar›

ile yetiflkinlerin e¤itilmesine yönelik (kurslar, dersaneler vb.) yat›r›mlar,
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2- Hastane yat›r›mlar›, t›p merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil labo-

ratuvarlar› ve  manyetik görüntüleme merkezleri d›fl›nda kalan sa¤l›k ya-

t›r›mlar›,

3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, da¤ (yayla) evleri d›fl›nda ka-

lan turizm konaklama tesisleri,

4- Ulusal çapta yay›m yapan günlük gazete bas›m hizmetleri, tele-

vizyon ve radyo yay›nc›l›¤› d›fl›ndaki bas›n ve yay›n yat›r›mlar›,

5- Kay›t amaçl› stüdyo yat›r›mlar›

6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yat›r›mlar›,

7- Yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›na yönelik otobüs ile çekici ve treyler

yat›r›mlar› (Belediyelerin yapacaklar› yat›r›mlar hariç),

8- Hipermarket, ticaret merkezi, al›flverifl merkezi ve otopark yat›-

r›mlar› dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yat›r›mlar,

9- Kara tafl›tlar› bak›m, onar›m ve servis istasyonu yat›r›mlar›,

10- Petrol ürünleri (LPG dahil) da¤›t›m yat›r›mlar›, akaryak›t istas-

yonu yat›r›mlar›

11- Karayollar› dinlenme tesisi yat›r›mlar›,

12- Lokantalar,

13- Yat ithali yat›r›mlar›, 

14- Tafl›t kiralama yat›r›mlar›,

15- Çamafl›rhane ve hal› y›kama yat›r›mlar›, 

16- S›nai üretim tesisleri ile altyap› yat›r›mlar›n›n otomasyonu d›fl›n-

da yap›lacak di¤er otomasyon yat›r›mlar›,

17- Yaz›l›m ve ar-ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayri menkul ki-

ralama ve ifl faaliyetleri,

18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali arac› ku-

rulufllar›n yat›r›mlar›,

19- Gösteri merkezi yat›r›mlar›,
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20- Kapal› alan› 500 m2’nin alt›nda olan so¤uk hava deposu yat›-

r›mlar›.

1.3. GÜMRÜK VERG‹S‹ MUAF‹YET‹ UYGULAMASINDA ASGARÎ

YATIRIM TUTARLARI VE SAB‹T KAPAS‹TELER 

Yap›lan yat›r›m›n gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi

için 2009/15199 say›l› Karar’›n 4. maddesinde belirtilen asgarî yat›r›m tu-

tarlar› ile sabit kapasiteleri sa¤lamas› gerekmektedir. An›lan maddeye

göre, Yat›r›m›n, destek unsurlar›ndan yararlanabilmesi için asgarî sabit

yat›r›m tutar›n›n I. ve II. bölgelerde 1.000.000 TL., III. ve IV. bölgelerde

ise 500.000 TL. tutar›nda olmas› gerekir.

Bu aflamada bölgesel ayr›m›n gümrük vergisi muafiyeti uygulama-

s›nda da karfl›m›za ç›kt›¤› görülmektedir. Bölgeler itibariyle illerin göste-

rildi¤i listeye kitab›m›z›n I. Bölüm, “1. TÜRK‹YE’N‹N BÖLGESEL AYRI-

MI” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.

1.4. TEfiV‹K BELGES‹ fiARTI

Di¤er bütün destek unsurlar›nda oldu¤u gibi gümrük vergisi muafi-

yetinden faydalanabilmek için yat›r›m›n teflvik belgesine ba¤lanmas› ge-

rekmektedir. Teflvik belgesi baflvurusundan, kapanmas›na kadar yap›la-

cak ifllemler kitab›m›z›n I. Bölüm, “8. DESTEK UNSURLARINDAN YA-

RARLANAB‹LMEK ‹Ç‹N TEfiV‹K BELGES‹ ALINMASI GEREKMEKTED‹R”

bafll›¤› alt›nda ayr›nt›l› olarak anlat›lm›flt›r.  
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1.5. UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Gümrük vergisi muafiyetine iliflkin usul ve esaslar, 2009/1 say›l›

Tebli¤’in 14. maddesinde ayr›nt›l› olarak düzenlenmifltir. Buna göre; 

Teflvik belgesi kapsam›ndaki yat›r›m mallar› ile otomobil ve hafif ti-

cari araç yat›r›mlar›nda yat›r›m dönemi içerisinde kalmak kayd›yla CKD

aksam ve parçalar›n›n ithali, gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat infla ya-

t›r›mlar› ile ilgili tekne kabu¤u ithali, yürürlükteki ‹thalat Rejimi Karar›

gere¤ince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi’nden15 muaft›r.

Bu belirtilenler d›fl›nda, ham madde, ara mal› ve iflletme mal-

zemesi ithal edilemez. Ayr›ca, binek arac›, inflaat malzemeleri,

porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eflyas› teflvik

belgesi kapsam›na al›nmaz.

Makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kayd›yla yedek par-

çalar›n, otobüs, çekici (Euro normlar›na uygun yeflil motoru haiz olanlar

hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon

(off-road truck tipi karayoluna ç›kmas› mümkün olmayan kaya tipi dam-

perli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton

pompas› ithal edilmesi halinde yürürlükteki ‹thalat Rejimi Karar›’nda ön-

görülen oranlarda Gümrük Vergisi tahsil edilir.

Yat›r›m süresi içerisinde Kambiyo Mevzuat›nda yer alan ödeme fle-

killerinden herhangi biri ile ithalat ifllemlerine bafllan›lm›fl ve bedeli k›s-

men veya tamamen ödenmifl ancak ithalat› gerçeklefltirilememifl makine

ve teçhizat›n ithaline, yat›r›m süresi bitifl tarihini izleyen 4 ay içerisinde

olmak kayd›yla, do¤rudan gümrük idareleri taraf›ndan izin verilir.

Teflvik belgesi almak üzere müracaat edilmifl, ancak teflvik
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belgesine ba¤lanmam›fl yat›r›mlara iliflkin makine ve teçhizat›n it-

haline, Müsteflarl›¤›n görüflüne istinaden Gümrük Müsteflarl›¤›nca güm-

rük vergisi ile Katma De¤er vergisinin toplam tutar› kadar teminat›n al›n-

mas› suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verile-

cek teminat süresi azami alt› ayd›r. Teminat süresi içinde kesin ithalat

için gerekli ifllemler tamamlanmam›fl ise, süre uzat›m› için Gümrük Müs-

teflarl›¤›na müracaat edilir. Teminat›n bafllang›ç tarihi, eflyan›n serbest

dolafl›ma girifl tarihidir. Yat›r›mc›n›n, teminat›n çözümü için teminat sü-

resi içinde teflvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlik-

te Gümrük Müsteflarl›¤›na müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, temi-

nat irat kaydedilir.

Teflvik belgesinin yat›r›m süresi içerisinde; 

a-) Evsafa uygun ç›kmamas› nedeniyle yerine yenisi getirilmek kay-

d›yla, eflyan›n serbest dolafl›ma giriflini müteakip garanti süresi içinde

yurt d›fl› edilecek makine ve teçhizat›n,

b-) Herhangi bir flekilde tamir ve bak›m veya di¤er nedenlerle yurt

d›fl›na gönderilecek makine ve teçhizat›n mahrece iade ifllemleri için

do¤rudan gümrük idaresine müracaat edilir. Bu yöndeki talepler ilgili

gümrük idaresince, gümrük mevzuat› çerçevesinde sonuçland›r›l›r. Mah-

rece iade ifllemine konu yat›r›m mallar›n›n yurt d›fl› edilmesinden itiba-

ren bir y›l içinde ayn›s› veya yenisinin yurda girifl ifllemleri, Müsteflarl›-

¤›n herhangi bir iznine tabi olmaks›z›n gümrük vergisi ile katma de¤er

vergisi istisnas›ndan yararland›r›lmak suretiyle do¤rudan gümrük idare-

lerince sonuçland›r›l›r.

Teflvik belgesi kapsam›ndaki makine ve teçhizat›n ithaline iliflkin ifl-

lemler, Gümrük Mevzuat› çerçevesinde ilgili gümrük idaresince yerine

getirilir. Uygulamaya iliflkin usuller, Müsteflarl›k ve Gümrük Müste-
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flarl›¤›nca müfltereken tespit edilir. Bu Tebli¤in uygulamas›ndan do-

¤acak ihtilaflar Gümrük Müsteflarl›¤›nca Müsteflarl›¤a iletilir ve Müsteflar-

l›¤›n görüflü do¤rultusunda ifllem yap›l›r.

1.5.1. Kullan›lm›fl Makine ve Teçhizat ‹thalinde Gümrük Ver-

gisi Muafiyeti

2009/1 say›l› Tebli¤’in 15. maddesinde, kullan›lm›fl makine ve teç-

hizat ithalinde gümrük vergisi uygulamas›na iliflkin usul ve esaslar belir-

lenmifltir. An›lan maddenin (1) numaral› f›kras›nda, bölgesel ve sektörel

k›s›tlamalar dikkate al›narak baz› yat›r›m mallar›n›n gümrük vergisi uy-

gulanmadan ithal edilebilece¤i belirtilmifltir. Bu nedenle, 2009/15199 sa-

y›l› Karar’›n 2 numaral› ekinde16 yer alan bölgesel ve sektörel s›n›rlama-

lar bu noktada yeniden kendisini göstermektedir. 

Bölgesel ve sektörel k›s›tlamalar gözönüne al›narak, ithaline izin

verilecek kullan›lm›fl makine ve teçhizatlar flunlard›r.

a-) ‹thalat Rejimi Karar› uyar›nca yay›mlanan “Eski, Kullan›l-

m›fl veya Yenilefltirilmifl Olarak ‹thal Edilebilecek Maddelere ‹lifl-

kin Tebli¤” hükümleri uyar›nca ithali mümkün olan makine ve

teçhizat (karayolu nakil vas›talar› hariç), 

Eski, Kullan›lm›fl veya Yenilefltirilmifl Olarak ‹thal Edilebilecek Mad-

delere ‹liflkin Tebli¤17 (‹thalat:2009/9) hükmüne göre, afla¤›da gümrük

tarife istatistik pozisyonlar› (G.T.‹.P) ve tan›mlar› belirtilen eflyalar eski,

kullan›lm›fl veya yenilefltirilmifl olarak 10 yafl›na kadar (10 yafl dahil) D›fl

Ticaret Müsteflarl›¤›’ndan ‹thalat Rejimi Karar›’n›n 7. maddesi çerçevesin-

de izin al›nmaks›z›n ithal edilebilir.
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b-) ‹thalat Rejimi Karar›n›n 7 nci maddesi uyar›nca ithaline

izin verilen makine ve teçhizat, 

Yürürlükte bulunan ‹thalat Rejim Karar›’n›n18 7. maddesinde, eski,

kullan›lm›fl, yenilefltirilmifl, kusurlu (defolu) ve yat›k (zamanla dayan›k-

l›l›¤›n› yitirmifl) mallar›n ithalinin izne tabi oldu¤u belirtilmifltir. Dolays›y-

la, bölgesel ve sektörel k›s›tlamalar dikkate al›nmak suretiyle yat›r›m tefl-

vik belgesi kapsam›ndaki makine ve teçhizattan kullan›lm›fl olanlar› izin

al›nmak flart›yla gümrük vergisi muafiyeti uygulanarak ithal edilebilecek-

tir.

Bunun d›fl›nda (bölgesel ve sektörel k›s›tlamalar dikkate al›nmaks›-

z›n), kullan›lm›fl komple tesisler Hazine Müsteflarl›¤›nca proje baz›nda

yap›lacak de¤erlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde teflvik

belgesi kapsam›nda ithal edilebilir.

Kullan›lm›fl komple tesislerin (karayolu nakil vas›talar› hariç) ithali-

ne yönelik talepler, Hazine Müsteflarl›¤›nca, ülke ekonomisine katk›s›,

katma de¤eri, istihdama etkisi, makine park›n›n teknolojik ve ekonomik

ömrü gibi esaslar dikkate al›nmak suretiyle proje baz›nda de¤erlendiri-

lir. Teflvik belgesi kapsam›nda ithaline izin verilen kullan›lm›fl komple

tesisler; yat›r›m konusuna ba¤l› olarak yard›mc› tesislerden ba¤›ms›z, bir

mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya teflvik belgesinde

kay›tl› üretimi yapabilecek bir veya birden fazla makine ve teçhizattan

da oluflabilir. Komple tesisler, bir firmaya ait tek bir tesisteki makine ve

teçhizatlar› kapsayabilece¤i gibi, ayn› firmaya veya ifltiraklerine ait fark-

l› tesislerdeki makine ve teçhizatlardan da oluflabilir. Ancak, farkl› firma-

lardan temin edilen münferit makine ve teçhizatlar ile tesis oluflturula-
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mayaca¤› gibi, söz konusu tesislerin revizyon ve ticareti ile ifltigal eden

firmalardan da ithalat yap›lamaz.

Kullan›lm›fl komple tesis taleplerinin de¤erlendirilebilmesi için ya-

t›r›mc›lar›n;

a-) Tesise ait makine ve teçhizatlar›n imal y›llar›n› da gösterir dö-

kümlü proforma fatura as›llar›,

b-) Tesisin bulundu¤u ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi

odas›nca veya görevli kamu kurulufllar›nca tesisin al›naca¤› firman›n ifl-

tigal konusunu gösteren yaz›,

c-) Tesisin bulundu¤u ülke veya eyaletteki ticaret ve/veya sanayi

odas›nca veya görevli özel veya kamu kurulufllar›nca onaylanm›fl model

ve imal y›llar›n› da içerecek flekilde tesisi oluflturan makine ve teçhizat-

lar›, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çal›flabilecek durumda olup

olmad›¤›n› belirten onaylanm›fl belge (bu belgenin ‹ngilizce d›fl›ndaki

yabanc› dillerde haz›rlanm›fl olmas› halinde yeminli tercüme bürolar›na

yapt›r›lm›fl tercümeleri de istenir)

ile birlikte Hazine Müsteflarl›¤›na müracaat etmeleri gerekmektedir.

Türkiye'deki serbest bölgelerden kullan›lm›fl komple tesis ithal edil-

mek istenmesi halinde; D›fl Ticaret Müsteflarl›¤›ndan al›nm›fl mevcut te-

sisin faaliyet ruhsat› ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler

mevzuat› aç›s›ndan herhangi bir sak›nca bulunmad›¤›na iliflkin uygunluk

yaz›s›n›n Hazine Müsteflarl›¤›na ibraz›n› müteakip, yukar›da (c) madde-

sinde belirtilen belge aranmaks›z›n Hazine Müsteflarl›¤› elemanlar›nca

kullan›lm›fl komple tesisin bulundu¤u serbest bölgede yap›lacak eksper-

tiz neticesinde düzenlenecek rapora göre ithal izni verilebilir.

Tekstil, haz›r giyim ve konfeksiyon yat›r›mlar›na yönelik tefl-

vik belgeleri kapsam›nda kullan›lm›fl makine ve teçhizat ithal edi-

lemez.
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Kullan›lm›fl olarak ithal edilen makine ve teçhizat›n amac› d›fl›nda

kullan›lmas› veya 2009/1 say›l› Tebli¤’in 30. maddesi hükmü sakl› kal-

mak üzere sat›lmas› halinde sa¤lanan destek unsurlar› ilgili mevzuat çer-

çevesinde geri al›n›r ve sözkonusu makine ve teçhizat gümrüklere iade

edilir.

Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek yat›r›mlar

için finansal kiralama flirketi ad›na ayr› bir teflvik belgesi düzenlenmek-

sizin yat›r›mc›n›n teflvik belgesi dikkate al›narak ithalat ifllemleri yap›l›r.

‹thalat ifllemleri ile ilgili olarak yat›r›mc› ile finansal kiralama flirketleri

müteselsilen sorumludur.

2. KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ ‹ST‹SNASI

2009/15199 say›l› Karar’›n 7. maddesinde, 3065 say›l› Katma De¤er

Vergisi Kanunu (KDVK) gere¤ince, teflvik belgesi kapsam›nda uygun

görülen makine ve teçhizat›n ithali ve yerli teslimlerinin katma de¤er

vergisinden istisna edilece¤i belirtilmifltir. 2009/1 say›l› Tebli¤’in 16.

maddesinde ise KDVK gere¤ince, teflvik belgesini haiz yat›r›mc›lara tefl-

vik belgesi kapsam›nda yap›lacak makine ve teçhizat ithal ve yerli tes-

limlerinin katma de¤er vergisinden istisna edilece¤i, ayn› hükmün teflvik

belgesinin veya teflvik belgesi kapsam› makine ve teçhizat›n devir ifllem-

lerinde ve makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, tak›m vb. olarak be-

lirtilen mallar›n k›smi teslimlerinde de uygulanaca¤› belirtilmifltir. Ayr›ca,

Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar›, gümrük vergisi muafiyetinden yararlanacak-

t›r. 

Gerek 2009/15199 say›l› Karar’da gerekse 2009/1 say›l› Tebli¤’de

uygulaman›n ayr›nt›lar›na iliflkin aç›klama yap›lmam›fl, KDVK’ya göre is-

tisna uygulamas›n›n devam edece¤i belirtilmifltir.
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Bilindi¤i üzere, KDVK’n›n 13/d maddesine göre, yat›r›m teflvik bel-

gesi sahibi mükelleflere belge kapsam›ndaki makine ve teçhizat teslim-

leri KDV’den istisnad›r. Ancak, yat›r›m›n teflvik belgesinde öngörüldü¤ü

flekilde gerçekleflmemesi halinde, zaman›nda al›nmayan vergi al›c›dan,

vergi ziya› cezas› uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Za-

man›nda al›nmayan vergiler ile vergi cezalar›nda zamanafl›m›, verginin

tarh›n› veya cezan›n kesilmesini gerektiren durumun meydana geldi¤i

tarihi takip eden takvim y›l›n›n bafl›ndan itibaren bafllar.

‹stisna uygulamas›n›n usul ve esaslar› ise 69, 87, 93 ve 99 seri nu-

maral› KDVK Genel Tebli¤leri ile aç›klanm›flt›r.

2.1. KDV ‹ST‹SNASININ UYGULANACA⁄I BÖLGELER

01.08.1998 tarihinden itibaren KDVK’n›n 13/d maddesi kapsam›nda

uygulanmakta olan istisna bundan böyle de herhangi  bir bölge ayr›m›

olmaks›z›n ülkemiz s›n›rlar› içerisinde yap›lacak bütün teflvik belgeli ya-

t›r›mlara (afla¤›da belirtilenler d›fl›nda kalan) uygulanacakt›r. 

2.2. KDV ‹ST‹SNASINDAN YARARLANAMAYACAK YATIRIMLAR

2009/15199 say›l› Karara ekli 4 numaral› listede yer alan; teflvik

edilmeyecek yat›r›m konular› ile aranan flartlar› sa¤layamayan yat›r›m

konular› KDV istisnas›ndan da yararlanamayacakt›r. Bunun d›fl›ndaki

tüm yat›r›mlar KDV istisnas›ndan yararlanabilecektir. 2009/15199 say›l›

Karara ekli 4 numaral› listede yer alan ve dolay›s›yla KDV istisnas›ndan

yararlanamayacak yat›r›mlar kitab›m›z›n I. Bölüm, “3.2. 2009/15199 SA-

YILI KARAR’IN 4 NUMARALI EK‹NDE YER ALAN YATIRIM KONULARI”

bafll›¤› alt›nda gösterilmifltir.  
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2.3. KDV ‹ST‹SNASI UYGULAMASINDA ASGARÎ YATIRIM TU-

TARLARI VE SAB‹T KAPAS‹TELER 

Yap›lan yat›r›m›n gümrük vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi

için 2009/15199 say›l› Karar’›n 4. maddesinde belirtilen asgarî yat›r›m tu-

tarlar› ile sabit kapasiteleri sa¤lamas› gerekmektedir. An›lan maddeye

göre, yat›r›m›n, destek unsurlar›ndan yararlanabilmesi için asgarî sabit

yat›r›m tutar›n›n I. ve II. bölgelerde 1.000.000 TL., III. ve IV. bölgelerde

ise 500.000 TL. tutar›nda olmas› gerekir.

Bu aflamada bölgesel ayr›m›n gümrük vergisi muafiyeti uygulama-

s›nda da karfl›m›za ç›kt›¤› görülmektedir. Bölgeler itibariyle illerin göste-

rildi¤i listeye kitab›m›z›n I. Bölüm, “1. TÜRK‹YE’N‹N BÖLGESEL AYRI-

MI” bafll›¤› alt›nda yer verilmifltir.

2.4. TEfiV‹K BELGES‹ fiARTI

Di¤er bütün destek unsurlar›nda oldu¤u gibi gümrük vergisi muafi-

yetinden faydalanabilmek için yat›r›m›n teflvik belgesine ba¤lanmas› ge-

rekmektedir. Teflvik belgesi baflvurusundan, kapanmas›na kadar yap›la-

cak ifllemler kitab›m›z›n I. Bölüm, “8. DESTEK UNSURLARINDAN YA-

RARLANAB‹LMEK ‹Ç‹N TEfiV‹K BELGES‹ ALINMASI GEREKMEKTED‹R”

bafll›¤› alt›nda ayr›nt›l› olarak anlat›lm›flt›r.  

2.5. UYGULAMA USUL VE ESASLARI

Yukar›da belirtildi¤i üzere, istisna uygulamas›n›n usul ve esaslar›

ise 69, 87, 93 ve 99 seri numaral› KDVK Genel Tebli¤leri ile aç›klanm›fl-

t›r. 2 ve 47 numaral› KDV Sirkülerlerinde konuya iliflkin aç›klamalar ya-

� YEN‹ TEfiV‹K S‹STEM‹ REHBER‹ 

118



p›lm›flt›r. Konu, yap›lan bu düzenlemeler çerçevesinde afla¤›da aç›klan-

m›flt›r.

‹stisna uygulamas›na iliflkin usul ve esaslar temel olarak 69 seri nu-

maral› KDVK Genel Tebli¤i ile belirlenmifltir. 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli¤inde makina ve cihazlar,

üretimde kullan›lan her türlü makina ve cihazlar ile bunlar›n eklentileri

ve bu amaçla kullan›lan tafl›ma gereçleri fleklinde tan›mlanm›flt›r. Buna

göre makina ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi k›ymet niteli¤i tafl›yan

ve mal ve hizmet üretiminde kullan›lan sabit k›ymetlerdir. Bir sabit k›y-

metin istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle makina ve teçhizat ni-

teli¤inde olmas›, ayr›ca mal ve hizmet üretiminde kullan›lmas› gerek-

mektedir. 

Sektörlerin yap›s› itibariyle üretim faaliyetinin yan›s›ra idari ve pa-

zarlama gibi üretim d›fl› alanlarda kullan›lan ayn› cins sabit k›ymetler ise

bu kapsama girmeyecektir. Sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hiz-

met üretiminde do¤rudan ve zorunlu olarak kullan›lanlar d›fl›ndaki ma-

sa, sandalye, koltuk, dolap, mefruflat gibi demirbafllar makina ve teçhi-

zat kapsam›na girmedi¤inden istisnadan yararlanamayacakt›r. 

Tafl›t araçlar› da makina ve teçhizat kapsam›na girmemektedir. Bu

nedenle otomobil, panel, arazi tafl›t›, otobüs, (Belediyeler ve ‹l Özel ‹da-

releri ile bunlar›n ba¤l› kurulufllar› ve hisselerinin tamam›na sahip olduk-

lar› flirketlerce flehir içi yolcu tafl›mac›l›¤›nda kullan›lmak üzere iktisap

edilecek olanlar hariç) minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici

(Euro normlar›n› haiz olanlar hariç) gibi tafl›t araçlar› istisnadan faydala-

namayacakt›r. Ancak; yüklü a¤›rl›¤› 45 tonu geçen off road truck tipi

kamyonlar ile karayoluna ç›kmas› mümkün olmayan kaya tipi damperli

kamyonlar, madencilikte kullan›lan damperli kamyonlar, frigorifik kam-

yonlar, forkliftler, ifl makinelar›, vinçler, tar›m makinelar› ve benzerleri-

nin teslim ve ithalinde istisna kapsam›nda ifllem yap›lacakt›r. 
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99 Seri nolu KDVK Genel Tebli¤ine göre yaln›zca havaalanlar›nda

yolcular› terminalden uça¤a ve uçaktan terminale tafl›mak için kullan›lan

ve trafi¤e ç›kmayan apron otobüslerinin; yat›r›m teflvik belgesi eki liste-

lerde yer almalar›, indirim hakk› tan›nan ifllemlerde kullan›lmalar›, apron

d›fl›nda tafl›mac›l›k ifli yapmamalar›, flart›yla KDV Kanununun 13/d mad-

desinde düzenlenen istisna kapsam›nda de¤erlendirilmesi uygun görül-

müfltür. 

Hava, deniz ve demiryolu tafl›ma araçlar› da makine ve teçhizat

kapsam›na girmemektedir. Ancak KDVK’nun l3/a maddesindeki flartla-

r›n mevcudiyeti halinde bu araçlar›n teslim ve ithalinde, sözü edilen 13

üncü maddede düzenlenen "araçlara iliflkin istisna" hükümleri çerçeve-

sinde istisna uygulanabilecektir. 

01.08.1998 tarihinden sonra düzenlenen yat›r›m teflvik belgelerine

ekli listelerde makine ve teçhizat tan›m›na giren sabit k›ymetler, belgeyi

veren idareler taraf›ndan yukar›daki aç›klamalar çerçevesinde belirlenerek

istisnadan yararlanacaklar› aç›kça ifade edilecektir. ‹stisnadan yararlanmak

isteyen yat›r›mc›lar teflvik belgesini ve eki listenin asl›n› sat›c›ya veya güm-

rük idaresine ibraz ederek istisna uygulanmas›n› talep edeceklerdir. 

Bu kapsamda ifllem yapan sat›c›lar ve gümrük idareleri sabit k›yme-

tin belgede istisna kapsam›na giren mallar aras›nda yer ald›¤›n› belirle-

dikten sonra KDV uygulamaks›z›n ifllem yapacaklard›r. Ayr›ca listenin

uygun bir yerine sat›lan veya ithal edilen mal miktar›n› belirten "Listenin

..... s›ras›ndaki ...... adet makina ve teçhizat ....... tarih ve ...... say›l› fa-

tura /beyanname ile sat›lm›flt›r/ithali yap›lm›flt›r." flerhini koyarak imza

ve kafle (gümrük idarelerinde mühür) tatbiki suretiyle onaylayacaklard›r.

Bu flekilde flerh düflülen liste ile yat›r›m teflvik belgesinin birer fotokopi-

si belge sahipleri taraf›ndan imza ve kafle tatbik edilmek suretiyle onay-

lanarak gümrük idarelerine veya sat›c›lara verilecektir. 
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Yat›r›mc›lar, yat›r›m teflvik belgesi eki listelerde her bir makine ve

teçhizat için belirtilen miktardan fazla istisna kapsam›nda mal alamaya-

cakt›r. Sat›c›lar›n, ibraz edilen listelerdeki flerhlere bakarak, bu miktar›n

afl›lmamas›na dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Yukar›daki flartlara uygun olarak sat›fl yapanlar, teslimden sonra ya-

t›r›m›n teflvik belgesinde öngörüldü¤ü flekilde gerçekleflmemesi nede-

niyle ortaya ç›kan vergi ve cezalardan sorumlu olmayacaklard›r. Bu du-

rumda ziyaa u¤rat›lan vergi al›c›lardan, yürürlükteki mevzuata göre ce-

za uygulanacak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Zaman›nda

al›nmayan vergiler ile vergi cezalar›nda zamanafl›m›, verginin tarh›n› ve-

ya cezan›n kesilmesini gerektiren durumun meydana geldi¤i tarihi takip

eden takvim y›l›n›n bafl›ndan itibaren bafllayacakt›r. 

Yat›r›m teflvik belgesinde yer alan makine ve teçhizat›n teslim ve it-

halat› ile ilgili istisna, "tam istisna" mahiyetindedir. ‹stisna kapsam›na gi-

ren makine ve teçhizat› teslim edenler, bu mallar›n iktisab› dolay›s›yla

yüklendikleri katma de¤er vergilerini genel esaslara ba¤l› kalmak flart›y-

la indirim konusu yapacaklar, indirimin mümkün olmamas› halinde nak-

den veya mahsuben iade olarak talep edebileceklerdir. 

2.5.1. Makine ve Teçhizat Al›m›n›n Finansal Kiralama Yoluyla

Yap›lmas›

Teflvik belgesine sahip mükelleflerin finansal kiralama flirketleri

arac›l›¤›yla gerçeklefltirdikleri yat›r›mlar kapsam›nda finansal kiralama

flirketlerine yap›lan makine-teçhizat teslimlerinde KDVK’nn 13/d madde-

sinde yer alan istisnan›n uygulan›p uygulanamayaca¤› hususundaki te-

reddütlü durum 47 seri numaral› KDV Sirküleri ile çözüme kavuflmufltur.  

KDVK’n›n 13/d maddesinde “Yat›r›m Teflvik Belgesi sahibi mükel-

leflere belge kapsam›ndaki makine ve teçhizat teslimleri” KDV’den istis-

na edilmifltir.
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10/06/1985 tarih ve 3226 say›l› Finansal Kiralama Kanunu’nun 4842

say›l› Kanunla de¤iflik 28 inci maddesinde “Yat›r›mlar›n tamam›n›n ve-

ya bir bölümünün finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilmesi halinde

kiralayan, finansal kiralamaya konu olan iktisadi k›ymetlerle ilgili ola-

rak bunlar›n sat›n al›nmas› halinde uygulanan teflviklerden yararla-

n›r.” hükmü yer almaktad›r.

Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda 2002/4367 say›l› Karar›n

uygulamas›na iliflki  2002/1 say›l› Tebli¤in19 40’›nc› maddesinde de ;

“Teflvik belgesi konusu menkul veya gayrimenkullerin tamam›n›n

veya bir k›sm›n›n finansal kiralama yoluyla temini mümkündür.

Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla yap›lacak yat›r›mlar için,

kiralayan›n (finansal kiralama flirketi), kirac›ya (yat›r›mc›) ait daha

önceki y›l kararlar›na veya bu Tebli¤in istinat etti¤i Karara göre düzen-

lenmifl teflvik belgesinin eki mahiyetinde olan teflvik belgesini almas› flart-

t›r. Finansal kiralama yoluyla yap›lacak yat›r›mlarda kiralayan, kirac›-

n›n teflvik belgesinde yer alan Fon veya bütçe kaynakl› kredi hariç di¤er

destek unsurlar›ndan yararland›r›l›r.

‹flas, sözleflmenin feshi veya yat›r›m›n gerçekleflmemesi durumla-

r›nda; yararlan›lan destek unsurlar› ilgili mevzuat› çerçevesinde tahsil

olunur…”

hükmüne yer verilmifltir.
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Ancak, 2009/1 say›l› Tebli¤ hükmüne göre finansal kirala flirketleri

ad›na teflvik belgesi düzenlenmesi zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. Finan-

sal kiralama flirketinin bu kapsamda temin edece¤i makine ve teçhizat›, il-

gili mevzuat uyar›nca kirac›n›n kullan›m›na b›rakmas› ise “teslim” hük-

münde olmad›¤›ndan genel hükümlere göre KDV’ye tabi tutulacakt›r.

Öte yandan finansal kiralama flirketleri ile yat›r›mc›lar (kirac›lar)

aras›nda yap›lan sözleflmede belirtilen sürenin sonunda, makine-teçhiza-

t›n yat›r›mc›n›n (kirac›n›n) mülkiyetine geçmemesi veya yat›r›m›n teflvik

belgesinde öngörüldü¤ü flekilde gerçekleflmemesi halinde, finansal kira-

lama flirketine yap›lan teslim s›ras›nda al›nmayan vergi tutarlar›

KDVK’nun  13/d maddesi çerçevesinde yat›r›mc›dan (kirac›dan) vergi zi-

ya› cezas› uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

2.5.2. Teflvik Belgesi Kapsam›ndaki Makine Ve Teçhizat Tes-

limlerine ‹liflkin ‹stisnada Beyannamenin Doldurulmas›

Örnek:20 Mak-Bak Makine ve Bak›m Sanayi Ticaret A.fi., yat›r›m

teflvik belgesi sahibi Ufuk Proje Yat›r›m Ltd. fiti.’ne, Kas›m 2009 döne-

minde yat›r›m teflvik belgesi kapsam›nda 325.000 TL. tutat›nda 2 adet

erozyon tezgah› teslim etmifltir. Mak-Bak A.fi.’nin 2008 y›l›nda Ufuk Pro-

je’ Ltd. fiti.’ne satt›¤› erozyon tezgahlar› için gerekli olan yedek parçalar-

da Kas›m 2009 döneminde  55.000 TL. bedelle teslim edilmifltir. Mak-Bak

A.fi.’nin bu dönemde gerçeklefltirdi¤i teslimler nedeniyle yüklendi¤i

KDV tutar›  50.000 TL. olup,  bu  tutar›n 42.000 TL.’si teslim edilen eroz-

yon tezgahlar›na iliflkindir. Firman›n önceki dönemden devreden KDV

bulunmamaktad›r.
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KDV Beyannamesi:

Tablo 1 Tevkifat Uygulanmayan ‹fllemler TL

(10) Teslim Ve Hizmetlerin Karfl›l›¤›n› Tefl. Ed. Bedel   : 55.000

(11) Hesaplanan KDV : 99.000

Tablo 3 Di¤er ‹fllemler

(28) Matrah : 55.000

(29) Hesaplanan KDV Toplam› : 9.900

(31) Toplam KDV : 9.900

Tablo 4 ‹ndirimler

(32) Önceki Dönem devreden KDV : 

(33) Bu Dönem ‹nd.KDV : 50.000

(37) ‹ndirim Toplam› : 50.000

Tablo 5 Sonuç Hesaplar›

(41) Sonraki Döneme Devir KDV(37-31-40) : 0

(40) ‹ade Edilmesi Gereken KDV (53) : 40.100

‹stisnalar ve ‹ade Hakk› Do¤uran ‹fllemlere ‹liflkin Bildirim:

Tablo 8 Tam ‹stisna Kapsam›na Giren ‹fllemler

(68) KDVK m.13/ d (Tes. Ve Hiz. Bedeli) : 325.000

(69) Yüklenilen KDV : 42.000

(82) ‹ade Edilebilir  KDV : 42.000

(40) ‹ade Edilmesi Gereken  KDV : 40.100

Söz konusu madde hükmüne göre sadece yat›r›m teflvik belgesi sa-

hibi mükelleflere belge kapsam›nda yap›lan makine ve teçhizat teslim-

leri  KDV’den istisna oldu¤una göre; mükellefin 325.000 TL. tutar›ndaki
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makine teslimi bu istisnadan yararlanacakt›r. Yedek parça mahiyetinde

yap›lan teslimler, teflvik belgeli makineye ait bile olsa istisnadan yararla-

namayaca¤›ndan,  55.000 YTL tutar›ndaki yedek parça teslimi KDV’ye ta-

bi olacakt›r. 

Bu istisna tam istisna mahiyetinde oldu¤undan, istisnaya konu tes-

lim nedeniyle, indirim mekanizmas› yoluyla giderilemeyen KDV mükel-

lefe iade edilecektir.

2.5.3. Konuya ‹liflkin Yarg› Kararlar›

- ‹stemin Özeti: Davac›, yat›r›m teflvik belgesi kapsam›nda al›nan

otobüsün, 3065 say›l› Yasan›n 13/d maddesinde belirtilen teflvik belgeli

mükelleflere yap›lan makina ve teçhizat teslimlerine iliflkin istisna hük-

mü kapsam›nda say›lmas›n› engelleye 69 seri nolu Katma De¤er Vergisi

Genel Tebli¤inin, (1) iflaretli bölümündeki; "... tafl›t araçlar›n›n, makina

ve teçhizat kapsam›na girmedi¤i..." yolundaki düzenlemesinin iptalini is-

temifltir. 

Bu düzenlemeye karfl› aç›lan davay› inceleyen Dan›fltay Onbirinci

Dairesi, 15.11.1999 günlü ve E:1998/4267, K:1999/4199 say›l› karar›yla;

iptali istenen Tebli¤de aç›klanan, 3065 say›l› Kanunun 13/d maddesinde

"makina ve teçhizat" ibaresi ile kasdedilen mallar›n, amortismana tabi ik-

tisadi k›ymet niteli¤i tafl›yan ve mal ve hizmet üretiminde kullan›lan sa-

bit k›ymetler oldu¤u, madde gerekçesinde de, makina ve teçhizat ifade-

sinin vergiye tabi mal ve hizmetin üretiminde kullan›lan ve sarf malze-

mesi olmayan sabit k›ymetleri ifade etti¤i, yat›r›m teflvik belgesi eki lis-

tede yer almakla birlikte, hali haz›rdaki uygulamaya göre ithalde katma

de¤er vergisi ertelemesi uygulamas›ndan yararlanamayan tafl›t araçlar›-

n›n, bu madde ile getirilen istisnadan da yararlanmayaca¤›n›n aç›kça be-
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lirtildi¤i, mevcut uygulaman›n ise 4369 say›l› Kanunun 82 nci maddesi

ile yürürlükten kald›r›lan 3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanununun 49

uncu maddesinin ikinci f›kras›n›n verdi¤i yetkiye dayan›larak haz›rlanan

42 seri nolu Katma De¤er Vergisi Genel Tebli¤i ile düzenlendi¤i ve bu

Tebli¤de de, otobüsler de dahil bir k›s›m tafl›t araçlar›n›n ithalde al›nan

katma de¤er vergisi ertelemesinden yararland›r›lmad›¤›, gerek uygula-

madan kald›r›lan ithalde katma de¤er vergisi ertelemesi, gerekse yürür-

lü¤e konulan teflvik belgeli mükelleflere yap›lacak makina ve teçhizat

teslimleri istisnas› yönünden, tafl›t araçlar›n›n prensip olarak istisna kap-

sam›na al›nmad›¤› sonucuna var›ld›¤›, 3065 say›l› Yasan›n 13 üncü mad-

desinin (d) bendinin gerekçesinden hareketle belirlendi¤i anlafl›lan ipta-

li istenen düzenlemede kanuna ayk›r›l›k bulunmad›¤› gerekçesiyle dava-

y› reddetmifltir. 

Yükümlünün temyiz baflvurusunu inceleyen Dan›fltay Vergi Dava

Daireleri Genel Kurulu 9.6.2000 günlü ve E:2000/16, K:2000/232 say›l›

karar›yla; Katma De¤er Vergisi Kanununun 13 üncü maddesini de¤iflti-

ren 4369 say›l› Yasan›n genel gerekçesinde, Kanunun ‹kinci K›s›m ‹kin-

ci Bölüm bafll›¤› ile 13 üncü madde bafll›¤›n›n yap›lan yeni düzenleme-

ye uygun olarak de¤ifltirilip maddeye bir bent eklendi¤i, makina ve teç-

hizat ifadesinin, vergiye tabi mal ve hizmetin üretiminde kullan›lan ve

sarf malzemesi niteli¤inde olmayan sabit k›ymetleri ifade etti¤i, yat›r›m

teflvik belgesi eki yerli global listede yer almakla birlikte hali haz›rdaki

uygulamaya göre ithalde katma de¤er vergisi ertelemesi uygulamas›ndan

yararlanamayan tafl›t araçlar›n›n bu madde ile getirilen istisnadan da ya-

rarlanmas›n›n söz konusu olmad›¤›na yer verildi¤i, kanunun gerekçesin-

de de aç›kland›¤› do¤rultuda düzenlemelere yer veren dava konusu Ge-

nel Tebli¤in ilgili bölümünde Katma De¤er Vergisi Kanununa ayk›r›l›k

bulunmad›¤› sonucuna var›ld›¤› gerekçesiyle temyiz istemini reddetmifl-
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tir. Yükümlü arac› yat›r›m teflvik belgesi kapsam›nda al›nd›¤›n›, teflvik

belgeli makina ve teçhizat›n katma de¤er vergisinden müstesna oldu¤u-

nu ileri sürerek karar›n düzeltilmesini istemifltir.

Hüküm veren Dan›fltay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulunca dos-

yadaki belgeler incelendikten sonra gere¤i görüflüldü: 2577 say›l› ‹dari

Yarg›lama Usulü Kanununun 54 üncü maddesinde, Dan›fltay taraf›ndan

verilen yarg›sal kararlar hakk›nda, bu maddede yaz›l› sebeplerle karar›n

düzeltilmesinin istenebilece¤i belirtildi¤inden ve dilekçe sahibinin ileri

sürdü¤ü sebeplerin bunlardan hiçbirine uymad›¤› anlafl›ld›¤›ndan, yerin-

de olmayan istemin reddine 9.2.2001 gününde oyçoklu¤u ile karar ve-

rildi. (Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu: 09.02.2001 Tarih- Karar

No: 54- Esas No: 314)

- ‹stemin Özeti : Davac› flirketin yat›r›m teflvik belgesi sahibi bir

otele satt›¤› iki adet hal› nedeniyle istisna hükmünden yararlanamayaca-

¤›na iliflkin 11.1.2002 günlü, 77 say›l› ifllem ile ihtirazi kay›tla ödedi¤i kat-

ma de¤er vergisi ve bu mallar›n iktisab›nda yüklendi¤i katma de¤er ver-

gisinin iadesi için yapt›¤› baflvurunun reddine iliflkin 5.2.2002 günlü, 486

say›l› ifllemin iptali istemiyle aç›lan davay›; 3065 say›l› Katma De¤er Ver-

gisi Kanununun 13. maddesinin, 4369 say›l› Kanunun 59. maddesiyle ek-

lenen (d) bendinde, yat›r›m teflvik belgesi sahibi mükelleflere belge kap-

sam›ndaki makine ve teçhizat teslimlerinin Katma De¤er Vergisinden

müstesna oldu¤unun hükme ba¤land›¤›, 14.08.1998 tarih ve 23433 say›-

l› Resmi Gazete'de yay›nlanan 69 seri no'lu Katma De¤er Vergisi Genel

Tebli¤inin " Kapsam ve Tan›m" bafll›kl›, 1.1.1.bölümünde; makina ve teç-

hizat›n; amortismana tabi iktisadi k›ymet niteli¤ini tafl›yan ve mal ve hiz-

met üretiminde kullan›lan sabit k›ymet oldu¤u, bir sabit k›ymetin istis-

nadan yararlanabilmesi için, öncelikle makina ve teçhizat niteli¤inde ol-

mas›, ayr›ca mal ve hizmet üretiminde kullan›lmas› gerekti¤i, sektörlerin
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yap›s› itibar›yla üretim faaliyetinin yan›s›ra idari ve pazarlama gibi üre-

tim d›fl› alanlarda kullan›lan ayn› cins sabit k›ymetlerin bu kapsama gir-

meyece¤i, sarf malzemeleri ve yedek parçalar ile hizmet üretiminde do¤-

rudan ve zorunlu olarak kullan›lanlar d›fl›ndaki masa, sandalye, koltuk,

dolap, mefruflat gibi demirbafllar›n makina ve teçhizat kapsam›na girme-

di¤inden istinadan yararlanamayacaklar›n›n aç›kland›¤›, ayn› Tebli¤in

Yat›r›m Teflvik Belgesi tarihine göre istisna uygulamas› bafll›¤›n› tafl›yan

1.1.2. bölümünde, 1.8.1998 tarihinden sonra düzenlenen yat›r›m teflvik

belgelerine ekli listelerde makina ve teçhizat tan›m›na giren sabit k›y-

metlerin, belgeyi veren idareler taraf›ndan belirlenece¤inin öngörüldü-

¤ü, dosyan›n incelenmesinden, davac› flirketin yat›r›m teflvik belgesi sa-

hibi bir otel iflletmesine iki adet hal› satt›¤› ve düzenledi¤i faturada, is-

tisna kapsam›nda oldu¤u nedeniyle katma de¤er vergisi hesaplamad›¤›,

otel yat›r›m› için 3.3.1999 tarih ve 3179 say›l› izin ve Teflvik Belgesi sa-

hibi… A.fi.'ne Hazine Müsteflarl›¤›'nca yurt içinde temin edilecek maki-

na ve teçhizat listesi verildi¤i, listenin 31 ve 32. s›ras›nda davac›n›n sat›-

fl›n› yapt›¤› hal›lar›n da belirtildi¤inin anlafl›ld›¤›, dolay›s›yla makine ve

teçhizat kapsam›nda olan hal›lar›n sat›fl›n›n katma de¤er vergisinden is-

tisna oldu¤u sonucuna var›ld›¤›, kald› ki sat›fl› yap›lan hal›n›n ebatlar›n›n

büyüklü¤ü ve otel iflletmesine sat›lmas› nedeniyle hizmet üretiminde

kullan›laca¤›n›n da aç›k oldu¤u, bu nedenle hal›n›n otel iflletmesinde

kullan›lmas› zorunlu olan mefruflat oldu¤unun kabulü icab etti¤i gerek-

çesiyle kabul eden ‹stanbul 3. Vergi Mahkemesinin 18.10.2002 tarih ve

E: 2002/278 K:2002/1761 say›l› karar›n›n; sat›fl› yap›lan hal›n›n makina ve

tevhizat kavram› içinde de¤erlendirilmesine imkan bulunmad›¤›ndan,

yap›lan ifllemin yerinde oldu¤u ileri sürülerek bozulmas› istenilmektedir. 

Dayand›¤› hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukar›da aç›kla-

nan Vergi Mahkemesi karar›, ayn› gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
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uygun görülmüfl olup, temyiz istemine iliflkin dilekçede ileri sürülen id-

dialar, sözü geçen karar›n bozulmas›n› sa¤layacak durumda bulunmad›-

¤›ndan, temyiz isteminin reddine ve karar›n onanmas›na…

(Dan›fltay 9. Daire: 24.02.2005 Tarih- Karar No:415-Esas

No:2150)

3. ‹ND‹R‹ML‹ GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ 

Uzun süredir uygulanan yat›r›m indirimi müessesesinin 01.01.2009

tarihi itibari ile tamamen yürürlükten kalkmas› ile yat›r›mlar› vergisel aç›-

dan teflvik eden bir müessesenin eksikli¤inin s›k›nt›lar› hissedilmeye

bafllanm›flt›. Özellikle 2008 y›l›nda ortaya ç›kan ve 2009 y›l›n›n bafl›nda

da etkisini yo¤un bir flekilde hissettiren küresel ekonomik krizle birlik-

te iflsizlik oran›ndaki h›zl› yükselifl, geliflmekte olan pek çok ülkeyi yat›-

r›m teflviklerine yeniden önem vermeye zorlad›. 

Bu kapsamda, ülkemizde de çeflitli ad›mlar at›lmaya bafllanm›fl ve

bu ad›mlar›n ilki olarak 5838 say›l› Kanun21 ile çeflitli düzenlemeler ya-

p›lm›flt›r. Yat›r›m teflvikleri aç›s›ndan an›lan Kanun ile yap›lan en önem-

li düzenleme KVK’ya eklenen 32/A maddesinde karfl›m›za ç›kmaktad›r.

An›lan madde aynen afla¤›daki gibidir.

“(1) Finans ve sigortac›l›k sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,

ifl ortakl›klar›, taahhüt iflleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 say›l› Kanun ile

8/6/1994 tarihli ve 3996 say›l› Kanun kapsam›nda yap›lan yat›r›mlar ile

rödovans sözleflmelerine ba¤l› olarak yap›lan yat›r›mlar hariç olmak

üzere, bu maddenin ikinci f›kras›nda belirtilen ve Hazine Müsteflarl›¤›

taraf›ndan teflvik belgesine ba¤lanan yat›r›mlardan elde edilen kazanç-
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lar, yat›r›m›n k›smen veya tamamen iflletilmesine bafllan›lan hesap dö-

neminden itibaren yat›r›ma katk› tutar›na ulafl›ncaya kadar indirimli

oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

(2) Bu maddenin uygulamas›nda yat›r›ma katk› tutar›, indirimli

kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yo-

luyla yat›r›mlar›n Devletçe karfl›lanacak tutar›n›, bu tutar›n yap›lan

toplam yat›r›ma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yat›r›ma katk›

oran›n› ifade eder. Bakanlar Kurulu; 

a) ‹statistikî bölge birimleri s›n›fland›rmas› ile kifli bafl›na düflen

milli gelir ve sosyo-ekonomik geliflmifllik düzeylerini dikkate almak sure-

tiyle illeri grupland›rmaya ve gruplar itibar›yla teflvik edilecek sektörleri

ve bunlara iliflkin yat›r›m ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye, 

b) Her bir il grubu için yat›r›ma katk› oran›n› (5904 say›l› Kanu-

nun Geçici 2 inci maddesine göre 31.12.2010 tarihine kadar baflla-

yan yat›r›mlar için %60. Yürürlük;03.07.2009) % 25'i, yat›r›m tutar›

50 milyon Türk Liras›n› aflan büyük ölçekli yat›r›mlarda ise (5904 say›-

l› Kanunun Geçici 2 inci maddesine göre 31.12.2010 tarihine ka-

dar bafllayan yat›r›mlar için %70. Yürürlük;03.07.2009) % 45'i geç-

memek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oran›n› % 90'a kadar indi-

rimli uygulatmaya,

c) Yat›r›m harcamalar› içindeki arsa, bina, kullan›lm›fl makine,

yedek parça, yaz›l›m, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamala-

r›n oranlar›n› ayr› ayr› veya topluca s›n›rland›rmaya, 

yetkilidir.

(3) ‹kinci f›kraya göre yat›r›ma katk› ve vergi oran› farkl› illerde ay-

n› mükellef taraf›ndan yap›lan yat›r›mlarda, toplam yat›r›m›n her bir

ile isabet eden oran›na göre ilgili ilin yat›r›ma katk› oran› ve indirimli

vergi oran› uygulan›r.
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(4) Tevsi yat›r›mlarda, elde edilen kazanc›n iflletme bütünlü¤ü çer-

çevesinde ayr› hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde,

indirimli oran bu kazanca uygulan›r. Kazanc›n ayr› bir flekilde tespit

edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yap›lan

tevsi yat›r›m tutar›n›n, dönem sonunda kurumun aktifine kay›tl› bulu-

nan toplam sabit k›ymet tutar›na (devam eden yat›r›mlara ait tutarlar

da dahil) oranlanmas› suretiyle belirlenir. Bu hesaplama s›ras›nda ifllet-

me aktifinde yer alan sabit k›ymetlerin kay›tl› de¤eri, yeniden de¤erlen-

mifl tutarlar› ile dikkate al›n›r. ‹ndirimli oran uygulamas›na yat›r›m›n

k›smen veya tamamen faaliyete geçti¤i geçici vergi döneminde bafllan›r.

(5) Hesap dönemi itibar›yla ikinci f›krada belirtilen flartlar›n sa¤la-

namad›¤›n›n tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme döne-

minde indirimli vergi oran› uygulanmas› nedeniyle zaman›nda tahak-

kuk ettirilmemifl vergiler, vergi ziya› cezas› uygulanmaks›z›n gecikme

faiziyle birlikte tahsil olunur.

(6) Yat›r›m›n faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan

kurum, ayn› koflullar› yerine getirmek kayd›yla indirimli vergi oran›n-

dan yararlan›r.

(7) Yat›r›m›n k›smen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra

devri halinde indirimli vergi oran›ndan devir tarihine kadar devreden,

devir tarihinden sonra ise devralan, ayn› koflullar› yerine getirmek kay-

d›yla yat›r›ma katk› tutar›n›n kalan k›sm› için yararlan›r. 

(8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakk›nda da uygulan›r.

(9) Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› belirleme-

ye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.”

Bu madde ile yat›r›mlara do¤rudan destek sa¤lamak yerine yat›r›m

tamamland›ktan sonra o yat›r›mdan elde edilecek kazanca vergi indirimi

uygulanmas› öngörülmüfltür. Yap›lan kanuni düzenleme ile uygulama-
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n›n pek çok ayr›nt›s› Bakanlar Kuruluna b›rak›lm›fl ve Bakanlar Kurulu bu

ayr›nt›lar› 2009/15199 say›l› Karar ve 2009/1 say›l› Tebli¤ ile düzenlemifltir.

Uygulamaya iliflkin usul ve esaslar› belirleme konusunda ise Maliye Bakan-

l›¤›na yetki verilmifltir. Kitab›m›z›n kalem al›nd›¤› tarih itibariyle Maliye Ba-

kanl›¤›nca yay›mlanm›fl bir genel tebli¤ bulnmamaktad›r.

An›lan Karar ile Kalk›nma Planlar› ve Y›ll›k Programlarda öngörü-

len hedefler ile  uluslararas› anlaflmalara uygun olarak, tasarruflar› kat-

ma de¤eri yüksek yat›r›mlara yönlendirmek, üretimi ve istihdam› art›r-

mak, yat›r›m e¤iliminin devaml›l›¤›n› ve sürdürülebilir kalk›nmay› sa¤la-

mak, uluslararas› rekabet gücünü art›racak teknoloji ve araflt›rma-gelifl-

tirme içeri¤i yüksek büyük ölçekli yat›r›mlar› özendirmek, do¤rudan ya-

banc› yat›r›mlar› art›rmak, bölgesel geliflmifllik farkl›l›klar›n› gidermek,

çevre korumaya yönelik yat›r›mlar ile araflt›rma ve gelifltirme faaliyetle-

rini desteklemek amaçlanm›flt›r. Bu amac› gerçeklefltirmenin yollar›ndan

biri olarak da yat›r›mlardan elde edilecek gelirlere indirimli gelir veya

kurumlar vergisi oran› uygulamak suretiyle bu yat›r›mlara devlet deste¤i

sa¤lanmas› öngörülmüfltür. 

Konunun önemini dikkate alarak ve gerekirse baz› tekrarlara yer

vererek ayr›nt›l› aç›klamalar afla¤›da yap›lm›flt›r.

3.1. ‹ND‹R‹ML‹ VERG‹ UYGULAMASINDAN YARARLANAMA-

YACAK SEKTÖR VE YATIRIMLAR 

3.1.1. KVK’n›n 32/A Maddesi Gere¤ince ‹ndirimli Vergi Uygu-

lamas›ndan Yararlanamayacak Sektör ve Yat›r›mlar 

‹ndirimli vergi uygulamas›ndan yararlanamayacak sektör ve yat›-

r›mlar KVK’n›n 32/A maddesinde flu flekilde belirtilmifltir.
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- Finans ve sigortac›l›k sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,

- ‹fl ortakl›klar›,

- Taahhüt iflleri,

- 16/7/1997 tarihli ve 4283 say›l› Yap-‹fllet Modeli ‹le Elektrik Ener-

jisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› Ve ‹flletilmesi ‹le Enerji Sat›fl›n›n Dü-

zenlenmesi Hakk›nda Kanun kapsam›ndaki yat›r›mlar: Bu kanun; hidro-

elektrik, jeotermal, nükleer santraller ve di¤er yenilebilir enerji kaynak-

lar› ile çal›flt›r›lacak santrallerin d›fl›nda kalan “Yap-‹fllet Modeli” ile üre-

tim flirketlerine ülke enerji plan ve politikalar›na uygun biçimde elektrik

enerjisi üretmek için mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik san-

tral kurma ve iflletme izni verilmesi ile enerji sat›fl›na dair esas ve usul-

leri belirlemektir. 

- 8/6/1994 tarihli ve 3996 say›l› Baz› Yat›r›m Ve Hizmetlerin Yap-‹fl-

let-Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun kapsam›n-

da yap›lan yat›r›mlar: Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve

kullanma suyu, ar›tma tesisi, kanalizasyon, haberleflme, elektrik üretim,

iletim, da¤›t›m ve ticareti, maden ve iflletmeleri, fabrika ve benzeri tesis-

ler, çevre kirlili¤ini önleyici yat›r›mlar, otoyol, trafi¤i yo¤un karayolu, de-

miryolu, gar kompleksi, lojistik merkezi, yeralt› ve yerüstü otopark› ve

sivil kullan›ma yönelik deniz ve hava alanlar› ve limanlar›, yük ve/veya

yolcu ve yat limanlar› ile kompleksleri, s›n›r kap›lar›, milli park (özel ka-

nunu olan hariç), tabiat park›, tabiat› koruma alan› ve yaban hayat› ko-

ruma ve gelifltirme sahalar›nda planlarda öngörülen yap› ve tesisleri,

toptanc› halleri ve benzeri yat›r›m ve hizmetlerin yapt›r›lmas›, iflletilme-

si ve devredilmesi konular›nda, yap-ifllet-devret modeli çerçevesinde

sermaye flirketlerinin veya yabanc› flirketlerin görevlendirilmesine iliflkin

usul ve esaslar› düzenlemektedir.

- Rödovans sözleflmelerine ba¤l› olarak yap›lan yat›r›mlar: Rödo-
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vans, maden ruhsat sahalar›n›n hukuku uhdesinde kalmak kayd›yla hak

sahibi taraf›ndan sözleflme ile özel veya tüzel bir kifliye bir süre tahsis

edilmesi durumunda maden oca¤›n›n iflletilmesini üstlenen özel veya tü-

zel kiflinin esas ruhsat sahibine üretti¤i beher ton maden için ödemeyi

taahhüt etti¤i mebla¤d›r.22 Rödovans sözleflmesinde ruhsat sahibi olan

madenci iflletme iznini devretmekte ve bunun karfl›l›¤›nda rödovans be-

deli denilen pay almaktad›r. Rödovans sözleflmelerine, Borçlar Yasa-

s›’ndaki has›lat kiras›na ait hükümler uygulamaktad›rlar. Rödovans söz-

leflmesinin Maden ‹flleri Genel Müdürlü¤üne bir ay içinde bildirilerek uy-

gun görüfl al›nmas› zorunludur. 23

3.1.2. 2009/15199 say›l› Karar’›n 4 numaral› Eki Gere¤ince ‹ndi-

rimli Vergi Uygulamas›ndan Yararlanamayacak Sektör ve Yat›r›mlar

3.1.2.1. Tar›m ve Tar›msal Sanayi

1. Ö¤ütülmüfl tah›l ürünleri, niflasta ve niflastal› ürünler ve haz›r

hayvan yemleri imalat› (pirinç, bulgur, ev hayvanlar› için haz›r yemler,

bal›k yemi ve entegre hayvanc›l›k24 yat›r›mlar› içerisindeki yem üretimi

hariç)

2. Bisküvi,

3. Yufka ve kaday›f, 

4. Makarna, irmik, flehriye, kuskus vb ürünler,

5. D›flar›ya yemek hizmeti sunan iflletmeler (haz›r yemek),
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6. Küp fleker,

7. Bitkisel üretim (serac›l›k, kültür mantar› yetifltiricili¤i ve entegre

hayvanc›l›k yat›r›mlar› içerisindeki yem bitkileri yetifltiricili¤i  hariç),

8. Bölgesel yat›r›mlar kapsam›nda teflvik edilecek entegre hayvan-

c›l›k yat›r›mlar› ve flartl› desteklenecek hayvanc›l›k yat›r›mlar› d›fl›ndaki

hayvanc›l›k yat›r›mlar›,

3.1.2.2. ‹malat ve Madencilik Yat›r›mlar› 

1- 1/8/1996 tarihli ve 22714 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yü-

rürlü¤e giren “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kömür Çelik Toplulu¤u

Aras›nda Avrupa Kömür ve Çelik Toplulu¤unu Kuran Andlaflman›n Yet-

ki Alan›na Giren Ürünlerin Ticareti ile ‹lgili Anlaflma” Eki ürün listesin-

de yer alan ürünlerin üretimine yönelik yat›r›mlar,

2- Tu¤la ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi d›fl›nda-

ki yat›r›mlar,

3- Kamu kurum ve kurulufllar› ile yap›lanlar da dahil olmak üzere

rödovansl› madencilik yat›r›mlar›,

4- Kütlü pamuk iflleme yat›r›mlar›,

5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni,

tevsi ve entegrasyon cinsindeki yat›r›mlar,

6- ‹plik ve dokuma (yün ipli¤i, ak›ll› ve çok fonksiyonlu teknik

tekstil, hal›, tafting, dokunmam›fl ve örülmemifl kumafl, çuval hariç) ko-

nular›nda modernizasyon yat›r›mlar› haricindeki yat›r›mlar.

3.1.2.3. Hizmetler Sektörü

1- Okul öncesi e¤itim, ilkö¤retim, lise, yüksekokul, üniversite, yük-
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sekö¤retim ve teknik ve mesleki ö¤retim d›fl›nda kalan e¤itim yat›r›mla-

r› ile yetiflkinlerin e¤itilmesine yönelik (kurslar, dersaneler vb) yat›r›m-

lar,

2- Hastane yat›r›mlar›, t›p merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil labo-

ratuvarlar› ve  manyetik görüntüleme merkezleri d›fl›nda kalan sa¤l›k ya-

t›r›mlar›,

3- Oteller, tatil köyleri, apart oteller, da¤ (yayla) evleri d›fl›nda ka-

lan turizm konaklama tesisleri,

4- Ulusal çapta yay›m yapan günlük gazete bas›m hizmetleri, tele-

vizyon ve radyo yay›nc›l›¤› d›fl›ndaki bas›n ve yay›n yat›r›mlar›,

5- Kay›t amaçl› stüdyo yat›r›mlar›,

6- Konut üretimi ve müteahhitlik hizmetleri yat›r›mlar›,

7- Yolcu ve yük tafl›mac›l›¤›na yönelik otobüs ile çekici ve treyler

yat›r›mlar› (Belediyelerin yapacaklar› yat›r›mlar hariç),

8- Hipermarket, ticaret merkezi, al›flverifl merkezi ve otopark yat›-

r›mlar› dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yat›r›mlar,

9- Kara tafl›tlar› bak›m, onar›m ve servis istasyonu yat›r›mlar›,

10- Petrol ürünleri (LPG dahil) da¤›t›m yat›r›mlar›, akaryak›t istas-

yonu yat›r›mlar›

11- Karayollar› dinlenme tesisi yat›r›mlar›,

12- Lokantalar,

13- Yat ithali yat›r›mlar›, 

14- Tafl›t kiralama yat›r›mlar›,

15- Çamafl›rhane ve hal› y›kama yat›r›mlar›, 

16- S›nai üretim tesisleri ile altyap› yat›r›mlar›n›n otomasyonu d›fl›n-

da yap›lacak di¤er otomasyon yat›r›mlar›,

17- Yaz›l›m ve Ar-Ge faaliyetleri hariç olmak üzere gayrimenkul ki-

ralama ve ifl faaliyetleri,
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18- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali arac› ku-

rulufllar›n yat›r›mlar›,

19- Gösteri merkezi yat›r›mlar›,

20- Kapal› alan› 500 m2’nin alt›nda olan so¤uk hava deposu yat›-

r›mlar›.

3.1.3. 2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› Ekinde Yer Alan

US 97 Ulusal Faaliyet ve Ürün S›n›flamas› Kodlar› ‹tibariyle Dey-

sek Unsurlar›ndan Hariç B›rak›lan Sektörler

2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› Ekinde teflvik unsurlar›ndan

yararlanacak sektörler, Sektörün US 97 Ulusal Faaliyet ve Ürün S›n›fla-

mas› Kodlar›yla birlikte verilmifl ve bu kodlar an›lan ekin 3. sütununda

gösterilmifltir. US 97 Ulusal Faaliyet ve Ürün S›n›flamas› Kodlar› 7046 sa-

t›rdan oluflan bir listedir. Bu nedenle bu listenin tamam›na bu kitapta yer

verilmemektedir. 25 Ancak, 2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› Ekinin

3. sütunun incelenmesinden baz› sektörlere yap›lan yat›r›mlar›n teflvik

unsurlar›ndan hariç b›rak›ld›¤› görülmektedir. 

Örne¤in, I. bölgede yer alan ‹stanbul ilinde 33 US 97 Kodlu T›bbi

Aletler Hassas ve Optik Aletler Sektörü teflvik unsurlar›ndan yararland›-

r›lmaktad›r. Ancak, 333 US 97 Kodlu sektörün destek unsurundan yarar-

land›r›lmayaca¤› belirtilmifltir. Afla¤›da teflvik unsurlar› d›fl›nda b›rak›lan

bu yat›r›mlar US 97 Kodlar›yla birlikte gösterilmifltir.
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US 97 KODU 333 
3330.0.01.13 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçl› olsun olmas›n) 

(zarflar› k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) -
sadece mekanik göstergeliler

3330.0.01.15 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçl› olsun olmas›n) 
(zarflar› k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) -
sadece optoelektronik göstergeliler

3330.0.01.17 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman ölçen sayaçl› olsun olmas›n) 
(zarflar› k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) -
di¤erleri

3330.0.01.30 Di¤er kol saatleri, cep saatleri ve di¤er saatler (zaman ölçen sayaçl› olsun 
olmas›n) (zarflar› k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden 
olanlar)

3330.0.01.50 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zarflar› 
k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar)

3330.0.01.53 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zarflar› 
k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - sadece 
mekanik gestergeli olanlar

3330.0.01.55 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zarflar› 
k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) 
- opto-elektronik göstergeli olanlar

3330.0.01.57 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zarflar› 
k›ymetli metal veya k›ymetli metalle kaplama metallerden olanlar) - di¤erleri

3330.0.02.13 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçl› olsun olmas›n) - sadece 
mekanik göstergeli olanlar

3330.0.02.15 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçl› olsun olmas›n) - sadece 
opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)

3330.0.02.17 Pilli veya akümülatörlü kol saatleri (zaman sayaçl› olsun olmas›n) - di¤erleri
3330.0.02.30 Di¤er kol saatleri, cep saatleri ve di¤er saatler (zaman ölçen sayaçl› olsun 

olmas›n)
3330.0.02.50 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zaman 

ölçen sayaçl› olsun olmas›n)
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3330.0.02.53 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zaman 
ölçen sayaçl› olsun olmas›n) - sadece mekanik göstergeli olanlar

3330.0.02.55 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zaman 
ölçen sayaçl› olsun olmas›n) - opto-elektronik göstergeli olanlar

3330.0.02.57 Pilli veya akümülatörlü cep saatleri, kronometreler ve di¤er saatler (zaman 
ölçen sayaçl› olsun olmas›n) - di¤erleri

3330.0.03.00 Motorlu kara nakil vas›talar›n›n, uçaklar›n, gemilerin veya di¤er nakil 
vas›talar›n›n alet tablolar›na özgü saatler ve benzeri eflya

3330.0.04.13 B.y.s. saat makineli duvar saatleri ve çalar saatler - pilli veya akümülatörlü 
olanlar

3330.0.04.19 B.y.s. saat makineli duvar saatleri ve çalar saatler - di¤erleri
3330.0.04.33 Çalar saatler - pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak

çal›flanlar
3330.0.04.39 Di¤er çalar saatler (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 

ba¤lanarak çal›flanlar hariç)
3330.0.04.43 Duvar saatleri - pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak

çal›flanlar
3330.0.04.45 Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak

çal›flanlar hariç); guguklu saatler
3330.0.04.50 Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak

çal›flanlar hariç); di¤erleri (guguklu saatler hariç)
3330.0.04.53 Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak

çal›flanlar hariç); di¤erleri (guguklu saatler hariç, diyagonal ölçü &gt; 10 cm)
3330.0.04.55 Duvar saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak

çal›flanlar hariç); di¤erleri (guguklu saatler hariç, diyagonal ölçü &lt;= 10 cm)
3330.0.04.60 Elektrikli saat sistemleri için saatler (zaman da¤›l›m› ve birlefltirme sistemi)
3330.0.04.63 Belirli bir zaman da¤›l›m›, birleflme sistemindeki ana saatler
3330.0.04.65 Belirli bir zaman da¤›l›m›, birleflme sistemindeki ikincil saatler
3330.0.04.73 Pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak çal›flan di¤er 

saatler (elektrikli saat sistemleri için olanlar hariç)
3330.0.04.75 Masa ve flömine saatleri (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 

ba¤lanarak çal›flanlar hariç)
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3330.0.04.79 B.y.s. di¤er saatler (pilli veya akümülatörlü veya bir elektrik devresine 
ba¤lanarak çal›flanlar hariç)

3330.0.05.10 Devam kaydedici cihazlar; tarih ve saat kaydedici cihazlar
3330.0.05.30 Parkmetreler ve di¤erleri (zaman ayarlay›c›lar, durdurucular ve benzerleri 

hariç)
3330.0.05.50 Zaman ayarlay›c›lar, durdurucular ve benzerleri
3330.0.05.70 Belirli bir zamanda bir mekanizmay› harekete geçirmeyi sa¤layan saat 

makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlan›fl›na göre duran cihazlar
ve di¤er cihazlar)

3330.0.05.75 Belirli bir zamanda bir mekanizmay› harekete geçirmeyi sa¤layan saat 
makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlan›fl›na göre duran cihazlar
ve di¤er cihazlar) - elektrikli veya el

3330.0.05.79 Belirli bir zamanda bir mekanizmay› harekete geçirmeyi sa¤layan saat 
makineli veya senkron motorlu cihazlar (saat ayarlan›fl›na göre duran cihazlar
ve di¤er cihazlar) - di¤erleri

3330.0.06.33 Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri - sadece mekanik 
göstergeli veya mekanik göstergenin birlefltirebildi¤i bir tertibata sahip olanlar

3330.0.06.35 Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri - sadece 
opto-elektronik göstergeli olanlar (dijital)

3330.0.06.37 Pilli veya akümülatörlü cep veya kol saati makineleri - di¤erleri (gün kaydedici 
olanlar)

3330.0.06.50 B.y.s. otomatik kurmal› veya di¤er cep ve kol saati makineleri (tamamlanm›fl
veya birlefltirilmifl olanlar)

3330.0.07.35 Çalar saat makineleri (tamamlanm›fl ve birlefltirilmifl) - pilli, akümülatörlü veya
elektrik devresine ba¤lanarak çal›flanlar

3330.0.07.39 B.y.s. di¤er saat makineleri (tamamlanm›fl ve birlefltirilmifl) (cep ve kol saat 
makineleri hariç) - pilli, akümülatörlü veya bir elektrik devresine ba¤lanarak
çal›flanlar

3330.0.07.90 B.y.s. di¤er saat makineleri (tamamlanm›fl ve birlefltirilmifl) (cep ve kol saat 
makineleri hariç)

3330.0.08.30 Tamamlanm›fl cep ve kol saat makineleri (birlefltirilmemifl veya k›smen 
birlefltirilmifl, flablonlar) - spiral rakkasl› olanlar

3330.0.08.50 Tamamlanm›fl cep ve kol saat makineleri (birlefltirilmemifl veya k›smen 
birlefltirilmifl, flablonlar) - di¤er saat makineleri



3330.0.08.70 Tamamlanmam›fl cep ve kol saat makineleri (birlefltirilmifl)
3330.0.09.00 Cep ve kol saat makinesi taslaklar›
3330.0.10.00 Tamamlanm›fl veya tamamlanmam›fl, birlefltirilmemifl di¤er saat makinesi 

taslaklar›
3330.0.11.13 K›ymetli metallerden veya k›ymetli metallerle kaplama metallerden saat 

zarflar›
3330.0.11.15 Adi metallerden saat zarflar›
3330.0.11.19 B.y.s. di¤er saat zarflar›
3330.0.11.30 Saat zarflar›n›n aksam ve parçalar›
3330.0.11.53 Saat ve saat makineleri için metal zarflar
3330.0.11.55 Di¤er maddelerden saat ve saat makineleri için zarflar
3330.0.11.57 Saat ve saat makinesi zarflar›n›n aksam ve parçalar›
3330.0.12.00 Saat kay›fllar›, bilezikleri ve bunlar›n parçalar› - metallerden olanlar
3330.0.12.03 Saat kay›fllar› ve bilezikleri - k›ymetli metallerden olanlar
3330.0.12.05 Saat kay›fllar› ve bilezikleri - adi metallerden olanlar
3330.0.12.07 Saat kay›fllar› ve bileziklerinin aksam ve parçalar›
3330.0.13.10 Di¤er saat aksam›; yaylar (zemberekler dahil)
3330.0.13.30 Di¤er saat aksam›; tafllar
3330.0.13.50 Di¤er saat aksam›; kadranlar
3330.0.13.53 Kol saatleri için kadranlar - metalden olanlar
3330.0.13.55 Di¤er saatler için kadranlar - adi metallerden olanlar
3330.0.13.57 Di¤er kadranlar
3330.0.13.70 B.y.s. di¤er saat aksam› (örn; platin ve köprüler)
3330.0.13.73 B.y.s. di¤er cep ve kol saati aksam›
3330.0.13.75 B.y.s. di¤er saat aksam›
3330.0.14.00 Endüstriyel zaman ölçüm alet ve cihazlar›n›n kurulumu
3330.0.15.00 Sanayide kullan›lmaya yönelik saatlerin bak›m ve onar›m›
US 97 KODU 2693.2

2693.2.01.10 Duvarc›l›kta kullan›lmak için seramikten inflaat tu¤lalar› - a¤›r kilden olanlar
2693.2.01.13 Duvarc›l›kta kullanmak için seramikten inflaat tu¤lalar› ve bloklar - delikli 

veya deliksiz olanlar
2693.2.01.15 Seramikten d›fl astar tu¤lalar› - delikli veya deliksiz olanlar
2693.2.01.17 Seramikten tafl döfleme tu¤lalar› - zemin ve yol döfleme için olanlar
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2693.2.01.30 Seramikten zemin döfleme tu¤lalar›, destek veya doldurucu karolar ve 
benzeri eflya - yatay olarak delikli olanlar

2693.2.02.50 Seramikten kiremitler; mahya ve köfle kaplamalar› (düz kiremit)
2693.2.02.70 Seramikten baca flapkalar›, baca borular›, mimari düzenleme ve inflaat 

ifllerinde kullan›lan di¤er eflyalar
2693.2.03.00 Seramikten borular, oluklar ve ba¤lant› parçalar›
US 97 KODU 2694.1

2694.1.01.00 Klinker
2694.1.02.10 Portland çimento (beyaz)
2694.1.02.31 Portland çimento (PÇ)
2694.1.02.33 Katk›l› Portland çimento (KPÇ)
2694.1.02.35 Trasl› çimento (TPÇ)
2694.1.02.37 Uçucu küllü çimento (UKÇ)
2694.1.02.39 B.y.s. di¤er portland çimentolar›
2694.1.02.50 fiapl› çimento
2694.1.02.90 Su alt›nda sertleflen di¤er çimentolar
US 97 KODU 2695.1

2695.1.01.30 Çimento, beton veya suni tafltan inflaat için bloklar ve tu¤lalar
2695.1.01.50 Çimento, beton veya suni tafltan döfleme tafllar› ve benzeri eflyalar
2695.1.02.11 Asmolen
2695.1.02.21 Beton direkler
2695.1.02.31 Beton travers
2695.1.02.41 Beton yap› elemanlar› &#39;&#39;prefabrik&#39;&#39; mozaik yap› 

elemanlar› (kirifller, kolonlar, panolar, döfleme elemanlar› v.b.)
2695.1.02.51 Gaz beton yap› elemanlar› (kireç tafl›ndan olanlar dahil) (kirifller, kolonlar, 

panolar, döfleme elemanlar› v.b.)
2695.1.02.90 B.y.s. çimento, beton veya suni tafltan di¤er inflaat amaçl› prefabrik yap› 

elemanlar›
2695.1.03.00 Çimento, beton veya suni tafltan borular
2695.1.04.00 Çimento, beton veya suni tafltan prefabrik yap›lar
US 97 KODU 2695.3

2695.3.01.00 Kal›ba dökülmeye haz›r beton
US 97 KODU 2695.4

2695.4.01.11 Haz›r s›va (d›fl cephe kaplamas›)
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3.1.4. 2009/15199 say›l› Karar’›n 4 numaral› Eki Gere¤ince ‹n-

dirimli Vergi Uygulamas›ndan Belli fiartlarla Yararlanabilecek

Sektör ve Yat›r›mlar

3.1.4.1. Tar›m ve Tar›msal Sanayi

1- Süt inekçili¤i yat›r›mlar›nda asgari 150 büyükbafl süt inekçili¤i ve

süt mamulleri üretimi bafllang›ç olmak kayd›yla, yem ünitesi ve/veya so-

¤uk hava deposu ile entegre olmas› flart› aran›r.

2- Besicilik yat›r›mlar›nda asgari 150 büyükbafl/dönem besicilik ve

kesimhane bafllang›ç olmak üzere, so¤uk hava deposu ve/veya yem üni-

tesi ve/veya et mamülleri üretimi ile entegre olmas› flart› aran›r.

3.1.4.2. Hizmetler Sektörü

1- Ulaflt›rma Bakanl›¤›ndan al›nm›fl L2 belgesini haiz, bir veya bir-

kaç yerde gümrükleme ve sigortac›l›k hizmetlerinin de sunuldu¤u antre-

po, elleçleme-paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, as-

gari toplam kapal› alan› 10.000 m2 olan, ulusal ve/veya uluslararas› yük

tafl›mac›l›¤›na yönelik araçlar› içerebilen entegre lojistik yat›r›mlar› için

teflvik belgesi düzenlenebilir.    

2- Boru hatt›yla tafl›mac›l›k, petrol ve do¤algaz ürünleri, dolum ve
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depolama tesisi yat›r›mlar›nda da¤›t›m araçlar› ve tüpler hariç olmak

üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teflvik belgesi düzen-

lenebilir.

3- Al›flverifl, ifl ve/veya ticaret merkezi hüviyetinde olmayan ve

müstakil olarak infla edilen fuar, kongre, sergi ve kültür merkezi yat›r›m-

lar› teflvik belgesine ba¤lanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark

hariç asgari kapal› alan›n 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari kol-

tuk say›s›n›n 1000 olmas› flart› aran›r.

Kültür yat›r›mlar› için Kültür ve Turizm Bakal›¤›ndan al›nacak kül-

tür yat›r›m› belgesine istinaden proje baz›nda yap›lacak de¤erlendirme

sonucunda teflvik belgesi düzenlenebilir.

4- Spor tesisi yat›r›mlar›nda asgari 10 Milyon TL  sabit yat›r›m flart›

aran›r.

5- Konteyner kiralama yat›r›mlar› hariç olmak üzere karayolu, de-

nizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine tafl›mac›l›k

yapt›¤›n› tevsik eden yat›r›mc›lar›n gerçeklefltirecekleri kara, deniz, hava

ve demiryolu kombine konteyner tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar› için teflvik bel-

gesi düzenlenebilir.

6- Havaalan› yer hizmeti yat›r›mlar›nda teflvik belgesi kapsam›na

trafi¤e ç›kmayan ve sadece apronda kullan›lan motorlu tafl›tlar dahil edi-

lebilir. Binek otomobilleri proje kapsam›na dahil edilmez. 

7- Havayolu iflletmecili¤i ve kargo tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda temin

edilecek uçaklarda birim bafl›na asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo

uçaklar›nda ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg. olmas› flart› aran›r.

Faaliyet konusu bizatihi havayolu iflletmecili¤i ve/veya kargo tafl›mac›l›-

¤› olan yat›r›mlar d›fl›nda genel amaçl› ve hava taksi iflletmecili¤i amaçl›

yat›r›mlar için teflvik belgesi düzenlenmez. 

8- Uydu, telsiz, kablo vb iletiflim ortamlar›ndan gelen haberleflme,
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radyo, televizyon ve veri sinyallerini birlefltirip tek bir paket halinde ni-

hai tüketiciye iletimini sa¤layan hizmet yat›r›mlar› proje baz›nda de¤er-

lendirilerek teflvik belgesine ba¤lanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar ta-

raf›ndan kullan›lan yat›r›m mallar› destek unsurlar›ndan faydaland›r›l-

maz.

9- Gümrük kap›lar›nda yap-ifllet veya yap-ifllet-devret modeli ile

gerçeklefltirilecek, yerli ve yabanc›lara hizmet sa¤lamaya yönelik güm-

rük muhafaza kontrol ünitelerini de ihtiva eden tesislere yönelik yat›r›m-

lar için teflvik belgesi düzenlenebilir.

10- Altyap› yat›r›mlar› proje baz›nda de¤erlendirilerek uygun görü-

lenleri teflvik belgesine ba¤lanabilir.

11- Kamu kurum ve kurulufllar›, belediyeler, il özel idareleri, birlik,

kooperatif vb. kurulufllar›n görev alanlar›na yönelik olarak yapacaklar›

yat›r›mlar proje baz›nda de¤erlendirilerek teflvik belgesi düzenlenebilir.

3.1.5. Teflvik Unsurlar›ndan Yararlanacak Sektörleri Belirle-

mede 2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› Ekinin Dipnotlar›n›n

Önemi

Teflvik unsurlar›ndan yararlanacak sektörler bölgeler itibariyle

2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› Ekinde belirtilmifltir. Ayn› ekin dip-

notlar›na ise bu sektörlerin belirlemesine iliflkin önemli aç›klamalar ya-

p›lm›flt›r. Bu aç›klamalara afla¤›da yer verilmifltir.

1- ‹stanbul hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› taraf›n-

dan ‹htisas Organize Sanayi Bölgesi oluflturulan yat›r›m konular›, ilgili

bölgede seçilmifl sektörler aras›nda yer almasa dahi, bölgede uygulanan

desteklerden yararlan›r. 

2- Denizyolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤›na yönelik yat›r›m-
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lar ikinci bölgede uygulanan desteklerden, havayolu ile yük ve/veya

yolcu tafl›mac›l›¤›na yönelik yat›r›mlar birinci bölgede uygulanan destek-

lerden yararlan›r. Havayolu taksi iflletmecili¤i yat›r›mlar› teflvik edilmez.

3- Özel sektör taraf›ndan yap›lacak flehirler aras› yük ve/veya yol-

cu tafl›mac›l›¤›na yönelik demiryolu yat›r›mlar› ile flehir içi yük tafl›mac›-

l›¤›na yönelik demiryolu yat›r›mlar› tüm bölgelerde teflvik edilir. Birden

fazla bölgede tafl›mac›l›k yap›lmas› durumunda vagon teminine yönelik

harcamalar faaliyet gösterilen alanda geliflmifllik düzeyi en düflük olan

bölgenin desteklerinden faydalan›r.

4- Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri at›k ›s›s› ile konut ›s›t-

ma/so¤utma yat›r›mlar› bulundu¤u bölgede uygulanan desteklerden ya-

rarlan›r.

5- Avrupa Kömür-Çelik Toplulu¤u Anlaflmas› kapsam›na giren ya-

t›r›mlar desteklerden yararlanamaz.  

6- G›da Ürünleri ve ‹çecek ‹malat› yat›r›mlar›ndan; "pirinç, bulgur,

ev hayvanlar› için haz›r yem, bal›k unu, bal›k ya¤›, bal›k yemi, ekmek,

kek, gofret, rak› ve bira" üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yat›r›m-

lar›,  "kuru yemifl, turflu,  linter pamu¤u, çay ve f›nd›k" üretimine yöne-

lik komple yeni ve tevsi yat›r›mlar, "haz›r çorba ve et sular› ve müstah-

zarlar› üretimleri ile tah›l ve baklagil tasnif ve ambalajlanmas›" yat›r›mla-

r›  bölgesel ve sektörel desteklerden yararlanamaz.

7- Derinin tabaklanmas›na yönelik yat›r›mlar sadece organize sana-

yi bölgelerinde teflvik edilir.

8- Tekstil sektöründe ; 

-kütlü pamuk iflleme yat›r›mlar› teflvik edilmez.

-sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni, tev-

si, entegrasyon cinsindeki yat›r›mlar teflvik edilmez.

-iplik ve dokuma (yün ipli¤i, ak›ll› ve çok fonksiyonlu teknik teks-

til, hal›, tafting, dokunmam›fl-örülmemifl kumafl, çuval hariç)

konular›nda sadece modernizasyon cinsindeki yat›r›mlar teflvik edilir.
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3.2. ‹ND‹R‹ML‹ VERG‹ UYGULAMASINDAN YARARLANAMA-

YACAK HARCAMALAR

KVK’n›n 32/A maddesinin (2) numaral› f›kras›n›n (c) bendi ile yat›-

r›m harcamalar› içindeki arsa, bina, kullan›lm›fl makine, yedek parça, ya-

z›l›m, patent, lisans ve know-how bedeli gibi harcamalar›n oranlar›n› ay-

r› ayr› veya topluca s›n›rland›rma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki

verilmifltir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini 2009/15199 say›l› Karar ile kul-

lanm›fl ve arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan

di¤er harcamalar›n indirimli vergi uygulamas›ndan yararlanamayaca¤›n›

belirtmifltir. Bina, kullan›lm›fl makine, yedek parça, yaz›l›m harcamalar›

konusunda Bakanlar Kurulu herhangi bir k›s›tlamaya gitmemifltir. Dola-

y›s›yla bu tür yat›r›mlardan elde edilecek kazançlara indirimli vergi uy-

gulamas› mümkün olabilecektir. 

Öte yandan an›lan Karar’›n 2. maddesinde tan›mlara yer verilmifl ve

“yat›r›m mal›” kavram› tan›mlanm›flt›r. Buna göre, yat›r›m mal›, bina ve

arsa hariç, teflvik belgesi kapsam›ndaki mal ve hizmet üretimi için kul-

lan›lan her tür makine, teçhizat, tesisat ve yat›r›m›n cinsine ba¤l› olarak

mefruflat gibi sabit harcamalard›r. Ancak, Karar’›n indirimli vergi uygula-

mas› ile ilgili 10. maddesinde “yat›r›m mal›” ifadesi kullan›lmam›fl ve yu-

kar›da belirtilen flekliyle arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortisma-

na tâbi olmayan di¤er harcamalar›n indirimli vergi uygulamas›ndan ya-

rarlanamayaca¤›n› belirtmifltir. Bu durum ise bina harcamalar›n›n indi-

rimli vergi uygulamas›na konu olabilece¤ini teyit etmektedir.

Ayr›ca, 2009/1 say›l› Tebli¤’in 9. maddesinde, teflvik belgesi kapsa-

m›nda de¤erlendirilmeyen harcamalar belirlenmifltir. Buna göre;

1. Tamamlanm›fl yat›r›mlar ile müracaat tarihinden önce gerçek-

lefltirilmifl bulunan yat›r›m harcamalar› teflvik belgesi kapsam›nda

de¤erlendirilmez.
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2. Teflvik belgeleri kapsam›nda;

a-) Karar›n 6. maddesinin birinci f›kras›nda belirtilenler (otomobil

ve hafif ticarî araç yat›r›mlar›nda yat›r›m dönemi içinde kalmak kayd›y-

la, CKD aksam ve parçalar›, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat infla ya-

t›r›mlar› ile ilgili tekne kabu¤u) hariç olmak üzere ham madde, ara ma-

l› ve iflletme malzemesi,

b-) Kullan›lm›fl yerli makine ve teçhizat,

c-) Arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. binek araçlar›,

porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eflyas›,

d-) Ulusal çapta yay›m yapan günlük gazete bas›m hizmetlerine yö-

nelik teflvik belgeleri hariç di¤er teflvik belgeleri kapsam›nda bask›, ba-

s›m ve matbaa makinalar› 

de¤erlendirilmez.

3. G›da ürünleri ve içecek imalat› ile entegre hayvanc›l›k yat›r›mla-

r›nda; kamyon,  kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik kasa, so¤utucu

ünite, çekici, kamyon kasas› ve kamyonet  kasas›,

4. Havayolu tafl›mac›l›k hizmetlerine yönelik yat›r›mlar d›fl›ndaki di-

¤er yat›r›mlar için uçak ve helikopter

teflvik belgeleri kapsam›na dahil edilmez. Di¤er yat›r›m konular›n-

da ise sektörel özellikler dikkate al›narak teflvik belgesi kapsam›nda de-

¤erlendirilmeyecek harcamalar belirlenir.

5. Teflvik belgelerine ait ithal ve yerli listelerde inflaat malzemeleri-

ne yer verilmez.

3.3. ‹ND‹R‹ML‹ VERG‹ UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI

Yukar›da belirtildi¤i üzere, uygulama ile yat›r›m harcamalar›na do¤-

rudan destek sa¤lanmamakta, yat›r›mdan elde edilecek kazançlara indi-

rimli vergi uygulanmak suretiyle yat›r›ma katk› sa¤lanmaktad›r. KVK’n›n
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32/A maddesinin (2) numaral› f›kras›nda belirtilen ve Hazine Müsteflar-

l›¤› taraf›ndan teflvik belgesine ba¤lanan yat›r›mlardan elde edilen ka-

zançlar, yat›r›m›n k›smen veya tamamen iflletilmesine bafllan›lan hesap

döneminden itibaren yat›r›ma katk› tutar›na ulafl›ncaya kadar indirimli

oranlar üzerinden gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.  Bu nokta-

da yat›r›ma katk› tutar› ve yat›r›ma katk› oran› kavramlar› önem kazan-

maktad›r. Bu kavramlar, KVK’n›n 32/A maddesinin (2) numaral› f›kras›n-

da aç›klanm›flt›r. Buna göre;

- Yat›r›ma Katk› Tutar›: ‹ndirimli kurumlar vergisi uygulanmak

suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yat›r›mlar›n Devletçe kar-

fl›lanacak tutar›d›r.

- Yat›r›ma Katk› Oran›: Yat›r›ma katk› tutar›n›n yap›lan toplam ya-

t›r›ma bölünmesi suretiyle bulunacak orand›r. 

3.3.1. ‹ndirimli Vergi Uygulamas› Teflvik Belgesi fiart›n› Ara-

maktad›r

Yukar›da belirtildi¤i üzere, KVK’n›n 32/A maddesi, Hazine Müste-

flarl›¤› taraf›ndan teflvik belgesine ba¤lanan yat›r›mlardan elde edilen ka-

zançlar, yat›r›m›n k›smen veya tamamen iflletilmesine bafllan›lan hesap

döneminden itibaren yat›r›ma katk› tutar›na ulafl›ncaya kadar indirimli

oranlar üzerinden gelir veya kurumlar vergisi uygulanmas›n› öngörmek-

tedir.

Teflvik belgesi, yat›r›m›n karakteristik de¤erlerini ihtiva eden, yat›-

r›m›n bu de¤erler ve tespit edilen flartlara uygun olarak gerçeklefltirilme-

si halinde üzerinde kay›tl› destek unsurlar›ndan istifade imkan› sa¤layan,

Karar’›n amaçlar› do¤rultusunda gerçeklefltirilecek yat›r›mlar için düzen-

lenen belgedir.
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Teflvik belgesinin düzenlenmifl olmas› teflvik belgesi kapsam›nda

gerçeklefltirilecek yat›r›mlarla ilgili olarak di¤er mevzuat gere¤i di¤er ka-

mu kurum ve kurulufllar›ndan al›nmas› gerekli izin ve ruhsat gibi belge-

lerin verilmesi gereklili¤ine mesnet teflkil etmeyece¤i gibi söz konusu

belgelerin temin edilmesi gereklili¤ini de ortadan kald›rmaz.

3.3.1.1. Kimler Teflvik Belgesi Alabilir ?

2009/1 say›l› Tebli¤’in 4. maddesinde teflvik belgesi için müracaat

edebilecek gerçek ve tüzel kiflilerin kimler oldu¤u belirtilmifltir. Buna

göre;

Teflvik belgesi düzenlenebilmesi için 

-gerçek kifliler, 

-adi ortakl›klar, 

-sermaye flirketleri (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüfl

komandit flirketler), 

-kooperatifler, 

-ifl ortakl›klar› 26 , 

-kamu kurum ve kurulufllar› (genel ve özel  bütçeli kurum ve ku-

rulufllar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teflebbüsleri ile

bunlar›n sermaye bileflimindeki hisse oranlar› %50’yi geçen kurum ve

kurulufllar), 

-kamu kuruluflu niteli¤indeki meslek kurulufllar›, 

-dernekler ve vak›flar ile 

-yurt d›fl›ndaki yabanc› flirketlerin Türkiye’deki flubeleri 

müracaat edebilir.
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Öte yandan, kurulacak flirketler ad›na yap›lacak teflvik belgesi ta-

lepleri dikkate al›nmayaca¤› an›lan maddede belirtilmifltir.

Tebli¤de, teflvik belgesi için müracaat edecekler aras›nda flah›s flir-

ketleri (kollektif flirketler ve adi komandit flirketler) ile dernek ve vak›f-

lara ait iktisadi iflletmelerin yer almad›¤› görülmektedir. Bunlar›n duru-

muna afla¤›daki bafll›klar alt›nda de¤inilmifltir.

3.3.1.1.1. Kollektif fiirketler Teflvik Belgesi Alamazlar M›?

Bilindi¤i üzere, kollektif flirketler gelir veya kurumlar vergisi mükel-

lefi de¤ildir. Bu tür flirketlerin ortaklar› gelir vergisi mükellefi olurlar ve

elde ettikleri kazanç flahsi ticari kazanç olarak vergilendirilir.

Yukar›da belirtildi¤i üzere, 2009/1 say›l› Tebli¤’in 4. maddesinde,

teflvik belgesi için müracaat edebilecekler aras›nda gerçek kifliler say›l-

mas›na ra¤men kollektif flirketler say›lmam›flt›r. Kollektif flirket orta¤›

olan gerçek kifliler taraf›ndan al›nan teflvik belgeleri ile kollektif flirket-

ler taraf›ndan yat›r›m yap›l›p yap›lmayaca¤› sorusunun cevab› flu an için

belirsizdir. Bu durum yap›lan düzenlemelerdeki bir eksikli¤i karfl›m›za

ç›karmaktad›r.

3.3.1.1.2. Dernek veya Vak›flara Ait ‹ktisadi ‹flletmeler Teflvik

Belgesi Alamazlar M›?

2009/1 say›l› Tebli¤’in 4. maddesinde, teflvik belgesi için müracaat
edebilecekler aras›nda dernekler ve vak›flar say›lmas›na ra¤men dernek
veya vak›flara ait iktisadi iflletmeler say›lmam›flt›r.

KVK’n›n 1. maddesine göre ise dernek veya vak›flar kurumlar ver-
gisi mükellefi de¤ildirler. Ancak, bunlara ait iktisadi iflletmeler kurumlar
vergisi mükellefi olabilirler. 
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KVK’n›n 2. maddesinin (5) numaral› f›kras›nda, dernek veya vak›f-
lara ait veya ba¤l› olup faaliyetleri devaml› bulunan ve bu maddenin ser-
maye flirketleri ile kooperatifler d›fl›nda kalan ticarî, s›naî ve ziraî ifllet-
meler ile benzer nitelikteki yabanc› iflletmeler, dernek veya vak›flar›n ik-
tisadî iflletmeleri olarak tan›mlanm›flt›r. Bu tan›mlamadan da anlafl›laca¤›
üzere, dernek veya vakfa ait iktisadi iflletmelerin ilgili dernek veya vak-
fa ait veya ba¤l› olmas› gerekmektedir. Öte yandan, bu iflletmelerin tü-
zel kiflilikleri yoktur.  

Bu aç›lardan bak›ld›¤›nda, dernek veya vak›f ad›na teflvik belgesi
için yap›lan baflvuru asl›nda bunlar›n iktisadi iflletmeleri için yap›lm›fl
baflvuru olarak kabul edilmelidir. Kurumlar vergisi mükellefi olamayan
bir tüzel kiflili¤in kurumlar vergisi indiriminden faydalanabilmek için tefl-
vik belgesi baflvuru yapmas›n› izah etmek biraz güç olacakt›r. Tüzel ki-
flili¤e sahip dernek veya vak›f taraf›ndan al›nan teflvik belgesinin, asl›n-
da, bunlara ait olan iktisadi iflletmeler taraf›ndan al›nd›¤›n›n kabul edil-
mesi gerekmektedir.  

3.3.1.2. Teflvik Belgesi Müracaat›

2009/15199 say›l› Karar’›n 5. maddesi ile 2009/1 say›l› Tebli¤’in 6.
ve 7. maddelerinde teflvik belgesi baflvurular›na iliflkin düzenlemeler ya-
p›lm›flt›r. 

Buna göre, teflvik belgesi düzenlenmesine iliflkin talepler Hazine

Müsteflarl›¤a yap›l›r. Ancak, yabanc› sermayeli yat›r›mlar, büyük ölçekli

yat›r›mlar, bölgesel uygulamalar kapsam›ndaki yat›r›mlar ile Ar-Ge ve

çevre yat›r›mlar› hariç olmak üzere sabit yat›r›m tutar› 8.000.000 TL. Teb-

li¤ eki 3’deki imalat sanayi yat›r›mlar› için yat›r›mc›n›n tercihine ba¤l›

olarak yat›r›m›n yap›laca¤› yerdeki TOBB’a ba¤l› sanayi odalar›na da

müracaat edilebilir. Bu durumda teflvik belgesi için sanayi odalar›na bafl-

vuru yap›lacak yat›r›mlar flunlard›r.
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SANAY‹ ODALARINCA TEfiV‹K BELGES‹ MÜRACAATI

DE⁄ERLEND‹R‹LEB‹LECEK ‹MALAT SANAY‹ YATIRIMLARI

Hazine Müsteflarl›¤›na yap›lacak müracaatlar›n; yabanc› sermayeli

flirket ve flubelerce gerçeklefltirilecek yat›r›mlar için Yabanc› Sermaye

Genel Müdürlü¤üne, di¤er bütün yat›r›mlar için Teflvik ve Uygulama Ge-

nel Müdürlü¤üne yap›lmas› gerekmektedir.

2009/15199 say›l› Karar’›n göre, düzenlenen teflvik belgelerinin ge-

çerlilik süresi içerisindeki ifllemlerle ilgili müracaatlar, teflvik belgesi mü-

racaat›n› de¤erlendiren ilgili kuruma yap›l›r. Müracaatlar, Tebli¤de belir-
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Sektörün 
US 97 KODU YATIRIM KONULARI

15 G›da ürünleri ve içeçek imalat›
17 Tekstil ürünleri imat› (Yün ipli¤i hariç olmak üzere, tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas› 

ve e¤irilmesi konusunda sadece modernizasyon yat›r›mlar› ve hal›, tafting, 
dokunmam›fl ve örülmemifl kumafl ile çuval hariç olmak üzere tekstil 
dokumac›l›¤› konusunda sadece modernizasyon yat›r›mlar›) 

18 Giyim eflyas› imalat›
19 Derinin tabaklanmas› ve ifllenmesi
20 A¤aç ve mantar ürünleri imalat› (mobilya hariç) ; has›r ve buna benzer,

örülerek yap›lan maddelerin imalat›
21 Ka¤›t ve ka¤›t ürünleri imalat›
23 Rafine edilmifl petrol ürünleri ve nükleer yak›t imalat› (Madencilik yat›r›mlar› hariç)
24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalat›
25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalat›
26 Metalik olmayan di¤er mineral ürünlerin imalat›
27 Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)
28 Metal eflya sanayi
29 B.y.s. makine ve teçhizat imalat›
30 Büro, muhasebe ve bilgi ifllem makineleri imalat›
31 B.y.s. elektrikli makine ve cihazlar›n imalat›
32 Radyo, televizyon, haberleflme teçhizat› ve cihazlar› imalat›
33 T›bbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalat›
34 Motorlu kara tafl›t›, römork ve yar› römork imalat›
35 Di¤er ulafl›m araçlar›n›n imalat› (Gemi ve yat infla yat›r›mlar› hariç)
36 Mobilya imalat›; b.y.s. di¤er imalat



tilen esaslar çerçevesinde de¤erlendirilerek ilgili merci taraf›ndan sonuç-

land›r›l›r. Ancak, kullan›lm›fl komple tesis ithal izni, devir, sat›fl, ihraç, ki-

ralama ve yat›r›mc› talebine istinaden yap›lan iptaller d›fl›ndaki teflvik

belgesi iptali ifllemlerine iliflkin müracaatlar ile yat›r›m konusu de¤iflikli-

¤i ve yat›r›m›n nakli konusundaki talepler Hazine Müsteflarl›¤›’n›n görü-

flü al›narak sonuçland›r›l›r.

Teflvik belgesi düzenlenebilmesi için aran›lacak belgeler flunlard›r;

8.Yat›r›mc›y› temsil ve ilzama yetkili kiflilerce imzal› müracaat dilekçesi,

9.Yat›r›mc›y› temsil ve ilzama yetkili kiflilere ait noter tasdikli imza

sirküleri,

10.Tebli¤in 1 numaral› ekindeki örne¤e uygun olarak haz›rlanm›fl

her sayfas› yat›r›mc›y› temsil ve ilzama yetkili kiflilerce imzal› ve kafleli

bir nüsha Yat›r›m Bilgi Formu,

11.Hazine Müsteflarl›¤›na yap›lacak müracaatlarda; 400 TL. tutar›n-

daki mebla¤›n Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› nezdindeki muhase-

be birimi hesab›na yat›r›ld›¤›na dair makbuzun ikinci nüshas›, sanayi

odalar›na yap›lacak müracaatlarda; yukar›da belirtilen mebla¤›n 100 TL.

tutar›ndaki k›sm›n›n ilgili sanayi odas›n›n hesab›na yat›r›ld›¤›n› gösterir

makbuz nüshas› ile bakiye k›sm›n›n Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-

s› nezdindeki muhasebe birimi hesab›na yat›r›ld›¤›na dair makbuzun

ikinci nüshas›,

12.Firman›n sermaye yap›s›, sermaye miktar› ve faaliyet konular›

aç›s›ndan nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi asl› veya noterden veya sicil

merciinden tasdikli örne¤i, 

13.5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu

uyar›nca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmufl

prim ve idari para cezas› borçlar›n›n bulunmad›¤›na veya tecil ve taksit-
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lendirildi¤ine ya da yap›land›r›ld›¤›na ve yap›land›rman›n bozulmad›¤›na

dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden al›nacak yaz›n›n asl›, 

14.2872 say›l› Çevre Kanununa istinaden, sadece ÇED Yönetmeli¤i

eki listelerde yer alan “Çevresel Etki De¤erlendirmesi Olumlu Karar› ve-

ya Çevresel Etki De¤erlendirmesi Gerekli De¤ildir Karar›” flart› aranmas›

gereken yat›r›m konular› için Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan al›nan Ka-

rar ve/veya Karara iliflkin yaz›.

3.3.1.3. Teflvik Belgesi Müracaat›n›n De¤erlendirilmesi 

Teflvik belgesi düzenlenmesi talep edilen yat›r›m projelerinin, mak-

ro ekonomik politikalar, arz-talep dengesi, sektörel, mali ve teknik yön-

den yap›lacak de¤erlendirme ve gerekti¤inde ilgili kurum, kurul ve ku-

rulufllardan al›nacak görüfller sonucunda uygun bulunmas› halinde, ya-

t›r›ma ait teflvik belgesi, döviz ve kredi kullan›m formu ile ithal ve yerli

makine ve teçhizat listeleri Hazine Müsteflarl›kça onaylan›r.

Sanayi odalar›na yap›lan müracaatlarla ilgili olarak sanayi odalar›,

yap›lan de¤erlendirme sonucunda uygun görülen yat›r›m projeleri için, 

a) Yap›lan müracaata istinaden düzenlenen ve sanayi odas› yetkili-

lerinin paraf ve imzalar›n› haiz yat›r›m projesi de¤erlendirme formunu, 

b) Sanayi odas›nca onayl› üçer nüsha ithal ve yerli makine ve teç-

hizat listelerini,

c) Sanayi odas› yetkililerinin paraf›n› haiz üç nüsha teflvik belgesini,

ç)  Yat›r›mc› ad›/unvan› kay›tl› döviz ve kredi kullan›m formunu, 

Teflvik ve Uygulama Genel Müdürlü¤üne gönderirler. Hazine Müs-

teflarl›¤›nca da uygun görülen yat›r›mlara iliflkin teflvik belgeleri onayla-

narak iki nüshas› ilgili sanayi odas›na gönderilir. Sanayi odas›nca teflvik

belgesinin asl› yat›r›mc›ya verilir, di¤er nüshas› muhafaza edilir.
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Sanayi odas›nca yap›lan de¤erlendirme sonucunda uygun görülme-

yen yat›r›m projeleri ile ilgili ihtilafl› durumlarda Müsteflarl›¤›n görüflü

do¤rultusunda ifllem yap›l›r.

Yat›r›m bilgi formunda yer alan, teflvik belgesini düzenlemeye mes-

net teflkil edecek bilgilerin eksik ve/veya çeliflkili olmas› halinde, yat›-

r›mc›n›n müracaat› de¤erlendirmeye al›nmaz. Bu durumun giderilmesi-

ne yönelik müracaatlar, müracaat an›nda yürürlükte bulunan mevzuat

hükümleri çerçevesinde de¤erlendirilir.

Yat›r›m bilgi formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varl›¤› ile

muhteviyat› itibar›yla do¤rulu¤undan yat›r›mc›lar sorumlu olup, yat›r›-

m›n herhangi bir aflamas›nda aksinin tespiti halinde, Müsteflarl›kça tefl-

vik belgesi iptal edilebilece¤i gibi k›smi müeyyideler de uygulanabilir.

3.3.1.4. Teflvik Belgesi Al›nmadan Önce Yap›lan Yat›r›mlar

2009/15199 say›l› Karar’›n 3. maddesinin (7) numaral› f›kras›nda,

teflvik belgesi düzenlenmesine yönelik müracaat tarihinden önce ger-

çeklefltirilmifl bulunan yat›r›m harcamalar›n›n teflvik belgesi kapsam›na

al›nmayaca¤› belirtilmifltir. Bu durumda, teflvik belgesi için müracaat ya-

p›lmadan önce yap›lm›fl yat›r›mlardan elde edilecek kazançlara indirim-

li vergi uygulamas› yap›lmayacakt›r. Bu ise uygulaman›n eksik yönlerin-

den biri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

3.3.2. ‹l Gruplar›, Gruplar ‹tibar›yla Teflvik Edilecek Sektörler

ve Bunlara ‹liflkin Yat›r›m ve ‹stihdam Büyüklükleri

2009/15199 say›l› Karar ile ilk temelleri at›lan yeni yat›r›m teflvikle-

rinde bölgesel ve sektörel bazl› belirlemeler yap›lm›flt›r. Bu kapsamda
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ülkemiz 4 bölgeye ayr›lm›fl ve bu bölgelerde desteklenecek sektörler be-

lirlenmifltir. Bunun d›fl›nda büyük ölçekli yat›r›mlar›n da (50 Milyon Türk

Liras›n›n üzerindeki yat›r›mlar) da bölgesel farkl›l›k gözetilmeksizin des-

tek unsurlar›ndan yararland›r›laca¤› belirtilmifltir.

2009/15199 say›l› Karar’da öncelikle tüm destek unsurlar› afl›s›ndan

geçerli olacak sabit yat›r›m tutarlar› ve asgarî kapasiteler belirlen-

mifltir. Bu kapsamda an›lan Karar’›n 5. maddesinde, yat›r›m›n, vergi in-

diriminden (ve di¤er destek unsurlar›ndan) yararlanabilmesi için asgarî

sabit yat›r›m tutarlar› belirlenmifltir. Buna göre; yat›r›m›n,

- I inci ve II nci bölgelerde 1.000.000 TL., 

- III üncü ve IV üncü bölgelerde ise 500.000 TL tutar›nda olmas› gerekir.

Ancak, büyük ölçekli yat›r›mlar, bölgesel yat›r›mlar ile genel teflvik

sisteminden yararlanacak yat›r›mlar›n varsa ekli listelerde her bir konu-

ya yönelik olarak belirlenen yukar›daki tutarlar›n üzerindeki asgarî sabit

yat›r›m ve/veya asgarî kapasite flartlar›n› sa¤lamas› gerekir. Dolay›s›yla

yap›lan yat›r›m›n indirimli vergi uygulamas›ndan yararlanabilmesi için

belirlenen bu asgari yat›r›m büyüklükleri afl›lmal› ve ayr›ca her bir böl-

ge ve sektör itibariyle 2009/15199 say›l› Karar’›n 2 numaral› ekinde yer

alan yat›r›m büyüklükleri de afl›lmal›d›r. Örne¤in, 1. bölgede yer alan ‹s-

tanbul ilinde “ilaç / eczac›l›kta ve t›pta kullan›lan kimyasal ve bitkisel

kaynakl› ürünlerin imalat›” sektörü için asgari yat›r›m tutar› 5.000.000 TL.

olarak belirlenmifltir. Yani bu sektörde yap›lacak bir yat›r›m›n vergi in-

dirimi (di¤er destek unsurlar›ndan) uygulamas›ndan yararlanabilmesi

için yat›r›m›n 1.000.000 TL.’nin üzerinde olmas› yeterli de¤ildir. En az

5.000.000 TL tutar›nda bir yat›r›m›n yap›lmas› gerekir.  

Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla yap›lacak yat›r›mlarda finan-

sal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar›n her bir finan-

sal kiralama flirketi için asgarî ikiyüzbin Türk Liras› olmas› gerekir.
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KVK’n›n 32/A maddesinin 2/a bendinde, Bakanlar Kuruluna, ‹statis-
tikî bölge birimleri s›n›fland›rmas› ile kifli bafl›na düflen milli gelir ve sos-
yo-ekonomik geliflmifllik düzeylerini dikkate almak suretiyle illeri gruplan-
d›rma ve gruplar itibar›yla teflvik edilecek sektörleri ve bunlara iliflkin ya-
t›r›m ve istihdam büyüklüklerini belirleme konusunda yetki verilmifltir.
2009/15199 say›l› Karar’›n 3. maddesi ile ülkemiz sosyo-ekonomik gelifl-
mifllik seviyeleri dikkate al›narak dört gruba ayr›lm›flt›r. Bu gruplar an›lan
Karar’›n 1 numaral› ekinde afla¤›daki flekilde gösterilmifltir.
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YATIRIM TEfiV‹K UYGULAMALARINDA BÖLGELER
I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge
TR10 TR22 TR52 TR82

‹stanbul Bal›kesir, Çanakkale Konya, Karaman Kastamonu
(Bozcaada, Gökçeada Çank›r›, Sinop 

hariç)
TR21 TR32 TR63 TR90

Tekirda¤ Ayd›n, Denizli Hatay Trabzon, Ordu
Edirne Mu¤la Kahramanmarafl Giresun, Rize,

K›rklareli Osmaniye Artvin, Gümüflhane
TR31 TR61 TR71 TRA1
‹zmir Antalya, Isparta K›r›kkale, Aksaray Erzincan

Burdur Ni¤de, Nevflehir, Bayburt
K›rflehir, Erzurum 

TR41 TR62 TR33 TRA2
Bursa Adana, Mersin Manisa A¤r›, Kars

Eskiflehir Afyonkarahisar Ardahan, I¤d›r
Bilecik Kütahya, Uflak
TR42 TR72 TRB2

Kocaeli Kayseri, Sivas Van, Mufl
Sakarya, Düzce Yozgat Bitlis, Hakkari
Bolu, Yalova

TR51 TR81 TRB1
Ankara Zonguldak, Karabük Malatya, Elaz›¤

Bart›n Bingöl, Tunceli
TR83 TRC2

Samsun, Tokat, fianl›urfa
Çorum, Amasya Diyarbak›r

TRC1 TRC3
Gaziantep, Ad›yaman Mardin, Batman,

Kilis fi›rnak, Siirt
TR22

Çanakkale ‹li 
Bozcaada, 

Gökçeada ‹lçeleri



Öte yandan an›lan Karar’›n 2 numaral› ekinde, bölgesel destekler-

den yararlanacak yat›r›m konular› her bir il grubunun yat›r›m potansiye-

li ve rekabet gücü dikkate al›narak belirlenmifltir. (Bu listeye kitab›m›z›n

I. Bölüm “7. BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANACAK SEKTÖR VE

YATIRIM KONULARI” bafll›¤›ndan ulafl›labilir.)

3.3.3. Yat›r›ma Katk› Oran› ve Vergi ‹ndirim Oran›n›n Örnekli

Anlat›m›

KVK’n›n 32/A maddesinin 2/b bendinin 5904 say›l› Kanun ile de¤i-

flik hükmünde ise Bakanlar Kurulu’nun, Her bir il grubu için yat›r›ma

katk› oran›n› % 25'i (31.12.2010 tarihine kadar bafllayan yat›r›mlar için

%60’›), yat›r›m tutar› 50 milyon Türk Liras›n› aflan büyük ölçekli yat›r›m-

larda ise % 45'i (31.12.2010 tarihine kadar bafllayan yat›r›mlar için %70’i)

geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oran›n› % 90'a kadar in-

dirimli uygulatmaya yetkili oldu¤u belirtilmifltir. Bakanlar Kurulu bu yet-

kisini yine ayn› Karar’›n 10. maddesinde kullanm›fl ve büyük ölçekli ya-

t›r›mlar ile bölgesel uygulama kapsam›nda gerçeklefltirilen yat›r›mlarda,

kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranlar› ile ya-

t›r›ma katk› oranlar› afla¤›da belirlemifltir.
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Öte yandan Bakanlar Kurulu 5904 say›l› Kanun ile geniflleyen yetk-

isi çerçevesinde, teflvik belgesi kapsam›nda 31/12/2010 tarihine kadar

yat›r›ma bafllanmas› hâlinde afla¤›da belirtilen indirim oranlar› ile

yat›r›ma katk› oranlar›n›n uygulanaca¤›n› kararlaflt›rm›flt›r.

Örnek: 

31.12.2010 tarihinden sonra IV. bölgede yer alan Mardin ilinde bafl-

lanan 10.000.000 TL. tutar›ndaki bir yat›r›m için devletçe sa¤lanan katk›

oran› % 25’dir. Yani bu yat›r›m›n 2.500.000 TL tutar›ndaki k›sm› devlet-

çe karfl›lanmaktad›r. Ancak, yukar›da aç›kland›¤› üzere, bu katk› do¤ru-

dan destek fleklinde olmay›p yat›r›mdan elde edilecek kazanca indirim-

li vergi uygulanmas› fleklinde kendini gösterecektir. Bu örnekteki yat›r›-

m›n 15.03.2012 tarihinde tamamlan›p faaliyete geçti¤ini varsayarsak bu

tarihten itibaren elde edilecek kazançlar gelir veya kurumlar vergisi %

80 oran›nda indirimli olarak uygulanacakt›r. Bu indirim uygulamas›na da

yat›r›m›n k›smen veya tamamen faaliyete geçti¤i geçici vergi döneminde

bafllan›lacakt›r. Bu kapsamda vergi uygulamas› afla¤›daki flekilde yap›la-

cakt›r.
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2015 y›l›nda elde edilen kazanca % 16 katk› sa¤lanmas› durumun-

da 1.120.000,00 TL. katk› tutar› belirlenecektir. Ancak, bu durumda sa¤-

lanan toplam katk› tutar› 2.600.000,00 TL. olacakt›r. Yukar›da aç›kland›-

¤› üzere bu yat›r›ma sa¤lanan katk› oran› %25 yani 2.500.000,00 TL.’dir.

Bu nedenle 2015 y›l› katk› tutar› 1.020.000,00 TL. ve vergi tutar› da

380.000,00 TL. olarak hesaplanm›flt›r. 

Yukar›da yap›lan aç›klamalardan anlafl›laca¤› üzere, Bakanlar Kuru-

lu yat›r›ma erken bafllanmas›n› teflvik etmek amac›yla 31.12.2010 tarihi-

ne kadar bafllanan yat›r›mlar için daha yüksek katk› oran› ile daha yük-

sek vergi indirimi oran› belirlemifltir. 

Ayn› örne¤i yat›r›ma bafllama tarihini 15.06.2010 olarak de¤ifltirelim

(Yat›r›m›n bitifl tarihi ve elde edilen kazanç tutarlar› de¤ifltirilmeyecek-

tir). Bu durumda yat›r›ma katk› oran›n›n % 60, vergi indirimi oran›n›n ise

% 90 olarak dikkate al›nmas› gerekecektir. Dolay›s›yla yat›r›ma sa¤lana-

cak devlet deste¤inin tutar› 6.000.000 olacakt›r. Bu katk› tutarlar›n›n he-

saplanmas› ise afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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Örne¤in ilk flekli ile ikinci fleklinin karfl›laflt›r›lmas›ndan yat›r›ma

31.12.2010 tarihine kadar bafllaman›n büyük faydas›n›n olaca¤› anlafl›l-

maktad›r. 

3.3.4. Büyük Ölçekli Yat›r›mlar

KVK’n›n 32/A maddesinde belirtilen 50.000.000 TL’yi aflan büyük

ölçekli yat›r›mlar›n neler oldu¤u 2009/15199 say›l› Karar’›n 3 numaral›

ekinde belirtilmifltir. Bunlar afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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Bu yat›r›mlar özel önem verilen yat›r›mlar olarak karfl›m›za ç›kmak-

ta ve indirimli vergi uygulamas›nda, daha yüksek oranl› katk›lardan ve

vergi indirimlerinden faydalanmaktad›r.

3.3.5. Yat›r›ma Bafllama ve ‹flletmeye Geçifl Tarihlerinin Belir-

lenmesi

2009/1 say›l› Tebli¤’in 11. maddesinde yat›r›ma bafllama, 12. madde-

sinde ise iflletmeye geçifl tarihlerinin ne flekilde belirlenece¤i aç›klanm›flt›r. 
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S›ra No Sektör 50 Milyon TL’nin Üzerindeki
Asgari Sabit Yat›r›m Tutarlar›

(Milyon TL)
1 Kimyasal Madde ve Ürünlerin ‹malat›

1-a Ana Kimyasal Maddelerin ‹malat› 1.000
1-b Di¤er Kimyasal Ürünlerin ‹malat› 300
2 Rafine Edilmifl Petrol Ürünleri ‹malat› 1.000
3 Transit Boru Hatt›yla Tafl›mac›l›k Hizmetleri Yat›r›mlar›
4 Motorlu Kara Tafl›tlar›n›n ‹malat› Yat›r›mlar› 250
5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon 

‹malat› Yat›r›mlar›
6 Liman ve Liman Hizmetleri Yat›r›mlar› 250
7 Elektronik Sanayi Yat›r›mlar›

7-a LCD/Plazma Üretimi Yat›r›mlar› 1.000
7-b Modül Panel Üretimi Yat›r›mlar› 150
7-c Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED 

Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Yat›r›mlar›
7-d Di¤er Elektronik Sektörü Yat›r›mlar›
8 T›bbi Alet, Hassas ve Optik Aletler ‹malat› Yat›r›mlar›
9 ‹laç Üretimi Yat›r›mlar› 100
10 Hava ve Uzay Tafl›tlar› ‹malat› Yat›r›mlar›
11 Makine ‹malat Yat›r›mlar›
12 Madencilik Yat›r›mlar›

Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik 
madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe 
(cevher iflleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden 
üretimine yönelik (istihraç+iflleme) yat›r›mlar (AKÇT 
kapsam› ürünler hariç).



3.3.5.1. Yat›r›ma Bafllama Tarihinin Belirlenmesi

Teflvik belgesinde öngörülen yat›r›ma bafllama tarihi teflvik belgesi

için Müsteflarl›¤a veya sanayi odas›na müracaat tarihi olup, yat›r›ma bafl-

lan›ld›¤›n›n kabul edilebilmesi için, arazi-arsa al›m›, altyap›n›n haz›rlan-

mas›, inflaata bafllama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir

veya birkaç›n›n gerçeklefltirilmesi flartt›r. Ancak, harcama tutar›n›n; böl-

gesel uygulama kapsam›nda gerçeklefltirilen yat›r›mlar için teflvik belge-

sinde kay›tl› sabit yat›r›m›n en az %10’u, büyük ölçekli yat›r›mlar için ise

en az 5 milyon Türk Liras› olmas› halinde yat›r›ma bafllan›lm›fl say›l›r.

Hazine Müsteflarl›¤› gerekli görülen hallerde yat›r›ma bafllamaya

iliflkin faaliyetlerin fiziki gerçekleflmelerini tespit amac›yla bizzat veya

Karar›n 17 maddesinde belirtilen kurum ve kurulufllar (ticaret ve sanayi

odalar›, sanayi odalar›, ticaret odalar›, deniz ticaret odalar›, bankalar ve-

ya yat›r›m›n bulundu¤u il valili¤i) arac›l›¤› ile yat›r›m mahallinde incele-

meler de yapabilir. 

Yat›r›m projesine iliflkin fizibilite yapmak ve flirket kurmak yat›r›ma

bafllama say›lmaz.

3.3.5.2. ‹flletmeye Geçifl Tarihinin Belirlenmesi

‹flletmeye geçifl tarihi; 

2.Komple yeni yat›r›mlarda;

a-) ‹malat sanayi, madencilik, serac›l›k ve so¤uk hava deposu yat›-

r›mlar›nda ilgili merciilerden onayl› kapasite raporunun, 

b-) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda de-

nize elverifllilik belgesinin veya klas sertifikas›n›n,

c-) Havayolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda Sivil

� YEN‹ TEfiV‹K S‹STEM‹ REHBER‹ 

164



Havac›l›k Genel Müdürlü¤ünden faaliyette bulunuldu¤una dair onay ya-

z›s›n›n,

d-) Demiryolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda

Devlet Demir Yollar› Genel Müdürlü¤ünden uygun görüfl yaz›s›n›n,

e-) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri at›k ›s›s› ile konut ›s›t-

ma/so¤utma yat›r›mlar›nda ilgili yerel yönetimin onay›n›n ve ›s›n›n bafl-

ka bir yat›r›mc›ya ait jeotermal kaynak veya santrallerden temin edilme-

si halinde asgari 10 y›ll›k temin sözleflmesinin, 

f-) Di¤er hizmetler sektörü yat›mlar›ndan turizm, e¤itim, hastane,

huzurevi, ö¤renci yurdu gibi yat›r›mlarda ilgili bakanl›klardan iflletme

belgesi, uygunluk belgesi, izin belgesi, ruhsat veya lisans›n al›nmas›n›

müteakip teflvik belgesinin tamamlama vizesinin yap›ld›¤› tarihtir.

2. Di¤er yat›r›m cinslerinde ise teflvik belgesinin tamamlama vizesi-

nin yap›ld›¤› tarihtir. Bu durumda da yat›r›m konusuna ba¤l› olarak yu-

kar›daki belgelerin ibraz› flartt›r.

3.3.6. Farkl› ‹llerde Yat›r›m Yap›lmas› Halinde ‹ndirimli Ver-

gi Uygulamas› ve Örnekli Anlat›m

KVK’n›n 32/A maddesinin (3) numaral› f›kras›nda, yat›r›ma katk› ve

vergi oran› farkl› illerde ayn› mükellef taraf›ndan yap›lan yat›r›mlarda,

toplam yat›r›m›n her bir ile isabet eden oran›na göre ilgili ilin yat›r›ma

katk› oran› ve indirimli vergi oran› uygulanaca¤› belirtilmifltir.

Örnek:

(X) A.fi. taraf›ndan II. bölgede bulunan Adana ilinde 6.000.000 TL.

tutar›nda IV. bölgede bulunan fianl›urfa ilinde ise 4.000.000 TL. tutar›n-
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da yat›r›m yap›ld›¤›n› ve bu yat›r›mlar›n 2010 y›l› içerisinde bafllay›p

2012 y›l›nda tamamland›¤›n› kabul edelim. 

Bu durumda II. bölgede yap›lan yat›r›m›n toplam yat›r›ma oran› %

60, IV. bölgede yap›lan yat›r›m›n toplam yat›r›ma oran› ise % 40’d›r. Ya-

t›r›m›n % 60’›na tekabül eden 6.000.000 TL.’lik harcama, II. bölge için

öngörülen katk› oran› olan % 30 oran›nda, % 40’›na tekabül eden

4.000.000 TL.’lik harcama ise IV. bölge için öngörülen katk› oran› olan

% 60 oran›nda desteklenecektir.  Bu durumda yat›r›ma sa¤lanacak katk›

tutarlar› afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.

Ayn› flekilde yat›r›m tamamland›ktan sonra elde edilecek kazanc›n

% 60’›na II. bölge için belirlenen vergi indirim oran› olan % 60’›n, elde

edilecek kazanc›n % 40’›na ise IV. bölge için belirlenen vergi indirim

oran› olan % 90’›n uygulanmas› gerekmektedir. Bu hesaplama afla¤›daki

tabloda gösterilmifltir.
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Yat›r›m Yat›r›m Bölge ‹çin Katk›
Yap›lan Bölge Tutar› (TL) Belirlenen Katk› Tutar› (TL)

Oran› (%)

II. Bölge 6.000.000 30 1.800.000
IV. Bölge 4.000.000 60 2.400.000

TOPLAM 4.200.000



Yukar›daki tablodan anlafl›laca¤› üzere, II. bölgeye sa¤lanacak kat-

k› tutar›n›n en fazla 1.800.000 TL. olmas› nedeniyle 2015 y›l›nda kazan-

c›n bu bölgede yap›lan k›sm›na katk› sa¤lanmamaktad›r. Normal flartlar-

da, 2015 y›l›nda elde edilen kazanca yat›r›m›n IV. bölgeye isabet eden

k›sm› için 720.000 TL. katk› sa¤lanacak olmas›na ra¤men bu bölge için

hesaplanan azami katk› tutar›n›n 2.400.000 TL. olmas› sebebiyle sa¤lana

katk› tutar› 240.000 TL. olarak gerçekleflecektir.

3.3.7. Geniflletme (Tevsi) Yat›r›mlar›ndan Elde Edilecek Ka-

zançlara ‹ndirimli Vergi Uygulamas› ve Örnekli Anlat›m

Mevcut bir yat›r›ma ilave üretim hatt› veya makine ve teçhizat ila-

ve yap›lmas› suretiyle üretim miktar›n›n art›r›lmas› veya yeni bir yat›r›m

hüviyeti tafl›mayan, mevcut üretim hatt›nda yer alan makine ve teçhizat-
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27 Bu kazanca % 60 oran›nda vergi indirimi uygulanmas› gerekecektir. Dolay›s›yla, kurumlar vergisi oran› % 20 yerine % 8 olarak uygu-
lanacak ve yap›lan yat›r›ma, elde edilen kazanç tutar›n›n % 12’si kadar destek sa¤lanacakt›r. 
28 Bu kazanca % 90 oran›nda vergi indirimi uygulanmas› gerekecektir. Dolay›s›yla, kurumlar vergisi oran› % 20 yerine % 2 olarak uygu-
lanacak ve yap›lan yat›r›ma, elde edilen kazanç tutar›n›n % 18’i kadar destek sa¤lanacakt›r.

27 28



lar›n bir bölümünün kapasite aç›s›ndan ve ifllevsel olarak üretim ak›fl›n-

daki di¤er makine ve teçhizatlarla uyum içinde olmad›¤› durumlarda

makine ve teçhizatlar›n de¤ifltirilmesi veya yenilerinin ilave edilmesi ve

geniflleme yap›ld›ktan sonra mevcut tesis ile alt yap› müflterekli¤i olufl-

turarak bir bütün teflkil eden, ayn› iflletmede ayn› mal ve hizmetin kapa-

sitesini en fazla %100’e kadar art›rmaya yönelik yat›r›mlar geniflletme

(tevsi) yat›r›mlard›r.

KVK’n›n 32/A maddesini (4) numaral› f›kras›nda, tevsi yat›r›mlarda,

elde edilen kazanc›n iflletme bütünlü¤ü çerçevesinde ayr› hesaplarda iz-

lenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran›n bu kazan-

ca uygulanaca¤› belirtilmifltir.

Kazanc›n ayr› bir flekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli

oran uygulanacak kazanç tutar›n›n, yap›lan tevsi yat›r›m tutar›n›n, dö-

nem sonunda kurumun aktifine kay›tl› bulunan toplam sabit k›ymet tu-

tar›na (devam eden yat›r›mlara ait tutarlar da dahil) oranlanmas› suretiy-

le belirlenece¤i belirtilmifltir. Bu hesaplama s›ras›nda iflletme aktifinde

yer alan sabit k›ymetlerin kay›tl› de¤eri, yeniden de¤erlenmifl tutarlar› ile

dikkate al›nacakt›r. 

Geniflletme Yat›r›m›ndan Elde Edilen Kazanc›n Ayr› Bir He-

sapta Takip Edilmesi Durumuna ‹liflkin Örnek:

III. bölgede yer alan Manisa ilinde makine imalat› konusunda faali-

yet gösteren (A) A.fi., 2010 y›l›nda bafllay›p 2012 y›l›nda tamamlad›¤›

4.000.000 TL. tutar›ndaki geniflletme yat›r›m›ndan elde etti¤i kazançlar›,

genel giderlerini uygun da¤›t›m anahtarlar› ile paylaflt›rarak, ayr› hesap-

larda takip etmifltir. 2012 y›l›nda tamamlanan geniflletme yat›r›m›ndan

y›llar itibariyle afla¤›daki tabloda belirtilen kazançlar›n elde edildi¤i var-

say›m›yla indirimli vergi uygulamas› flu flekilde gerçekleflecektir.
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Yat›r›ma Katk› Tutar› = Yat›r›m Harcamas› Tutar› x 31.12.2010 Tari-

hinden Önce Bafllayan Yat›r›mlar ‹çin Sa¤lanan Yat›r›ma Katk› Oran›

= 4.000.000 x %40

: 1.600.000 TL

Geniflletme Yat›r›m›ndan Elde Edilen Kazanc›n Ayr› Bir He-

sapta Takip Edilememesi Durumuna ‹liflkin Örnek:

Ayn› mükellefin geniflletme yat›r›m›ndan elde etti¤i kazanc› ayr› bir

hesapta takip edememesi varsay›m›yla örne¤imizi flekillendirelim. (A)

A.fi.’nin dönem sonlar› itibariyle aktifine kay›tl› sabit k›ymet tutarlar› afla-

¤›daki gibidir.
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29 Bu kazanca % 80 oran›nda vergi indirimi uygulanmas› gerekecektir. Dolay›s›yla, kurumlar vergisi oran› % 20 yerine % 4 olarak uygu-
lanacak ve yap›lan yat›r›ma, elde edilen kazanç tutar›n›n % 16’s› kadar destek sa¤lanacakt›r.

Hesap Dönemi Kazanç Elde Edilen Kazanca Sa¤lanacak Kalan Katk›
Tutar› ‹ndirimli Oran Azami Katk› Tutar›

Uygulanmas› Yoluyla Tutar›
Sa¤lanan Katk› Tutar›

(B x %16) 

2012 3.000.000 480.000 1.600.000 1.120.000
2013 4.500.000 720.000 1.120.000 400.000
2014 5.000.000 400.000 400.000 0

TOPLAM 1.600.000

29



Bulunan bu tutarlara da yukar›da yap›lan aç›klamalar çerçevesinde

y›llar itibariyle toplam katk› tutar› olan 1.600.000 TL’ye ulafl›ncaya kadar

indirimli vergi uygulamas› yap›lacakt›r.

3.3.8. ‹ndirimli Vergi Uygulamas›na ‹liflkin fiartlar›n Sa¤lana-

mamas› Halinde Yap›lacak ‹fllemler

KVK’n›n 32/A maddesinin (5) numaral› f›kras›nda, hesap dönemi

itibar›yla ayn› maddenin ikinci f›kras›nda belirtilen ve yukar›da aç›klanan

flartlar›n sa¤lanamad›¤›n›n tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilen-

dirme döneminde indirimli vergi oran› uygulanmas› nedeniyle zaman›n-

da tahakkuk ettirilmemifl vergilerin, vergi ziya› cezas› uygulanmaks›z›n

gecikme faiziyle birlikte tahsil olunaca¤› belirtilmifltir.

3.3.9. Yat›r›m›n Devri Halinde ‹ndirimli Vergi Uygulamas›

3.3.9.1. Yat›r›m›n Faaliyete Geçmesinden Önce Devri

KVK’n›n 32/A maddesinin (6) numaral› f›kras›nda, yat›r›m›n faaliye-

te geçmesinden önce devri halinde, devralan kurumun, ayn› koflullar›

yerine getirmek kayd›yla indirimli vergi oran›ndan yararlanaca¤› belirtil-

mifltir.

3.3.9.2. Yat›r›m›n K›smen veya Tamamen Faaliyete Geçme-

sinden Sonra Devri

An›lan maddenin (7) numaral› f›kras›nda ise, yat›r›m›n k›smen ve-

ya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi

oran›ndan devir tarihine kadar devredenin, devir tarihinden sonra ise
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devralan›n, ayn› koflullar› yerine getirmek kayd›yla yat›r›ma katk› tutar›-

n›n kalan k›sm› için yararlanaca¤› belirtilmifltir.

3.3.9.3. 2009/1 Say›l› Tebli¤’in 30. Maddesine Göre Devir, Sa-

t›fl, ‹hraç ve Kiralama ‹fllemlerinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar

2009/1 say›l› Tebli¤’in 30. maddesinde, devir, sat›fl, ihraç ve kirala-

ma ifllemlerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenmifltir. Teflvik bel-

gesi kapsam›ndaki makine ve teçhizat›n, devir, sat›fl, ihraç veya kiralan-

mas›nda uygulanacak kurallar özetle afla¤›daki gibidir 30 ;
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3.3.10. Yat›r›mlar›n Tafl›nmas› Halinde ‹ndirimli Vergi Uygulamas›

2009/1 say›l› Tebli¤’in 28. maddesinde yat›r›mlar›n nakli halinde ya-

p›lacak uygulama anlat›lm›flt›r. Buna göre, büyük ölçekli yat›r›mlar ile

bölgesel uygulama kapsam›nda gerçeklefltirilen yat›r›mlar›n, iflletmeye

geçifl tarihinden itibaren asgarî befl y›l süre ile bulundu¤u bölgede faali-

yette bulunmas› gerekir. Örne¤in, 15.06.2010 tarihi itibariyle iflletmeye

geçen bir yat›r›m›n 15.06.2015 tarihine kadar bulundu¤u bölgede faali-

yetine devam etmesi gerekir.

Ancak, Hazine Müsteflarl›¤›’ndan izin al›nmas› ve yat›r›m konusu-

nun tafl›n›lacak bölgede desteklenecek konular aras›nda yer alma-

s› kayd›yla di¤er bölgelere tafl›n›labilir. Sosyo-ekonomik geliflmifllik se-

viyesi daha yüksek bölgelere veya ilgili yat›r›m konusunun desteklen-

medi¤i bölgelere tafl›nmalarda, fazladan yararlan›lan destekler ilgili mev-

zuat› çerçevesinde geri al›n›r. 

‹flletmeye geçifl tarihinden itibaren befl y›ll›k süre ile bulundu¤u

bölgede faaliyette bulunan yat›r›mlar›n di¤er bölgelere tafl›nmas› serbest-

tir. Ancak, bu durumda, varsa tafl›nma tarihinden itibaren bakiye

yat›r›ma katk› tutar› için indirimli kurumlar vergisi veya gelir ver-

gisi uygulamas› yap›lmaz. 

Befl y›ll›k süreyi doldurmufl ancak tamamlama vizesi yapt›r›lmam›fl

yat›r›mlar için, tafl›nma öncesinde Müsteflarl›¤a müracaat edilerek ta-

mamlama vizelerinin yapt›r›lmas› gerekir. Bu tür yat›r›mlara tafl›nma son-

ras›nda da yer de¤iflikli¤i izni verilebilir. Ayr›ca, genel teflvik sisteminden

yararlanan yat›r›mlar›n yer de¤iflikli¤i talepleri, yat›r›m dönemi de dâhil

olmak üzere Müsteflarl›kça de¤erlendirilerek proje baz›nda sonuçland›r›-

l›r.
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3.3.11. Gelir Vergisi Mükelleflerinde Uygulanacak Vergi Oranlar›

‹ndirimli vergi oran› uygulamas› yaln›zca kurumlar vergisi mükel-

lefleri aç›s›ndan geçerli olmay›p gelir vergisi mükellefleri için de geçer-

lidir. Nitekim, bu husus KVK’n›n 32/A maddesinin (8) numaral› bendin-

de de belirtilmifltir.

Bilindi¤i üzere, gelir vergisi artan oranl› tarife üzerinden hesaplanmak-

tad›r. Artan oranl› gelir vergisi tarifesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. madde-

sinde düzenlenmifltir. An›lan maddede yer verilen tarife afla¤›daki gibidir.

KVK’n›n 32/A maddesi kapsam›nda yap›lacak yat›r›mlardan elde

edilecek kazançlara uygulanacak vergi oran› bu tarife esas al›narak he-

saplanacakt›r. Örne¤in, IV. bölgede büyük ölçekli yat›r›m yapan bir mü-

kellef için gelir vergisi oran›n›n % 50 indirimli uygulanmas› gerekmekte-

dir. Buna göre, uygulanmas› gereken gelir vergisi tarifesi afla¤›daki fle-

kilde hesaplanacakt›r.
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31 Daha önce aç›kland›¤› üzere, bu uygulama, yat›r›m tamamlan›p faaliyete geçtikten sonra elde edilen kazançlar için geçerli olacakt›r. 2009
y›l› içinde bir yat›r›m›n tamamlan›p faaliyete geçmesi ve bu faaliyetten kazanç elde edilmesi olas›l›¤› düflüktür. Ancak, örnek olmas› aç›s›ndan
2009 y›l› için geçerli gelir vergisi tarifesi indirimli olarak yeniden düzenlenmifltir. 

1.1.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 
8.700  Türk Liras›na kadar %15
22.000 Türk Liras›n›n  8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlas› %20
50.000  Türk Liras›n›n  22.000 TL'si için 3.965 TL, fazlas› %27
50.000  Türk Liras›ndan  fazlas›n›n 50.000 TL'si için 11.525 TL, fazlas› %35

1.1.2009 tarihinden geçerli olmak üzere 
8.700  Türk Liras›na kadar %7,5
22.000 Türk Liras›n›n  8.700 TL'si için 652,50 TL, fazlas› %10
50.000  Türk Liras›n›n  22.000 TL'si için 1.982,50 TL, fazlas› %13,5
50.000  Türk Liras›ndan  fazlas›n›n 50.000 TL'si için 5.762,50 TL, fazlas› %17,5

31



3.3.12. Vergi Kesintisi Oranlar› ‹ndirimli Olarak Uygulanabilir Mi?

2009/15199 say›l› Karar’›n 10. maddesinin (6) numaral› f›kras›nda

indirimli oranlar›n stopaj suretiyle yap›lan vergilendirmede uygulanma-

yaca¤› belirtilmifltir. Bu durumda, asl›nda gelir vergisi kapsam›na giren

kazançlar›n veya kurum kazanc›n›n bir unsuru olarak vergi kesintisine

tabi tutulan kazançlar›n GVK’n›n 94. ve geçici 67. maddeleri ile KVK’n›n

15. ve 30. maddelerinde belirtilen oranlara göre vergi kesintisine tabi tu-

tulmas› gerekmektedir.

Bilindi¤i üzere, y›l içinde tevkif suretiyle ödenen vergiler, y›ll›k be-

yanname üzerinde hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsup

edilmekte, mahsup yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise mükelleflere ia-

de edilmektedir. Gelir veya kurumlar vergisinin indirimli oranda uygu-

lanmas›na karfl›n, stopaj suretiyle yap›lan vergilendirmede herhangi bir

vergi indiriminin uygulanmamas› iade talep eden mükelleflerin say›s›n-

da belirgin bir art›fla sebep olacakt›r.

3.3.13. Finansal Kiralama Yoluyla Yap›lan Yat›r›mlarda Vergi

‹ndirimi Uygulamas›   

Finansal kiralama yoluyla yap›lan yat›r›mlarda da vergi indirimi uy-

gulanmas› mümkündür. 2009/15199 say›l› Karar’›n bölgeleri ve destek

unsurlar›n› belirleyen 3. maddesinin (6) numaral› f›kras›nda, finansal ki-

ralama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek yat›r›mlar için finansal ki-

ralama flirketi ad›na ayr› bir teflvik belgesi düzenlenmeyece¤i, yat›r›mc›-

n›n mükellefiyetlerini yerine getirmemesi hâlinde uygulanacak olan mü-

eyyidelerden finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül

eden bölümünün k›smen veya tamamen finansal kiralama flirketlerine

de uygulanaca¤› belirtilmifltir.

Öte yandan, 2009/15199 say›l› Karar’›n sabit yat›r›m tutarlar› ve as-

‹K‹NC‹ BÖLÜM: DESTEK UNSURLARI

175



gari kapasitelerin belirlendi¤i 4. maddesinin (2) numaral› f›kras›nda, fi-

nansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla yap›lacak yat›r›mlarda finansal kira-

lamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutar›n her bir finansal ki-

ralama flirketi için asgarî 200.000 TL. olmas› gerekti¤i belirtilmifltir.

Finansal kiralama yoluyla yap›lan yat›r›mlar›n destek unsurlar›ndan

yararlanma flekline iliflkin ayr›nt›l› aç›klamalar ise 2009/1 say›l› Tebli¤’in

29. maddesinde yap›lm›flt›r. An›lan maddede yap›lan aç›klamalar afla¤›-

daki gibidir.

1-) Teflvik belgesi kapsam› makine ve teçhizat›n tamam›n›n veya bir

k›sm›n›n finansal kiralama yolu ile temini mümkündür. 

2-) Finansal kiralama flirketi, finansal kiralama ifllemine konu maki-

ne ve teçhizatlar için, teflvik belgesi sahibi yat›r›mc› ile sözleflme yapma-

s› ve sözleflme kapsam› yat›r›m mallar›n› sözleflme yapt›¤› yat›r›mc›ya ki-

ralamas› durumunda gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas› destek-

lerinden yararlanabilir.

3-) Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek yat›r›m-

lar için finansal kiralama flirketi ad›na ayr› bir teflvik belgesi düzenlenmek-

sizin yat›r›mc›n›n teflvik belgesi dikkate al›narak ve teflvik belgesini düzen-

leyen mercice onaylanan finansal kiralama ifllemine konu makine ve teç-

hizat listesi ile yerli temin ve/veya ithalat ifllemleri yap›l›r. Bu ifllemlerde

yat›r›mc› ile finansal kiralama flirketleri müteselsilen sorumludur.

4-) Finansal kiralama ifllemine konu makine ve teçhizat›n devir, sa-

t›fl ve ihraç ifllemleri; finansal kiralama flirketi ve yat›r›mc›n›n birlikte mü-

racaat etmeleri halinde, 2009/1 say›l› Tebli¤’in 30. madde hükümleri çer-

çevesinde Gelir Vergisi Kanunu ve Finansal Kiralama Kanunu’nun ilgili

hükümleri sakl› kalmak kayd›yla de¤erlendirilir.

5-) Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat›n yat›r›mc›ya tes-

lim tarihinden itibaren 5 y›ll›k süre dolmadan devredilmesi durumunda

her türlü yükümlülük finansal kiralama flirketine aittir. ‹flas veya sözlefl-
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menin feshi veya yat›r›m›n gerçekleflmemesi durumunda, befl y›ll›k sü-

reyi doldurmam›fl makine ve teçhizat içeren teflvik belgeleri kapsam›n-

da yararlan›lan destek unsurlar› ilgili mevzuat› çerçevesinde finansal ki-

ralama flirketinden tahsil olunur. Ancak, makine ve teçhizat›n befl y›ll›k

süreyi doldurmas› halinde teslim tarihinden sonraki ifllemlerde 474 say›-

l› Gümrük Girifl Tarife Cetveli Hakk›nda Kanun  ve 3065 say›l› Katma

De¤er Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümleri sak-

l› kalmak üzere yat›r›mc› sorumludur.

6-) Finansal kiralama ifllemine konu makine ve teçhizat›n baflka bir

yat›r›m için kullan›lmas›n›n talep edilmesi halinde; finansal kiralama flir-

keti, devredecek yat›r›mc› ve devralacak yat›r›mc›n›n birlikte müracaat›-

na istinaden, teflvik belgeli bir yat›r›mc›ya yap›lacak sözleflmeye istina-

den devredilebilir. Bu durumda devreden yat›r›mc›n›n yat›r›m bütünlü-

¤ünün bozulmas› halinde söz konusu makine ve teçhizat›n di¤er yollar-

dan temin edilecek flekilde tekrar ilave edilmesi gerekmektedir. Ayr›ca,

yeni yat›r›mc›n›n teflvik belgesinde kay›tl› destek unsurlar›n›n, ilk yat›-

r›mc›n›n yararland›¤› destek unsurlar›ndan daha düflük olmas› veya des-

tek unsurunun hiç bulunmamas› durumunda fazladan kullan›lan destek-

ler ilgili mevzuat› çerçevesinde geri al›n›r. 

7-) Finansal kiralama yoluyla gerçeklefltirilecek yat›r›mlarda, kirala-

maya konu makine ve teçhizat›n yat›r›mc›ya teslim edilerek befl y›ll›k sü-

renin dolmas› kayd›yla, yat›r›mc›ya ait teflvik belgesinin herhangi bir ne-

denle iptali, finansal kiralama flirketine müeyyide uygulamay› gerektir-

mez. 5 y›ll›k sürenin dolmamas› halinde, yat›r›mc›n›n yükümlülüklerini

yerine getirmemesi nedeniyle uygulanacak olan müeyyidelerden finan-

sal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü k›smen

veya tamamen finansal kiralama flirketlerine de uygulan›r. Bu f›kran›n

uygulanmas›nda 474 say›l› ve 3065 say›l› Kanunlar ile  Gelir Vergisi Ka-

nununun ilgili hükümleri dikkate al›n›r.
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8-) Sözleflmede devir yetkisinin tan›nmas› halinde de finansal kira-

lamaya konu makine ve teçhizat, yat›r›mc›n›n uygun görüflü olmadan

baflka bir finansal kiralama flirketine devredilemez. 

9-) Yat›r›mc›n›n teflvik belgesi kapsam›nda bulunan kullan›lm›fl ma-

kine ve teçhizat›n finansal kiralama yoluyla teminine izin verilebilir.

10-) Finansal Kiralama Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen

ihbar süresinin bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde kiralayan veya

kirac› taraf›ndan ilgili mercie bildirimde bulunulmas› halinde, sözleflme-

nin feshi halinde 6. f›kra hükümleri çerçevesinde devir yap›labilir. 

11-) Belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak Finansal Kiralama Kanunu

hükümleri dikkate al›narak Hazine Müsteflarl›¤›n görüflü do¤rultusunda

ifllem tesis edilir.

4. S‹GORTA PR‹M‹ ‹fiVEREN H‹SSES‹ DESTE⁄‹ 

‹stihdam› teflvik eden veya istihdam üzerindeki yükleri azaltmay›

amaçlayan çok say›da yasal düzenleme bulunmaktad›r. Bunlar›n önem-

li bir bölümü de geçen y›l yap›lan düzenlemelerle sa¤land›. ‹lk akla ge-

len istihdam desteleri afla¤›da s›ralanm›flt›r.32

-Özürlü sigortal›lar›n, sigorta primine ait iflveren hisselerinin Hazi-

nece karfl›lanmas›,

-Yeni ifle al›nan kad›n ve 18-29 yafl aras› gençlere ait sigorta primi

iflveren hissesinin 5 y›l boyunca kademeli olarak ‹flsizlik Sigortas› Fonun-

dan karfl›lanmas›,

-Sigorta primi iflveren hissesinin befl puanl›k k›sm›n›n Hazinece kar-

fl›lanmas›,

-Ar-Ge personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi ifl-

veren hissesinin yar›s›n›n befl y›l süreyle Hazinece karfl›lanmas›,
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-Teknoloji Gelifltirme Bölgelerinde çal›flan araflt›rmac›, yaz›l›mc› ve

AR-GE personelinin ücretlerinin her türlü vergiden müstesna tutulmas›,

-Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunanlar›n, çal›flt›rd›klar›

personele ödedikleri ücretlerin gelir vergisinden müstesna olmas›,

-5084 say›l› Kanun kapsama giren 49 ilde istihdam edilen iflçilerin üc-

retleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin terkin edilerek ödenmemesi,

-49 ilde yer alan iflyerlerinde çal›flan iflçilerin sigorta primlerinin ifl-

veren hisselerinin Hazinece karfl›lanmas›,

-Kültür yat›r›m ve giriflimlerde çal›flt›r›lan iflçilerin ücretleri üzerin-

den hesaplanan gelir vergisinin bir k›sm›n›n terkini,

-Kültür yat›r›m ve giriflimde çal›flt›r›lan iflçilerin sigorta primlerinin

iflveren hissesinin, bir k›sm›n›n Hazine’ce karfl›lanmas›. 

2009/15199 say›l› Karar’›n 9. maddesi ile 2009/1 say›l› Tebli¤’in 20.

maddesinde de büyük ölçekli yat›r›mlar ile bölgesel uygulama kapsa-

m›nda desteklenen yat›r›mlardan, teflvik belgesinde kay›tl› istihdam ön-

görüleri ile tutarl› olmak kayd›yla yeni yarat›lacak istihdam için ödenme-

si gereken sigorta primi iflveren hissesi deste¤inin hazine taraf›ndan kar-

fl›lanaca¤› belirtilmifltir. Bu uygulaman›n yar›nt›lar› afla¤›da aç›klanm›flt›r.

4.1. S‹GORTA PR‹M‹ ‹fiVEREN H‹SSES‹ DESTE⁄‹ KONUSUNDA

BAKANLAR KURULU’NUN YETK‹S‹

5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu’nda

Sigorta primi deste¤i ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna verilmifl aç›k bir

yetki bulunmamaktad›r. Bu yetkiyi almak amac›yla 26.06.2009 tarih ve

5920 say›l› ‹fl Kanunu, ‹flsizlik Sigortas› Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve

Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Ka-

nun’un 4 maddesinde düzenlemeye yap›lm›fl ve bu Kanun TBMM tara-

f›ndan kabul edilmifltir. Ancak, bu Kanun Cumhurbaflkanl›¤›nca baflka
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bir düzenlemesi nedeniyle TBMM’ye iade edilmifl ve yasama sürecini ta-

mamlayarak yürürlü¤e girememifltir.33 5920 say›l› Kanun’un 4 maddesin-

de yap›lan düzenleme aynen afla¤›daki gibidir.
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33 Cumhurbaflkanl›¤› Bas›n Merkezi'nden yap›lan yaz›l› aç›klamada, ''Say›n Cumhurbaflkan›m›z taraf›ndan yay›mlanmas› uygun bulunmayan 5920
say›l› ‹fl Kanunu, ‹flsizlik Sigortas› Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun, 1. maddesinin
Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüflülmesi için Anayasa'n›n de¤iflik 89 ve 104. maddeleri uyar›nca geri gönderilmifltir'' denildi.
Aç›klamaya göre, kanunun TBMM'ye geri gönderilmesinin gerekçeleri flöyle:
''‹ncelenen Kanunun bu düzenlemeye iliflkin gerekçesinde, Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerin ço¤unda kanunlarla düzenlenen mesleki anlamda geçici ifl
iliflkisi faaliyetlerinin ülkemizde de kanuni zemine oturtulmas›n›n AB müktesebat›na uyum çal›flmalar› içinde yer ald›¤›, üye ülkelerin mevzuat›ndaki
farkl›l›klar nedeniyle üzerinde uzun süre tart›fl›lan Geçici ‹stihdam Bürolar› Direktifinin Avrupa Parlamentosu taraf›ndan 22 Ekim 2008 tarihinde onayland›¤›,
özel istihdam bürolar›n› yasaklayan veya bu bürolar›n faaliyetlerini Direktifte öngörülmeyen sebeplerle k›s›tlayan ülkelere karfl› Avrupa Komisyonunun
yapt›r›m uygulamas›n›n söz konusu oldu¤u, iflsizli¤in önlenmesinde ifl piyasas›n›n esneklefltirilmesinin ve aktif istihdam politikalar›n›n uygulanmas›n›n temel
çözümlerden biri oldu¤u, kay›t d›fl› istihdam›n önlenece¤i ve bu sektörde çal›flanlar›n sosyal güvence alt›na al›naca¤› ifade edilmifltir.
‹ncelenen Kanun ile hüküm alt›na al›nan mesleki anlamda geçici ifl iliflkisi, esnek bir istihdam müessesesi olarak ifl hukukumuza girerken, gerekçesinde
de ifade edildi¤i üzere, Avrupa Parlamentosunun 2008/104/EC say›l› Direktifi esas al›nm›flt›r.
Esasen esnek çal›flma modellerinin ve istihdam›n art›r›lmas› amac›yla haz›rlanan bu Direktifin eflit muamele ilkesini temel alarak genel kurallar koydu¤u
görülmektedir. Buna göre, bir ifl yerinde ödünç ifl iliflkisi kapsam›nda çal›flan iflçi hakk›nda, o ifl yerinde normal çal›flma flekli olan istihdam iliflkisi
çerçevesinde eme¤ini sunan sürekli iflçi gibi istihdam edilseydi uygulanacak ücret, çal›flma süresi, fazla çal›flma, ara dinlenmesi, gece çal›flmas› ve tatil
gibi temel istihdam ve çal›flma flartlar›n›n ayn›s› uygulanacakt›r. Ayr›ca, kullan›c› iflletmede iflçi lehine olan düzenlemeler ödünç iflçiye de uygulanacak;
bunlar kantin, ulafl›m gibi mevcut hizmetlerden yararlanacak ve aç›lacak olan sürekli ifllerden haberdar edilecek; bu düzenlemelere uyulmas›n›
güvence alt›na alacak adli ve idari yapt›r›mlar da ülkelerin ulusal mevzuat›nda yer alacakt›r.
Avrupa Birli¤ine uyum çal›flmalar› çerçevesinde söz konusu Direktifle yap›lan düzenlemenin ifl hukukumuza dahil edilmesi amac›yla ‹fl Kanunu'na
geçici ifl iliflkisini düzenleyen 7. maddeden sonra gelmek üzere 7/A maddesi eklenerek mesleki anlamda geçici ifl iliflkisine iliflkin düzenlemeler
yap›lm›flt›r.
Ancak yap›lan düzenlemede, söz konusu Direktifin temelini oluflturan istihdam ve çal›flma flartlar›nda eflitlik esas›n›n sa¤lanmas› ve dolay›s›yla bu
eflitli¤i bozacak uygulamalar›n yasaklanmas› yönünde hükümlere yer verilmemifltir. Böylece, düzenlemenin gerekçesi ile içeri¤i aras›nda bir çeliflki
do¤mufltur.
Di¤er taraftan, mezkur 7/A maddesinin ikinci f›kras›nda 'Özel istihdam bürolar› devredece¤i iflçi ile ifl sözleflmesini, iflçinin devredilece¤i iflverenle geçi-
ci ifl iliflkisi sözleflmesini yaz›l› olarak yapmak zorundad›r. Bu sözleflmelerde yer almas› gereken hususlar Türkiye ‹fl Kurumunca ç›kar›lacak yönet-
melikle düzenlenir' hükmüne yer verilerek, maddede yer almayan hususlar›n an›lan Kurumca düzenlenmesine imkan sa¤lanm›fl ise de, mesleki anlam-
da geçici ifl iliflkisi müessesesinin yap›s› sebebiyle iflçinin korunmas›na yönelik kurallara kanunda yer verilmesi, uygulamaya iliflkin ayr›nt› ve teknik
hususlar›n ise yönetmeli¤e b›rak›lmas› gerekmektedir.
Aksi takdirde, yap›lan düzenleme gerçek amac›n›n d›fl›nda sonuçlar do¤urabilecek ve madde kapsam›ndaki iflçilerin eme¤inin istismar›, insan onu-
runa yak›flmayan durumlar›n do¤mas› gibi kanunun amaçlamad›¤› olumsuz uygulamalara ve çal›flma bar›fl›n›n bozulmas›na yol aç›labilecektir.''



“31/5/2006 tarihli ve 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k

Sigortas› Kanununa afla¤›daki ek madde eklenmifltir. 

“EK MADDE 2- Yat›r›mlarda Devlet yard›mlar› hakk›nda kararlar

çerçevesinde teflvik edilen yat›r›mlara ba¤l› olarak gerçeklefltirilecek istih-

dam için, 5510 say›l› Kanunun 81 inci maddesinde say›lan ve 82 nci

maddesi uyar›nca belirlenen prime esas kazanç alt s›n›r› üzerinden he-

saplanan sigorta primlerinin iflveren hisselerinin tamam›na kadar olan

k›sm› Hazinece karfl›lan›r. Hazinece karfl›lanacak tutar›n uygulama sü-

resini, karfl›lama oran›n› ve kapsam›n›; yat›r›m›n sektörü, büyüklü¤ü ve

bulundu¤u illere göre farkl›laflt›rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

‹flveren hissesine ait primlerin karfl›lanabilmesi için iflverenlerin,

çal›flt›rd›klar› sigortal›larla ilgili olarak 5510 say›l› Kanun uyar›nca ay-

l›k prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Ku-

rumuna vermesi ve sigortal›lar›n tamam›na ait sigorta primlerinin si-

gortal› hissesine isabet eden tutar›n Hazinece karfl›lanmayan iflveren

hissesine ait tutar›n› ödemifl olmas› flartt›r. Bu maddeye göre iflveren ta-

raf›ndan ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazineden

Sosyal Güvenlik Kurumuna yap›lacak ödemenin gecikmesinden kay-

naklanan gecikme zamm›, iflverenden tahsil edilir. 

Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar Hazine

Müsteflarl›¤› taraf›ndan belirlenir.” 

Dolay›s›yla, kitab›m›z›n bu bölümünün kaleme al›nd›¤› tarih

(05.08.2008) itibariyle sigorta primi iflveren hissesi deste¤i konusunda bir

hukuki tart›flma ve belirsizlik söz konusudur. 26.06.2009 tarihinde

TBMM’de kabul edilen 5920 say›l› Kanun, Resmi Gazete’de yay›mlan›p

yürürlü¤e girememifltir. Ancak, bu Kanun’dan yetkisini alan Bakanlar

Kurulu, 2009/15199 say›l› Karar ile düzenlemeyi yapm›fl ve bu Karar

16.07.2009 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanm›flt›r. Ayr›ca, yine Cum-
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hurbaflkan›nca onaylanamayan bu Kanundan yetkisini alan Hazine Müs-

teflarl›¤› uygulamaya iliflkin usul ve esaslar› 2009/1 say›l› Tebli¤ ile belir-

lemifltir. Dolay›s›yla Bakanlar Kurulu ve Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan

yap›lan bu düzenlemelerin geçerlili¤i tart›flma konusudur.

Ancak, bu düzenlemelerin geçerli olmad›¤› kabul edilse bile Ka-

nun’un Resmi Gazete’de yay›mlanmas›ndan sonra Bakanlar Kurulu ile

Hazine Müsteflarl›¤› taraf›nda ayn› düzenlemelerin yeni bir Karar ve ye-

ni bir Tebli¤ ile yap›laca¤› konusunda flüphe olmamas› gerekir. Bu ne-

denle, biz, bu konuyu 2009/15199 say›l› Karar ve 2009/1 say›l› Tebli¤ ile

yap›lan düzenlemeler çerçevesinde afla¤›da aç›klayaca¤›z.     

4.2. S‹GORTA PR‹M‹ ‹fiVEREN H‹SSES‹ DESTE⁄‹N‹N UYGULA-

NACA⁄I BÖLGELER

Bütün bölgelerde sigorta primi iflveren hissesi deste¤i uygulanabi-

lecektir. Ancak, I. ve II. bölgelerde sigorta primi iflveren hissesi deste-

¤inden yararlan›labilmesi için 31.12.2010 tarihinden önce yat›r›ma baflla-

n›lmas› gerekir. Öte yandan büyük ölçekli yat›r›mlar için herhangi bir

bölgesel ayr›m yap›lmaks›z›n sigorta primi iflveren hissesi deste¤i uygu-

lanacakt›r. Bu durumda;

31.12.2010 tarihinden önce yat›r›ma bafllan›lmas› halinde sigorta

primi iflveren hissesi deste¤i uygulanacak iller flunlard›r.
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31.12.2010 tarihinden sonra yat›r›ma bafllan›lsa bile sigorta primi

iflveren hissesi deste¤i uygulanacak iller ise flunlard›r. 
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I.Bölge II.Bölge
TR10 TR22

‹stanbul Bal›kesir, Çanakkale (Bozcaada,
Gökçeada hariç)

TR21 TR32
Tekirda¤, Edirne, K›rklareli Ayd›n, Denizli, Mu¤la

TR31 TR61
‹zmir Antalya, Isparta, Burdur
TR41 TR62

Bursa, Eskiflehir, Bilecik Adana, Mersin
TR42

Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 
Yalova
TR51

Ankara

III.Bölge IV.Bölge
TR52 TR82

Konya, Karaman Kastamonu, Çank›r›, Sinop 
TR63 TR90

Hatay, Kahramanmarafl Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Osmaniye Artvin, Gümüflhane

TR71 TRA1
K›r›kkale, Aksaray, Ni¤de, Erzurum, Erzincan, Bayburt

Nevflehir, K›rflehir
TR33 TRA2

Manisa, Afyonkarahisar A¤r›, Kars, Ardahan, I¤d›r
Kütahya, Uflak

TR72 TRB2
Kayseri, Sivas, Yozgat Van, Mufl, Bitlis, Hakkari

TR81 TRB1
Zonguldak, Karabük, Bart›n Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Tunceli

TR83 TRC2
Samsun, Tokat, Çorum, fianl›urfa, Diyarbak›r

Amasya
TRC1 TRC3

Gaziantep, Ad›yaman, Kilis Mardin, Batman, fi›rnak, Siirt
TR22

Çanakkale ‹li Bozcaada,
Gökçeada ‹lçeleri



4.3. S‹GORTA PR‹M‹ ‹fiVEREN H‹SSES‹ DESTE⁄‹NDEN YARAR-

LANAMAYACAK YATIRIMLAR

2009/15199 say›l› Karara ekli 4 numaral› listede yer alan; teflvik

edilmeyecek yat›r›m konular› ile aranan flartlar› sa¤layamayan yat›r›m

konular› sigorta primi iflveren hissesi deste¤inden yararlanamayacakt›r.

Bunun d›fl›ndaki yat›r›mlar bu destekten yararlanabilecektir. 2009/15199

say›l› Karara ekli 4 numaral› listede yer alan ve dolay›s›yla sigorta primi

iflveren hissesi deste¤inden yararlanamayacak yat›r›mlar kitab›m›z›n I.

Bölüm, “3.2. 2009/15199 SAYILI KARAR’IN 4 NUMARALI EK‹NDE YER

ALAN YATIRIM KONULARI” bafll›¤› alt›nda gösterilmifltir. 

4.4. S‹GORTA PR‹M‹ ‹fiVEREN H‹SSES‹ DESTE⁄‹ UYGULAMA-

SINDA ASGARÎ YATIRIM TUTARLARI VE SAB‹T KAPAS‹TELER 

Yap›lan yat›r›m›n sigorta primi iflveren hissesi deste¤inden yararla-

nabilmesi için 2009/15199 say›l› Karar’›n 4. maddesinde belirtilen asgarî

yat›r›m tutarlar› ile sabit kapasiteleri sa¤lamas› gerekmektedir. An›lan

maddeye göre, yat›r›m›n, destek unsurlar›ndan yararlanabilmesi için as-

garî sabit yat›r›m tutar›n›n I. ve II. bölgelerde 1.000.000 TL., III. ve IV.

bölgelerde ise 500.000 TL. tutar›nda olmas› gerekir.

4.5. TEfiV‹K BELGES‹ fiARTI

Di¤er bütün destek unsurlar›nda oldu¤u gibi sigorta primi iflveren

hissesi deste¤inden faydalanabilmek için yat›r›m›n teflvik belgesine ba¤-

lanmas› gerekmektedir. Teflvik belgesi baflvurusundan, kapanmas›na ka-

dar yap›lacak ifllemler kitab›m›z›n I. Bölüm, “8. DESTEK UNSURLARIN-
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DAN YARARLANAB‹LMEK ‹Ç‹N TEfiV‹K BELGES‹ ALINMASI GEREK-

MEKTED‹R” bafll›¤› alt›nda ayr›nt›l› olarak anlat›lm›flt›r.  

4.6. UYGULAMA USUL VE ESASLARI

4.6.1. Komple Yeni Yat›r›mlarda Sigorta Primi ‹flveren Hisse-

si Deste¤i

Büyük ölçekli yat›r›mlar ile bölgesel uygulama kapsam›nda destek-

lenen yat›r›mlardan, teflvik belgesinde kay›tl› istihdam öngörüleri ile tu-

tarl› olmak kayd›yla; komple yeni yat›r›mlarda iflletmeye geçifl tarihinden

itibaren sa¤lanan, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi iflveren

hissesinin asgari ücrete tekabül eden k›sm› afla¤›da belirtilen sürelerde

Hazinece karfl›lan›r.

Bu uygulama aç›s›ndan komple yeni yat›r›m ifadesinden, mal ve

hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yard›mc› te-

sisleri içeren, gerekti¤inde arazi-arsa, bina-inflaat harcamalar›n› da ihtiva

eden, yat›r›m›n yap›laca¤› yerde ayn› üretim konusunda mevcut tesisi

veya altyap› bütünlü¤ü bulunmayan yat›r›mlar›n anlafl›lmas› gerekir. Ay-

r›ca, mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite ar-

t›fl›n›n %100’ü geçmesi halinde bu yat›r›mlar yeni yat›r›m say›l›r.
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Bölgeler 31.12.2010 tarihine kadar 31.12.2010 tarihinden sonra
bafllan›lan yat›r›mlar bafllan›lan yat›r›mlar

I 2 y›l -
II 3 y›l -
III 5 y›l 3 y›l
IV 7 y›l 5 y›l



2009/1 say›l› Tebli¤’in 12. maddesinde iflletmeye geçifl tarihinin ne

flekilde belirlenece¤i aç›klanm›flt›r. Buna göre;

Komple yeni yat›r›mlarda, iflletmeye geçifl tarihi; 

a-) ‹malat sanayi, madencilik, serac›l›k ve so¤uk hava deposu yat›-

r›mlar›nda ilgili merciilerden onayl› kapasite raporunun, 

b-) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda de-

nize elverifllilik belgesinin veya klas sertifikas›n›n,

c-) Havayolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda Sivil

Havac›l›k Genel Müdürlü¤ünden faaliyette bulunuldu¤una dair onay ya-

z›s›n›n,

d-) Demiryolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda

Devlet Demir Yollar› Genel Müdürlü¤ünden uygun görüfl yaz›s›n›n,

e-) Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri at›k ›s›s› ile konut ›s›t-

ma/so¤utma yat›r›mlar›nda ilgili yerel yönetimin onay›n›n ve ›s›n›n bafl-

ka bir yat›r›mc›ya ait jeotermal kaynak veya santrallerden temin edilme-

si halinde asgari 10 y›ll›k temin sözleflmesinin, 

f-) Di¤er hizmetler sektörü yat›mlar›ndan turizm, e¤itim, hastane,

huzurevi, ö¤renci yurdu gibi yat›r›mlarda ilgili bakanl›klardan iflletme

belgesi, uygunluk belgesi, izin belgesi, ruhsat veya lisans›n al›nmas›n›

müteakip teflvik belgesinin tamamlama vizesinin yap›ld›¤› tarihtir.

4.6.2. Di¤er Yat›r›m Cinslerinde Sigorta Primi ‹flveren Hissesi

Deste¤i

Di¤er yat›r›m cinslerinde (tevsi, modernizasyon, ürün çeflitlendir-

mesi, entegrasyon yat›r›mlar›)  yat›r›m›n tamamlanmas›n› müteakip, ya-

t›r›ma bafllama tarihinden önceki son alt› ayl›k dönemde (mevsimsellik

özellik tafl›yan yat›r›mlarda bir önceki y›la ait mevsimsel istihdam ortala-
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malar› dikkate al›n›r) Sosyal Güvenlik ‹l Müdürlü¤üne verilen ayl›k Prim

ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama iflçi say›s›na ilave edilen istih-

dam için ödenmesi gereken sigorta primi iflveren hissesinin asgari ücre-

te tekabül eden k›sm› afla¤›da belirtilen sürelerde Hazinece karfl›lan›r.

4.6.3. Di¤er Usul ve Esaslar

5084 say›l› Kanun kapsam› desteklerden yararlanmakta olan ifllet-

meler için mükerrer olarak bu Karar kapsam›nda prim deste¤i uygulan-

maz. Sosyal Güvenlik Kurumu 5084 say›l› Kanunun uyguland›¤› illerde-

ki taleplerle ilgili olarak ilgili iflyerine yönelik 5084 say›l› Kanun kapsa-

m›nda yararlan›lmad›¤›n› tespit etmekle yükümlüdür. 

‹flveren hissesine ait primlerin karfl›lanabilmesi için iflverenlerin ça-

l›flt›rd›klar› sigortal›larla ilgili olarak 5510 say›l› Kanun uyar›nca ayl›k

prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kuru-

muna vermesi ve sigortal›lar›n tamam›na ait sigorta primlerinin sigortal›

hissesine isabet eden tutar›n Hazinece karfl›lanmayan iflveren hissesine

ait tutar› ödemifl olmas› flartt›r. ‹flveren taraf›ndan ödenmesi gereken

primlerin geç ödenmesi halinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna

yap›lacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm› iflve-

renden tahsil edilir. 

Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i uygulamas›na teflvik belgesinin

tamamlama vizesinin yap›lmas›n› müteakip bafllanabilir. Sigorta primi ifl-
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Bölgeler 31.12.2010 tarihine kadar 31.12.2010 tarihinden sonra
bafllan›lan yat›r›mlar bafllan›lan yat›r›mlar

I 2 y›l -
II 3 y›l -
III 5 y›l 3 y›l
IV 7 y›l 5 y›l



veren hissesi deste¤inin uygulanmas› ile ilgili ifllemler Sosyal Güvenlik

Kurumunca ilgili mevzuat› çerçevesinde yürütülür.

Hazine Müsteflarl›¤›nca, tamamlama vizesi yap›lan ve sigorta primi

iflveren hissesi deste¤inden yararlanabilecek iflletmelere iliflkin liste

2009/1 say›l› Tebli¤’in 8 numaral› ekinde (bu ek kitab›m›z›n sonunda yer

almaktad›r.) belirtilen formatta Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›na

bildirilir. Sosyal Güvenlik Kurumunca, listede yer alan yat›r›mc›lar için;

a-) Deste¤in uygulanaca¤› aya ait prim ve hizmet belgesinde belir-

tilen sigortal›lar›n tamam›na ait sigorta primlerinin, sigortal› hissesine isa-

bet eden tutar›n Hazinece karfl›lanmayan iflveren hissesine ait tutar›n ta-

mam›n›n ödenmifl olmas›, 

b-) 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu

uyar›nca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmufl

prim ve idari para cezas› borçlar›n›n bulunmad›¤›n›n veya tecil ve tak-

sitlendirildi¤inin ya da yap›land›r›ld›¤›n›n ve yap›land›rman›n bozulma-

d›¤›n›n belirlenmifl olmas›,

c-) 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanu-

nun 22/A maddesi uyar›nca Maliye Bakanl›¤› tahsilat dairelerine müra-

caat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmifl borcunun olmad›¤›-

n›n tespit edilmifl olmas›,

d-) Sigorta primi iflveren hissesi deste¤inin sadece teflvik belgesi

kapsam› yat›r›mda istihdam edilen ilave iflçi için ve ek-8’de belirtilen sü-

relerde uygulanmas›

gerekmektedir.
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5. FA‹Z DESTE⁄‹

2009/15199 say›l› Karar’›n 8. maddesi ile 2009/1 say›l› Tebli¤’in 17.,

18. ve 19. maddelerinde, bölgesel uygulama kapsam›nda III üncü ve IV

üncü bölgelerde yap›lacak yat›r›mlar ile  Ar-Ge  ve çevre yat›r›mlar› için

faiz deste¤i uygulanabilece¤i belirtilmifltir. Faiz deste¤i uygulamas›na

iliflkin esaslar Hazine Müsteflarl›¤› ve arac› kurumlar aras›nda imzalanan

protokol ile belirlenecektir. Burada söz edilen arac› kurum ifadesinden,

2009/1 say›l› Tebli¤’in 2. maddesinde aç›kland›¤› üzere, faiz deste¤ini

uygulayacak kamu bankalar› dahil olmak üzere bankalar› ve finansal ki-

ralama flirketlerini anlamak gerekmektedir.

5.1. FA‹Z DESTE⁄‹N‹N UYGULANACA⁄I BÖLGELER

Yukar›da belirtildi¤i üzere, faiz deste¤i III. ve IV. bölgelerde yer

alan iller ile bölge ayr›m› yap›lmaks›z›n araflt›rma ve gelifltirme yat›r›m-

lar› ile do¤rudan ticarî mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya ger-

çeklefltirilecek tesisin kat›, s›v› veya gaz gibi at›klar›n›n temizlenmesi ve-

ya yok edilmesine yönelik çevre yat›r›mlar›nda uygulanacakt›r.

Faiz deste¤inin uygulanaca¤› III. ve IV. bölgelerde yer alan iller

afla¤›da gösterilmifltir.
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5.2. FA‹Z DESTE⁄‹ ORANLARI VE TUTARLARI

Bölgesel desteklerden yararlanacak yat›r›mlarda faiz deste¤i uygulana-
cak kredinin en az bir y›l vadeli olmas› gerekmektedir. Ayr›ca faiz deste¤i,
bu kredilerin teflvik belgesinde kay›tl› sabit yat›r›m tutar›n›n % 70’ine kadar
olan k›sm› için ödenecek faiz veya kâr pay› için uygulanacakt›r. 

Örne¤in, teflvik belgesinde kay›tl› sabit yat›r›m tutar› 10.000.000 TL.
olan bir yat›r›mda, faiz deste¤i en fazla 7.000.000 TL.’lik bir kredinin faizi ve-
ya kar pay› için uygulanabilecektir.

Faiz deste¤i oranlar› afla¤›daki tabloda bölgeler itibariyle gösterilmifltir.
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III.Bölge IV.Bölge
TR52 TR82

Konya, Karaman Kastamonu, Çank›r›, Sinop 
TR63 TR90

Hatay, Kahramanmarafl Trabzon, Ordu, Giresun, Rize,
Osmaniye Artvin, Gümüflhane

TR71 TRA1
K›r›kkale, Aksaray, Ni¤de, Erzurum, Erzincan, Bayburt

Nevflehir, K›rflehir
TR33 TRA2

Manisa, Afyonkarahisar A¤r›, Kars, Ardahan, I¤d›r
Kütahya, Uflak

TR72 TRB2
Kayseri, Sivas, Yozgat Van, Mufl, Bitlis, Hakkari

TR81 TRB1
Zonguldak, Karabük, Bart›n Malatya, Elaz›¤, Bingöl, Tunceli

TR83 TRC2
Samsun, Tokat, Çorum, fianl›urfa, Diyarbak›r

Amasya
TRC1 TRC3

Gaziantep, Ad›yaman, Kilis Mardin, Batman, fi›rnak, Siirt
TR22

Çanakkale ‹li Bozcaada,
Gökçeada ‹lçeleri



Yukar›da yer alan oranlara isabet eden destekler, Hazine Müsteflarl›¤›n-
ca da uygun görülmesi halinde azamî ilk befl y›l için ödenmek kayd›yla büt-
çe kaynaklar›ndan karfl›lanabilir. 

Faiz deste¤i içeren teflvik belgelerine konu yat›r›mlardan finansal kira-
lama flirketleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilecek olanlar için de faiz ödemelerini
içeren itfa plan› yap›lmas› kayd›yla ayn› flartlarla faiz deste¤i uygulanabilir.

Ayr›ca, faiz deste¤i tutarlar› için bir üst limit belirlenmifltir. Buna göre,
faiz deste¤i tutar› proje baz›nda azami;

a-) Ar-Ge ve çevre yat›r›mlar› için 300.000 TL., 
b-) III. ve  IV. bölgede yap›lacak yat›r›mlar için 500.000 TL.’dir.
Döviz kredisi ile gerçeklefltirilecek yat›r›mlarda faiz deste¤i uygulama-

s›, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› döviz sat›fl kuru
dikkate al›narak yap›l›r. 

Teflvik belgelerinde faiz deste¤inin öngörülmüfl olmas› do¤ru-

dan faiz deste¤inden yararlanmaya hak oluflturmaz. Faiz deste¤inden

yararlanabilmek için söz konusu deste¤i içeren teflvik belgesi konusu

yat›r›m için bankalar›n kredi kulland›r›m›n› öngörmesi ve bankaca

Hazine Müsteflarl›¤›na yap›lacak müracaat›n Müsteflarl›kça yap›lacak

de¤erlendirme çerçevesinde uygun görülmesi gerekmektedir.
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Bölgesel ve Sektörel Puan Deste¤i
Bölgeler TL Kredisi Döviz Kredisi Dövize Endeksli Kredi

I. - - -
II. - - -
III. 3 1 1
IV. 5 2 2

Bölge Ay›r›m› Olmaks›z›n 
Yap›lan Ar-Ge ve Çevre 5 2 2

Yat›r›mlar› 



5.3. FA‹Z DESTE⁄‹NDEN YARARLANAMAYACAK YATIRIMLAR

2009/15199 say›l› Karara ekli 4 numaral› listede yer alan; teflvik edilme-
yecek yat›r›m konular› ile aranan flartlar› sa¤layamayan yat›r›m konular› faiz
deste¤inden yararlanamayacakt›r. Bunun d›fl›ndaki yat›r›mlar bu destekten
yararlanabilecektir. 2009/15199 say›l› Karara ekli 4 numaral› listede yer alan
ve dolay›s›yla faiz deste¤inden yararlanamayacak yat›r›mlar kitab›m›z›n I.
Bölüm, “3.2. 2009/15199 SAYILI KARAR’IN 4 NUMARALI EK‹NDE YER
ALAN YATIRIM KONULARI” bafll›¤› alt›nda gösterilmifltir.

Öte yandan, kullan›lm›fl makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi tefleb-
büsleri dâhil kamu kurum ve kurulufllar› ile kamu kurumu niteli¤indeki mes-
lek kurulufllar›n›n yapaca¤› yat›r›mlar için faiz deste¤i öngörülmez. Ayr›ca,
di¤er kamu kurum ve kurulufllar›nca kulland›r›lan veya kamu kaynaklar›n-
dan sübvanse edilen krediler için de faiz deste¤i uygulanmaz. 

5.4. FA‹Z DESTE⁄‹ UYGULAMASINDA ASGARÎ YATIRIM TUTAR-

LARI VE SAB‹T KAPAS‹TELER 

Yap›lan yat›r›m›n faiz deste¤inden yararlanabilmesi için 2009/15199 sa-
y›l› Karar’›n 4. maddesinde belirtilen asgarî yat›r›m tutarlar› ile sabit kapasi-
teleri sa¤lamas› gerekmektedir. An›lan maddeye göre, faiz deste¤inin uygu-
lanabilece¤i III. ve IV. bölgelerde, asgarî sabit yat›r›m tutar›n›n 500.000 TL.
tutar›nda olmas› gerekir.

5.5. TEfiV‹K BELGES‹ fiARTI

Di¤er bütün destek unsurlar›nda oldu¤u gibi faiz deste¤inden faydala-
nabilmek için yat›r›m›n teflvik belgesine ba¤lanmas› gerekmektedir. Teflvik
belgesi baflvurusundan, kapanmas›na kadar yap›lacak ifllemler kitab›m›z›n I.
Bölüm, “8. DESTEK UNSURLARINDAN YARARLANAB‹LMEK ‹Ç‹N TEfiV‹K
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BELGES‹ ALINMASI GEREKMEKTED‹R” bafll›¤› alt›nda ayr›nt›l› olarak anla-
t›lm›flt›r.  

5.6. FA‹Z DESTE⁄‹ UYGULAMASINA ‹L‹fiK‹N USUL VE ESASLAR

Faiz Deste¤i Uygulamas›n›n Bafllamas›: Teflvik belgesinde faiz des-
te¤i öngörülen yat›r›mc›lar faiz deste¤inden yararlanabilmek için, Hazine
Müsteflarl›¤› ile protokol imzalayan bankalardan birine baflvurabilirler. Ban-
kaca yap›lan de¤erlendirme sonucunda kredi kulland›r›lmas› uygun görülen
projelere iliflkin faiz deste¤i müracaatlar›, yat›r›mc› ad›na protokolde belirti-
len esaslar çerçevesinde banka taraf›ndan Müsteflarl›¤a yap›l›r. 

Birden Fazla Arac› Kurumdan Kredi Kullan›lmas›: Ayn› teflvik bel-
gesi kapsam› yat›r›m için faiz deste¤i uygulamas›na yönelik olarak birden
fazla banka talepte bulunamaz. Ayn› teflvik belgesi kapsam›nda faiz deste-
¤inden yararlanabilmek amac›yla bankadan kullan›lan kredi ve finansal ki-
ralama ifllemleri için birlikte talepte bulunulamaz. Bu tür durumlarda faiz
deste¤i müracaat› yat›r›mc›n›n tercihine göre finansal kiralama flirketi veya
bankalardan birisi tercih edilerek yap›l›r. Arac› kurum de¤ifltirilmemek kay-
d›yla ayn› teflvik belgesi kapsam› yat›r›m için birden fazla itfa tablosuna gö-
re ifllem yap›labilir.

Kredi Geri Ödemelerinde Aksama Yaflanmas›: Kullan›lan kredile-
rin faiz, kâr pay› veya ana paralar›n›n yat›r›mc› taraf›ndan itfa planlar›nda be-
lirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi halinde, bu durum ilgili arac› ku-
rumlar taraf›ndan en k›sa sürede Hazine Müsteflarl›¤›na bildirilir ve Müste-
flarl›kça faiz deste¤i ödemeleri durdurulur. Yat›r›mc›n›n kredi geri ödeme
yükümlülüklerini yerine getirdi¤inin daha sonra ilgili arac› kurumca Müste-
flarl›¤a bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz deste¤i
ödemeleri bafllang›çta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya
gidilmeksizin tekrar bafllat›l›r. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin ye-
niden aksamas› hâlinde faiz deste¤i ödemesine son verilir.
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Yat›r›m›n Devri: Teflvik belgesi kapsam› yat›r›m›n baflka bir yat›r›m-
c›ya devredilmesi durumunda, devralan yat›r›mc›n›n teflvik belgesinde faiz
deste¤inin öngörülmüfl olmas› ve arac› kurumca da uygun görülmesi hâlin-
de, yeni yat›r›mc› için eski itfa plan›ndaki vade, faiz deste¤i miktar› ve ben-
zeri flartlar de¤ifltirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa plan›-
na göre faiz deste¤i ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde, devredilen ma-
kine ve teçhizata yönelik faiz deste¤i uygulamas› durdurulur.

Arac› Kurumlar›n Yükümlükleri: Arac› kurum, faiz deste¤ine esas
olan kredinin teflvik belgesi kapsam›ndaki harcamalar için kulland›r›lmas›y-
la yükümlüdür. Kredinin amac› d›fl›nda kullan›ld›¤›n›n tespiti hâlinde banka-
ca, Müsteflarl›kça kulland›r›lan faiz deste¤i tutar›na ilgili bankan›n bu kap-
samdaki krediye uygulanan faiz oran› uygulanmak suretiyle tespit edilecek
mebla¤›n, finansal kiralama flirketlerince ise itfa plan›nda belirtilen toplam
faiz deste¤i miktar›n›n befl ifl günü içerisinde bütçeye gelir yaz›lmak üzere
muhasebe birimi hesab›na yat›r›lmas› gerekir. Aksi takdirde söz konusu
mebla¤lar Müsteflarl›kça;

a-) Bankalar için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› nezdindeki kar-
fl›l›k hesab›ndan virman yap›larak veya di¤er hukukî yöntemler kullan›larak, 

b-) Finansal kiralama flirketleri için ise 6183 say›l› Kanun hükümleri uy-
gulanarak, geri al›n›r. 

Teflvik Belgesinin ‹ptali: Teflvik belgesinin herhangi bir nedenle ip-
tal edilmesi halinde yararlan›lan faiz deste¤i tutar› 6183 say›l› Amme Alacak-
lar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

6. YATIRIM YER‹ TAHS‹S‹

Yat›r›m yeri tahsisi, büyük ölçekli yat›r›mlar ve ile bölgesel destekler-
den yararlanacak yat›r›mlar için ayr› usul ve esasla ile düzenlenmifltir.
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6.1. BÜYÜK ÖLÇEKL‹ YATIRIMLAR ‹Ç‹N YER TAHS‹S‹ 

Büyük ölçekli yat›r›mlar için yat›r›m yeri tahsisi uygulamas› 4706 say›-
l› Kanun’un Ek 3. maddesi hükmüne göre yap›lacakt›r. KVK’n›n 32/A mad-
desinde belirtilen 50.000.000 TL’yi aflan büyük ölçekli yat›r›mlar›n neler ol-
du¤u 2009/15199 say›l› Karar’›n 3 numaral› ekinde belirtilmifltir. Bunlar afla-
¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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S›ra No Sektör 50 Milyon TL’nin Üzerindeki
Asgari Sabit Yat›r›m Tutarlar›

(Milyon TL)
1 Kimyasal Madde ve Ürünlerin ‹malat›

1-a Ana Kimyasal Maddelerin ‹malat› 1.000
1-b Di¤er Kimyasal Ürünlerin ‹malat› 300
2 Rafine Edilmifl Petrol Ürünleri ‹malat› 1.000
3 Transit Boru Hatt›yla Tafl›mac›l›k Hizmetleri Yat›r›mlar›
4 Motorlu Kara Tafl›tlar›n›n ‹malat› Yat›r›mlar› 250
5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon 

‹malat› Yat›r›mlar›
6 Liman ve Liman Hizmetleri Yat›r›mlar› 250
7 Elektronik Sanayi Yat›r›mlar›

7-a LCD/Plazma Üretimi Yat›r›mlar› 1.000
7-b Modül Panel Üretimi Yat›r›mlar› 150
7-c Lazer Televizyon, Üç Boyutlu Televizyon ve OLED 

Televizyonlar ve benzeri Televizyon Üretimi Yat›r›mlar›
7-d Di¤er Elektronik Sektörü Yat›r›mlar›
8 T›bbi Alet, Hassas ve Optik Aletler ‹malat› Yat›r›mlar›
9 ‹laç Üretimi Yat›r›mlar› 100
10 Hava ve Uzay Tafl›tlar› ‹malat› Yat›r›mlar›
11 Makine ‹malat Yat›r›mlar›
12 Madencilik Yat›r›mlar›

Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik 
madenlerle ilgili nihai metal üretimine yönelik izabe 
(cevher iflleme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden 
üretimine yönelik (istihraç+iflleme) yat›r›mlar (AKÇT 
kapsam› ürünler hariç).



5838 say›l› Kanun’un 23’üncü maddesi ile 4706 say›l› Hazineye Ait Ta-

fl›nmaz Mallar›n De¤erlendirilmesi ve Katma De¤er Vergisi Kanununda De-

¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanuna 28.02.2009 tarihinde yürürlü¤e girmek

üzere eklenen Ek Madde-3 hükmü ile Teflvik Belgeli yat›r›mlara ve yukar›-

daki tabloda belirtilen yat›r›mlara Hazine arazisi tahsisi konusunda düzenle-

me yap›lm›flt›r.

Söz konusu Ek Madde-3 uyar›nca, KVK’n›n 32/A madde kapsam›nda-

ki yat›r›mlarla ilgili olarak talep edilen tafl›nmaz›n bulundu¤u ilçenin mülki

s›n›rlar› içindeki organize sanayi veya endüstri bölgelerinde bu yat›r›mlar

için tahsis edilebilecek bofl parsel bulunmamas›, gerçeklefltirilecek yat›r›m›n

toplam tutar›n›n, talep edilen tafl›nmazlar›n maliki idarelerce takdir edilecek

rayiç de¤erinin tar›m ve hayvanc›l›k yat›r›mlar› için bir, turizm yat›r›mlar› için

iki, di¤er yat›r›mlar için üç kat›ndan az olmamas› kayd›yla; Hazineye, özel

bütçeli idarelere, il özel idarelerine veya belediyelere ait arazi veya arsalar›n

üzerinde k›rkdokuz y›l süreli ba¤›ms›z ve sürekli nitelikli irtifak hakk› tesis

edilebilecektir. 

6831 say›l› Orman Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere, Devletin

hüküm ve tasarrufu alt›nda bulunmas› nedeniyle irtifak hakk› tesis edileme-

yen tafl›nmazlar üzerinde ise ayn› flartlarla k›rkdokuz y›l süreli kullanma iz-

ni verilebilecektir. 

Yat›r›mc›lar lehine tesis edilecek irtifak hakk› veya kullanma izinlerin-

de ilk y›l bedeli, yat›r›m konusu tafl›nmaz›n emlak vergi de¤erinin yüzde

üçüdür. 

‹rtifak hakk› veya kullanma izni verilenlerden ayr›ca has›lat pay› al›n-

mayacakt›r.

‹rtifak hakk› tesis edilecek veya kullanma izni verilecek tafl›nmazlar

üzerindeki kamuya ait ve ihtiyaç d›fl› bina ve müfltemilat ile üzerinde henüz

faaliyete geçmemifl yat›r›m bulunan arazi veya arsalar da bu kapsamda de-

¤erlendirilecektir. 
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‹rtifak hakk› tesis edilecek veya kullanma izni verilecek tafl›nmazlardan

imar plan› bulunmayanlar›n planlar› ile uygulama projeleri, bedelsiz olarak

verilen ön izin süresi içinde yap›lacak olup, on izin süresi iki y›l› geçeme-

yecektir.

‹stihdam edilecek iflçi say›s›na, yat›r›m konusu iflletmenin faaliyete geç-

ti¤i tarihten itibaren befl y›l süreyle uyulmas› zorunludur.

Yat›r›mc›n›n, Ek Madde-3 ile yap›lan düzenleme kapsam›nda belirle-

nen flartlara uymad›¤›n›n veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede ya-

t›r›m›n tamamlanmad›¤›n›n tespiti halinde, herhangi bir yarg› karar› aran-

maks›z›n irtifak hakk› veya kullanma izni iptal edilecektir. Bu durumda ta-

fl›nmaz üzerindeki tüm yap› ve tesisler sa¤lam ve ifller durumda tazminat ve-

ya bedel ödenmeksizin tafl›nmaz maliki idareye intikal edecek ve bundan

dolay› hak lehtar› veya üçüncü kiflilerce herhangi bir hak ve talepte bulunu-

lamayacakt›r. Ancak, öngörülen sürede yat›r›m›n en az yüzde ellisinin ger-

çeklefltirilmesine ra¤men yat›r›m›n tamamlanmamas› veya öngörülen istih-

dam say›s›na yüzde onu aflan oranda uyulmamas› halinde ise irtifak hakk›

veya kullanma izni bedelleri için sa¤lanan indirimler iptal edilecek ve iptal

tarihinden itibaren ayr›ca has›lat pay› al›nacakt›r. 

‹rtifak hakk› veya kullanma izni süresinin sonunda makine, teçhizat ve

demirbafllar hariç di¤er yap› ve tesisler tafl›nmaz maliki idareye intikal eder,

yat›r›mc›n›n talep etmesi halinde ise genel hükümlere göre do¤rudan irtifak

hakk› tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir.

Hazineye ait tafl›nmazlar; tar›m ve hayvanc›l›k yat›r›mlar› hariç olmak

üzere,  en az 50.000.000 ABD Dolar› karfl›l›¤› Türk Liras› tutar›nda, en az yüz

kifliye istihdam sa¤layacak flekilde ve tafl›nmaz›n rayiç de¤erinin en az üç

kat› tutar›nda yat›r›m yapacaklara, 492 say›l› Harçlar Kanununun 63 üncü

maddesinde yer alan harca esas de¤er üzerinden do¤rudan sat›labilecektir.

Bu yerlerin amac› d›fl›nda kullan›lmayaca¤›na dair tapu kütü¤üne flerh ko-

nulacakt›r.
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Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› belirlemeye ve

ikinci f›krada belirtilen bedeli Bakanlar Kurulunca belirlenecek bölgeler iti-

bar›yla farkl›laflt›rmaya ve s›f›ra kadar indirmeye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.

6.2. BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANACAK YATIRIMLAR

‹Ç‹N YER TAHS‹S‹

2009/15199 say›l› Karar’›n 11. maddesinde, bölgesel desteklerden ya-

rarlanacak yat›r›mlar için Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen usul ve esaslar çer-

çevesinde yat›r›m yeri tahsis edilebilece¤i belirtilmifltir. Bu uygulama aç›s›n-

dan bölge ayr›m›n›n herhangi bir önemi bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla tefl-

vik belgesine ba¤lanan ve sabit yat›r›m tutarlar› ile asgari kapasiteleri aflan

bütün yat›r›mlar için yer tahsisi yap›labilecektir.

Ancak, bu konuda Maliye Bakanl›¤›nca yap›lm›fl bir düzenleme bulun-

mamaktad›r.

6.3. YATRIM YER‹ TAHS‹S‹ DESTE⁄‹NDEN YARARLANAMAYA-

CAK YATIRIMLAR

2009/15199 say›l› Karara ekli 4 numaral› listede yer alan; teflvik edil-

meyecek yat›r›m konular› ile aranan flartlar› sa¤layamayan yat›r›m konular›

yat›r›m yeri tahsisi deste¤inden yararlanamayacakt›r. Bunun d›fl›ndaki yat›-

r›mlar bu destekten yararlanabilecektir. 2009/15199 say›l› Karara ekli 4 nu-

maral› listede yer alan ve dolay›s›yla yat›r›m yeri tahsisinden yararlanamaya-

cak yat›r›mlar kitab›m›z›n I. Bölüm, “3.2. 2009/15199 SAYILI KARAR’IN 4

NUMARALI EK‹NDE YER ALAN YATIRIM KONULARI” bafll›¤› alt›nda göste-

rilmifltir.

Öte yandan, afla¤›da say›lan kurumlara ve yat›r›mlara, yat›r›m yeri tah-

sis edilmesi mümkün de¤ildir.
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1. Finans ve sigortac›l›k sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar,

2. ‹fl ortakl›klar›,

3. 16/7/1997 tarihli ve 4283 say›l› Yap-‹fllet Modeli ‹le Elektrik Enerjisi

Üretim Tesislerinin Kurulmas› Ve ‹flletilmesi ‹le Enerji Sat›fl›n›n Düzenlenme-

si Hakk›nda Kanun kapsam›ndaki yat›r›mlar: Bu kanun; hidroelektrik, jeo-

termal, nükleer santraller ve di¤er yenilebilir enerji kaynaklar› ile çal›flt›r›la-

cak santrallerin d›fl›nda kalan “Yap-‹fllet Modeli” ile üretim flirketlerine ülke

enerji plan ve politikalar›na uygun biçimde elektrik enerjisi üretmek için

mülkiyetleri kendilerine ait olmak üzere termik santral kurma ve iflletme iz-

ni verilmesi ile enerji sat›fl›na dair esas ve usulleri belirlemektir. 

4. 8/6/1994 tarihli ve 3996 say›l› Baz› Yat›r›m Ve Hizmetlerin Yap-‹fllet-

Devret Modeli Çerçevesinde Yapt›r›lmas› Hakk›nda Kanun kapsam›nda ya-

p›lan yat›r›mlar: Bu Kanun, köprü, tünel, baraj, sulama, içme ve kullanma

suyu, ar›tma tesisi, kanalizasyon, haberleflme, elektrik üretim, iletim, da¤›t›m

ve ticareti, maden ve iflletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirlili¤ini

önleyici yat›r›mlar, otoyol, trafi¤i yo¤un karayolu, demiryolu, gar komplek-

si, lojistik merkezi, yeralt› ve yerüstü otopark› ve sivil kullan›ma yönelik de-

niz ve hava alanlar› ve limanlar›, yük ve/veya yolcu ve yat limanlar› ile

kompleksleri, s›n›r kap›lar›, milli park (özel kanunu olan hariç), tabiat par-

k›, tabiat› koruma alan› ve yaban hayat› koruma ve gelifltirme sahalar›nda

planlarda öngörülen yap› ve tesisleri, toptanc› halleri ve benzeri yat›r›m ve

hizmetlerin yapt›r›lmas›, iflletilmesi ve devredilmesi konular›nda, yap-ifllet-

devret modeli çerçevesinde sermaye flirketlerinin veya yabanc› flirketlerin

görevlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar› düzenlemektedir.
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7. TEKST‹L, KONFEKS‹YON VE HAZIR G‹Y‹M, DER‹ VE DER‹ MA-

MULLER‹ SEKTÖRLER‹NE TAfiINMA DESTE⁄‹

5838 say›l› Kanun ile KVK’ya eklenen geçici 4. madde hükmüne göre,

münhas›ran 34 tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim, deri ve deri mamulleri

sektörlerinde faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini Bakanlar Kurulunca

belirlenen illere 31/12/2010 tarihine kadar nakleden ve asgari 50 kiflilik is-

tihdam sa¤layan mükelleflerin, bu illerdeki iflletmelerinden sa¤lad›klar› ka-

zançlar için nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren befl y›l sürey-

le kurumlar vergisi oran›n› % 75'i geçmemek üzere indirimli uygulatmaya

Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu madde hükmünden gelir vergisi mükellefleri

de yararlan›r. Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› belirleme-

ye Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.

Bakanlar Kurulu bu madde ile ald›¤› yetkisini 2009/15199 say›l› Karar

ile kullanm›fl ve tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim, deri ve deri mamulleri

sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan iflletmelerin IV.

bölgedeki illere;

-31/12/2010 tarihine kadar bütünüyle tafl›nmas› ve 

-en az elli kiflilik istihdam sa¤lanmas› hâlinde 

bu tesisler için afla¤›da say›lan destek unsurlar›n›n uygulanaca¤› belir-

tilmifltir.

1. KVK’n›n geçici 4. maddesi uyar›nca kurumlar vergisi veya gelir ver-

gisi befl y›l süreyle yüzde yetmiflbefl oran›nda indirimli olarak uygulan›r.

2. Tafl›nma ile birlikte yap›lacak ilave yat›r›mlar› da içeren teflvik bel-

gesi kapsam› yat›r›mlar için yat›r›m yeri tahsis edilebilir. Sadece tafl›nma ifl-

lemini gerçeklefltiren iflletmeler için yat›r›m yeri tahsis edilmez.
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3. Çal›flanlar›n asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi iflveren hissesi-

nin tamam› tafl›nma tarihinden itibaren befl y›l süre ile bütçeden karfl›lan›r.

Ancak, 31/12/2010 tarihinden önce bafllan›lan yat›r›mlarla ilgili olarak yap›-

lacak ilave yat›r›mlarda çal›flan istihdam için yedi y›l süre ile sigorta primi ifl-

veren hissesi deste¤i uygulan›r.

4. Tesislerin tafl›nma iflleminin 2009 y›l› sonuna kadar tamamlanmas›

hâlinde tafl›nma giderleri bütçeden karfl›lanabilir.

5. 5084 say›l› Kanun kapsam› desteklerden yararlanmakta olan I inci ve

II nci bölgedeki iflletmeler IV üncü bölgeye tafl›nd›klar› tarihten sonraki dönem

için sigorta primi iflveren hissesi deste¤i uygulamas›ndan yararlanabilirler.

Konu afla¤›daki bafll›klar alt›nda aç›klanm›flt›r.

7.1. TES‹SLER‹N NEREDEN NEREYE TAfiINACA⁄I

2009/15199 say›l› Karar’a göre tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim, de-

ri ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki illerde faaliyette bu-

lunan iflletmelerin IV. bölgedeki illere tafl›nmas› halinde destek uygulamas›

yap›lacakt›r. Buna göre, bu tesislerin nereden nereye tafl›naca¤› afla¤›daki

tabloda gösterilmifltir.
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Tesislerin Bulunmas› Gereken ‹ller
Adana
Ankara 
Antalya
Ayd›n

Bal›kesir
Bilecik
Bolu

Burdur
Bursa

Çanakkale
(Bozcaada, Gökçeada hariç)

Denizli
Düzce
Edirne

Eskiflehir
Isparta
‹stanbul 
‹zmir

K›rklareli
Kocaeli
Mersin
Mu¤la 

Sakarya
Tekirda¤ 
Yalova

Tesislerin Tafl›nmas› Gereken ‹ller
A¤r›

Ardahan
Artvin

Batman
Bayburt
Bingöl
Bitlis

Çanakkale ‹li Bozcaada, 
Gökçeada ‹lçeleri

Diyarbak›r
Elaz›¤

Erzincan
Erzurum

Gümüflhane
Kastamonu

Çank›r›
Giresun
Hakkari 

I¤d›r
Kars

Malatya
Mardin
Mufl
Ordu
Rize
Sinop
Siirt

fianl›urfa
fi›rnak

Trabzon
Tunceli

Van



7.2. TAfiINMA DESTE⁄‹ UYGULAMASIN fiARTLARI

Tafl›nma deste¤inden yararlan›labilmesi için afla¤›daki flartlar›n yerine

getirilmesi gerekmektedir.

-Tafl›nacak tesislerin tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim, deri ve deri

mamulleri sektörlerinde faaliyet göstermesi.

-Tafl›nma iflleminin 31.12.2010 tarihine kadar yap›lmas›.

-Tesislerin I. ve II. bölgelerdeki illerden IV. bölgedeki illere tafl›nmas›.

-Tafl›n›lan yerde en az 50 kiflilik istihdam sa¤lanmas›.

7.3. TAfiINMA HAL‹NDE SA⁄LANACAK DESTEKLER

fiartlara uygun olarak gerçeklefltirilecek tafl›nma ifllemlerine afla¤›da be-

lirtilen destekler sa¤lanacakt›r.

7.3.1. ‹ndirimli Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Yukar›da belirtilen flartlara uygun olarak tafl›nma ifllemlerini tamamla-

yan mükelleflerin, bu illerdeki iflletmelerinden sa¤lad›klar› kazançlar için

nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren befl y›l süreyle ku-

rumlar vergisi oran›n› % 20 yerine % 5 olarak uygulanacakt›r. Ayn› zaman-

da gelir vergisi mükellefleri de % 75 oran›ndaki vergi indiriminden yararla-

nabilecektir.

Dolay›s›yla, tafl›nma ifllemi nedeniyle yararlan›lacak indirimli vergi uy-

gulamas›nda; mükellefin tüm kazançlar›n›n de¤il sadece tafl›n›lan ilde elde

edilen kazançlar, nakil tarihini izleyen hesap döneminden itibaren 5 y›l sü-

re ile yararlan›lacakt›r.
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Örnek: Bursa ilinde bulunan tekstil fabrikas›n› 15.09.2010 tarihi itiba-

riyle Elaz›¤ iline tafl›yan (X) A.fi.’nin Elaz›¤ ilinde bulunan bu fabrikas›ndan

elde etti¤i kazanç ile di¤er kazançlar›n›n vergilendirilmesi afla¤›da gösteril-

di¤i flekilde olacakt›r.

Yukar›daki tablodan anlafl›laca¤› üzere, tafl›ma ifllemin tamamland›¤›

hesap dönemi olan 2010 hesap dönemi ve 2016 hesap dönemi için indirim-

li kurumlar vergisi uygulanmam›flt›r. Çünkü, KVK’n›n geçici 4. maddesinde,

indirimli vergi uygulamas›n›n nakil tarihini izleyen hesap döneminden itiba-

ren bafllayaca¤› ve 5 y›l devam edece¤i belirtilmifltir.

Öte yandan, 2009/15199 say›l› Karar’›n 12. maddesinin (3) numaral›

f›kras›nda, indirimli oranlar›n stopaj suretiyle yap›lan vergilendirmede geçer-

li olmad›¤› belirtilmifltir.

7.3.2. Tafl›nma Halinde Sa¤lanacak Di¤er Destek Unsurlar›

Tekstil, konfeksiyon ve haz›r giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerin-

de faaliyette bulunanlardan üretim tesislerini I. ve II. bölgelerden IV. bölge-

ye tafl›yanlar indirimli vergi uygulamas›n›n yan›nda afla¤›daki destek unsur-

lar›ndan da yararlan›rlar.
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1. Tafl›nma ile birlikte yap›lacak ilave yat›r›mlar› da içeren teflvik bel-

gesi kapsam› yat›r›mlar için yat›r›m yeri tahsis edilebilir. Sadece tafl›nma ifl-

lemini gerçeklefltiren iflletmeler için yat›r›m yeri tahsis edilmez.

2. Çal›flanlar›n asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi iflveren hissesi-

nin tamam› tafl›nma tarihinden itibaren befl y›l süre ile bütçeden karfl›lan›r.

Ancak, 31/12/2010 tarihinden önce bafllan›lan yat›r›mlarla ilgili olarak yap›-

lacak ilave yat›r›mlarda çal›flan istihdam için yedi y›l süre ile sigorta primi ifl-

veren hissesi deste¤i uygulan›r. 5084 say›l› Kanun kapsam› desteklerden ya-

rarlanmakta olan I inci ve II nci bölgedeki iflletmeler IV üncü bölgeye tafl›n-

d›klar› tarihten sonraki dönem için sigorta primi iflveren hissesi deste¤i uy-

gulamas›ndan yararlanabilirler.

3. Tesislerin tafl›nma iflleminin 2009 y›l› sonuna kadar tamamlanmas›

hâlinde tafl›nma giderleri bütçeden karfl›lanabilir.
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EK-1: YATIRIM B‹LG‹ FORMU (2009/1 say›l› Tebli¤ Eki:1)

BÖLÜM I

YATIRIMCI KURULUfiUN:

1.Ad›/unvan›:

2.Haberleflme adresi:

3.Telefon, faks no ve e-posta adresi:

4.Sermayesi: 

Ortaklar Hisse Oran› Kay›tl› Ödenmifl 

_______ ( %) Sermaye Sermaye

-

-

-

____________________________________________________________   

Toplam :

5.Ba¤l› bulundu¤u vergi dairesi ve vergi kimlik numaras›: 

6.SGK iflyeri sicil numaras› :

7.Ortaklar hakk›nda bilgi (isim, adres, ba¤l› bulunduklar› vergi dairele-

rinin ad›, vergi kimlik numaralar›, yat›r›mc› özgeçmifli): 

8.Yat›r›mc› ve ortaklar hakk›nda bilgi al›nabilecek özel ve resmi  kuru-

lufl ve bankalar, adresler ve telefon numaralar›: 

9.Yat›r›mc›da projeden sorumlu flah›slar›n isimleri, adresleri, telefon

numaralar›:

10.Talep edilen destek unsurlar›:
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BÖLÜM II

YATIRIM ‹LE ‹LG‹L‹ B‹LG‹LER 

GENEL B‹LG‹LER 

1.Yat›r›m yerinin tam adresi:

a) Yat›r›m›n yap›laca¤› il ve ilçenin ad› :

b) Yat›r›m›n organize sanayi bölgeleri, teknoloji gelifltirme bölgeleri ve

endüstri bölgelerinde gerçeklefltirilecek olmas› halinde bölgenin ad› (Deri-

nin tabaklanmas› yat›r›mlar›nda OSB yer tahsis yaz›s› aran›r):

c)Yat›r›m›n yap›laca¤› arsa-arazi veya bina kiral›k ise;

-Mal sahibinin ad› :

-Kiral›k yerin adresi :

-Kira kontrat›na göre kiral›k arsa veya binan›n kiralama süresinin bafl-

lang›ç ve bitifl tarihi :

-Kiral›k yer arsa veya arazi ise alan büyüklü¤ü ( m2 ) :

-Kiral›k yer bina ise kapal› alan büyüklü¤ü ( m2 ) :

Not : Müracaat tarihi itibariyle kira kontratlar›n›n kiral›k arazi için en az

10 y›l, bina için ise 5 y›l olmas› zorunludur. 

1.Yat›r›m›n cinsi : 

(Ek-4’te yer alan tan›mlar 

çerçevesinde belirtilir.)

2.Yat›r›m›n konusu : 

3.Yat›r›ma bafllama tarihi :

4.Tahmini iflletmeye geçifl tarihi :

5.Yat›r›m›n bitifl tarihi :

6.Öngörülen yat›r›mla ilave güç (kVA):  
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7.Mevcut istihdam (kifli) : 

(son alt› ayl›k dönem ortalamas›-mevsimsel

özellik tafl›yan yat›r›mlarda bir önceki y›la ait 

mevsimsel ortalama)    

8.Öngörülen istihdam (kifli)

(Üretim ak›fl flemas› ile uyumlu olacakt›r.) :            

9.Projenin kapasitesi : 

(Tek vardiyada tesiste üretilecek mal veya 

hizmet miktarlar› verilir.) 

PROJEN‹N TEKN‹K YÖNLER‹ 

1.Üretilecek mallar veya hizmetler :

2. Projenin gerekçesi :

3. Projenin k›sa anlat›m› : 

4. Üretim teknolojisi  : 

5. Üretim ak›fl flemas›: Üretim aflamalar›n›, girdi ve ç›kt› miktarlar›n›

gösteren basitlefltirilmifl üretim ak›fl flemalar› çizilir. Ayr›ca, istihdam›n üretim

ak›fl flemas›ndaki da¤›l›m› da gösterilir.

6. Patent, Lisans, Royalti ve Know-how: Yat›r›m ve üretim aflamas›nda

patent, lisans, royalti veya know-how gerekip gerekmeyece¤i aç›klan›r. 

TOPLAM SAB‹T YATIRIM TUTARI 

Afla¤›daki aç›klamalar do¤rultusunda sabit yat›r›m kalemleri ayr› ayr›

belirtilerek, toplam yat›r›m ve y›llara göre da¤›l›m› tablosu düzenlenir. Yat›-

r›m›n özelli¤i dolay›s›yla harcama gerektirmeyen kalemler dikkate al›nmaz. 

1. Arazi-arsa bedeli: Sat›n al›nacak arsan›n birim fiyat (TL/m2) ve alan
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büyüklü¤ü (m2) belirtilerek toplam arsa tutar› hesaplan›r. Arsa kiral›k ise,

kimden kiraland›¤›, kira sözleflmesinin bafllang›ç ve bitifl tarihleri, y›ll›k kira

bedeli ve alan büyüklü¤ü (m2) ayr›ca belirtilir.

2. Etüd ve proje giderleri: Yat›r›ma ait etüd ve proje çal›flmalar›yla ilgi-

li ekonomik ve teknik araflt›rma masraflar› ile yat›r›m dönemi iflletmeye al-

ma s›ras›nda ihtiyaç duyulacak kontrolörlük, müflavirlik, e¤itim vb. konular-

da yap›lacak harcamalar bu kalemde detayl› olarak belirtilir.

3. Arazi düzenlemesi ve haz›rl›k yap›lar›: Gerekli kaz› ve dolgu çal›fl-

malar›, istinat duvarlar›, flantiye tesisleri, servis yollar›, kanalizasyon, arazi-

nin çevrilmesi ve bahçe tanzimi,  ulaflt›rma için gerekli iç yollar, ba¤lant› yol-

lar› vb. ifller dahil olmak üzere öngörülen harcamalar, her bir kalem için bi-

rim de¤erler de belirtilerek (m/TL, m2/TL,m3/TL vb.)  verilir.

4. Bina-inflaat giderleri:  Yap›lacak ana mal/hizmet üretim binas›, yar-

d›mc› iflletmelere iliflkin binalar, idari binalar, depolar dahil olmak üzere, her

bir harcama kalemi için kapal› alan (m2) ve birim de¤erler de belirtilmek

üzere, inflaat giderleri uygun hesaplama yöntemleri uygulanarak hesaplan›r.

Bina kiral›k ise kimden kiraland›¤›, kira sözleflmesinin bafllang›ç ve bitifl ta-

rihleri, y›ll›k kira bedeli ve  kapal› alan büyüklü¤ü (m2)  ayr›ca belirtilir.

5.Mal veya hizmet üretimine yönelik ana makine ve teçhizat giderleri:

Üretimle ilgili ithal ve yerli makine-teçhizat tutarlar›, ithal makine ve teçhi-

zat için FOB bedel ve yerli makine ve teçhizat için KDV’siz tutar dikkate al›-

narak hesaplan›r. Ayr›ca ithal ve yerli makine ve teçhizata iliflkin olarak Bö-

lüm IV’te yer alan örne¤e uygun olarak listeler haz›rlan›r.

6.Yard›mc› iflletmeler makine ve teçhizat giderleri: Su, elektrik, yak›t,

buhar, ar›tma tesisi vb. servisler için gerekli makine ekipman giderleri belir-

tilir. 

7.Mefruflat giderleri: Turizm, hastane, huzur evi, ö¤renci yurdu gibi ya-

t›r›mlar için gerekli olan mefruflat harcamalar› belirtilecektir.

‹K‹NC‹ BÖLÜM: DESTEK UNSURLARI

209



8.‹thalat ve gümrükleme giderleri: ‹thal makine ve teçhizat›n ithalat› ile

ilgili masraflar belirtilir. 

9.Tafl›ma ve sigorta giderleri:  Navlun ve sigorta giderleri yurtd›fl› ve

yurtiçi ay›r›m› yap›larak verilir. 

10.Montaj giderleri:  Ana fabrika, yard›mc› iflletme tesislerinin montaj-

lar› ile ilgili tüm masraflar verilir.

11.Genel giderler: Haberleflme, ayd›nlatma, ilan vs. masraflar ile emlak

ve tafl›t al›m vergileri, yat›r›m dönemi personel, idari ve sosyal binalar›n tef-

rifli ve çeflitli demirbafllarla ilgili giderler verilir. 

12.Di¤er giderler:  Baflta yat›r›m dönemi finansman giderleri olmak

üzere, çeflitli fon, vergi vb. masraflar bu harcama kaleminde gösterilir. 

TOPLAM SAB‹T YATIRIM TABLOSU  (milyon TL) 

1. ARAZ‹-ARSA BEDEL‹ :

2. B‹NA-‹NfiAAT G‹DERLER‹ :

a. Ana bina ve tesisleri :

b. Yard›mc› iflletmeler bina ve tesisleri :

c. Ambarlar :

ç. ‹dare binalar› :

d. Arazi düzenlemesi ve haz›rl›k yap›lar›:

e. Yeralt› ana galerileri 

(yeralt› maden ocaklar› için) :

3. MAK‹NA TEÇH‹ZAT G‹DERLER‹ :

a. ‹thal :

b. Yerli :

4. D‹⁄ER YATIRIM HARCAMALARI : 

a.Yard›mc› iflletme makina teçhizat giderleri:
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b. Mefruflat giderleri :

c. ‹thalat ve gümrükleme giderleri :

ç. Tafl›ma ve sigorta giderleri :

d. Montaj giderleri :

e. Genel giderler :

f. Etüd ve proje giderleri :

g. Di¤er giderler :

5.TOPLAM SAB‹T YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):

YATIRIM DÖNEM‹ F‹NANSMAN PLANI (milyon TL) 

Yat›r›m›n finansman›nda kredi kullan›lacaksa, bu kredilerin miktar› ve

nerelerden kullan›laca¤› ayr› ayr› belirtilecektir.

‹ç kredi :

D›fl kredi :

Döviz kredisi : 

Dövize endeksli kredi:

BÖLÜM III

YATIRIMIN KARAKTER‹ST‹⁄‹NE BA⁄LI OLARAK TEfiV‹K BELGES‹ TA-

LEB‹NDE BULUNULMADAN ÖNCE ‹LG‹L‹ MEVZUATI GERE⁄‹ D‹⁄ER

KAMU KURUM VE KURULUfiLARINDAN ALINMASI GEREKEN B‹LG‹

VE BELGELER

(Yat›r›mc›n›n afla¤›da yer alan yat›r›m konular›nda al›nm›fl ruhsat, izin,

yaz›, sözleflme ve benzeri belgelerin bir fotokopisini Yat›r›m Bilgi Formuna

eklemesi halinde bu bölümdeki ilgili k›s›mlar doldurulmayabilir.) 
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1- Madencilik  ve enerji yat›r›mlar›nda;

a) 3213 say›l› Maden Kanununa tabii istihraç ve istihrac› da ihtiva eden

entegrasyon yat›r›mlar›nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Maden ‹flle-

ri Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan bizzat yat›r›mc› ad›na düzenlenmifl ‹flletme

Ruhsat› ve ‹flletme ‹zninin tasdikli suretleri,

b) 3213 say›l› Maden Kanununda tan›mlanan 1(a) grubu madenlerden ‹l

Özel ‹dareleri taraf›ndan ruhsatland›r›lanlarda  ‹flletme Ruhsat› tasdikli sureti,

c) Elektrik Piyasas› Yönetmeli¤ine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi  ve

da¤›t›m›na yönelik yat›r›mlarda, Enerji Piyasas› Düzenleme Kurumu (EPDK) ta-

raf›ndan yat›r›mc› yat›r›mc› ad›na düzenlenen Lisans›n tasdikli sureti,

ç) Enerji Piyasas› mevzuat›na uygun olarak, kendi ihtiyaçlar›n› karfl›la-

mak üzere elektrik enerjisi üretimi yapan ve iletim veya da¤›t›m flebekesi ile

paralel çal›flmayan (ada konumundaki) üretim tesisleri ile ilgili olarak Ener-

ji ve Tabii Kaynaklar  Bakanl›¤›ndan al›nacak proje onay›na iliflkin yaz›,

d) Jeotermal sondaj ve üretim yat›r›mlar›nda ‹flletme Ruhsat›, petrol ve

do¤algaz sondaj ve üretim yat›r›mlar›nda ise ilgili Kamu Kurum ve Kurulufl-

lar›n›n mevzuat›nda yer alan nihai izin ve/veya ruhsatlar.

2- Rafineri yat›r›mlar›nda; 

Enerji Piyasas› Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) al›nacak lisans›n tarih

ve numaras›.

3- Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlay›c› madde

üretimi yat›r›mlar›nda;

Milli Savunma Bakanl›¤›’ndan al›nacak tesis kurulufl izni.

4-Avda ve sporda kullan›lan tüfek, niflan tabancas›, ve av b›çak-

lar›n›n imali yat›r›mlar›nda; 

‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan al›nacak kurulufl izni.

5-Ses ve gaz fifle¤i atabilen silahlar›n üretimi yat›r›mlar›nda;  

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›’ndan kurulufl ve ön izin belgesi.
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6-Tehlikeli at›klar›n bertaraf edilmesine yönelik yat›r›mlarda; 

Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan al›nacak ön lisans.

7- Alkollü içecekler ve tütün mamülleri yat›r›mlar›nda,  

Tütün ve Alkol Piyasas› Düzenleme  Kurumu (TAPDK) ’ndan al›nm›fl

olan  tesis kurma izin belgesi.

8- Pancar veya kam›fl iflleyerek  fleker  üretimi konular›nda yap›-

lacak  komple yeni  veya tevsi yat›r›mlar› için;

fieker Kurumu’ndan al›nm›fl olan tesis kurma izin belgesi.

9- Komple yeni yat›r›m d›fl›ndaki sa¤l›k yat›r›mlar›nda;

Sa¤l›k Bakanl›¤›ndan al›nm›fl olan ‹flletme Ruhsat›n›n tarih ve say›s›.

10- E¤itim yat›r›mlar›nda;

Komple yeni yat›r›mlarda Milli E¤itim Bakanl›¤›nca düzenlenen Önizin

Belgesi, di¤er yat›r›m cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tarih ve say›s›.

11- Turizm yat›r›mlar›nda; 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›nca düzenlenecek Turizm Yat›r›m›, Turizm

‹flletmesi ve/veya K›smi Turizm ‹flletmesi Belgesinin tarih ve say›s›.

12- ‹skele, r›ht›m, bal›kç› bar›na¤› ve liman yat›r›mlar›nda;

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Demiryollar›, Limanlar ve Havameydanlar› ‹nflaat›

Genel Müdürlü¤ü’nün izin yaz›s›n›n tarih ve say›s›.

13-  Havalimanlar›nda yap›lacak komple yeni yer hizmetleri ya-

t›r›m›nda;  

Ulaflt›rma Bakanl›¤› Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nden al›nacak izin

yaz›s› tarih ve  say›s›.

14- Havayolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda; 

Teknik yönden uça¤›n ithalinde sak›nca olmad›¤›n› belirten Ulaflt›rma Ba-

kanl›¤› Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü’nden al›nacak yaz›n›n tarih ve say›s›.

15- Demiryolu ile yük ve/veya yolcu tafl›mac›l›¤› yat›r›mlar›nda; 

T.C.D.D ile yap›lm›fl olan Uygulama Protokolünün  tarih ve say›s›.
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16- Finansal kiralama flirketleri arac›l›¤›yla  yap›lacak yat›r›mlarda,

Finansal kiralama sözleflmesi.

17- Yap-‹fllet veya Yap-‹fllet-Devret modeli ile gerçeklefltirilecek

yat›r›mlarda; 

‹lgili Bakanl›k, kurum veya kurulufl ile yap›lan uygulama sözleflmesi-

nin onay›na iliflkin Yüksek Planlama Kurulu karar›. 

18- Kamu kurum ve kurulufllar› ile belediyeler taraf›ndan yap›la-

cak yat›r›mlarda;

KDV mükellefiyeti olundu¤una dair ilgili vergi dairesinden al›nacak

belge.

19- Kültür yat›r›mlar›nda;

Kültür ve Turizm Bakanl›¤›ndan al›nm›fl Kültür Yat›r›m› Belgesinin ta-

rih ve say›s›.

20- Lojistik hizmetleri yat›r›mlar›nda; 

Ulaflt›rma Bakanl›¤›ndan al›nm›fl L2 belgesinin tarih ve say›s›.

21- Kablo ve uydu yay›nc›l›¤› yat›r›mlar›nda;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan al›nacak lisans ve yay›n izni ol-

du¤una dair yaz›.

22- Karasal yay›nc›l›k yat›r›mlar›nda;

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan al›nacak yasal süresi zarf›nda li-

sans baflvurusunda bulunuldu¤una dair yaz› ile ayn› Kuruldan al›nacak 3984

say›l› Kanunun geçici 6 nc› maddesi kapsam›nda yay›n yap›lmas›na dair izin

yaz›s›.

23- ‹malat sanayi yat›r›mlar›nda;

Komple yeni yat›r›m d›fl›ndaki yat›r›m cinsleri için, odaca onayl› geçer-

li kapasite raporu.
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BÖLÜM V BEYAN VE TAAHHÜTLER

BEYAN VE TAAHHÜT

(Tüm teflvik belgesi taleplerinde aran›r.)

Yat›r›m Bilgi Formunda ibraz edilen bilgi ve belgelerin varl›¤›n›, muh-

teviyat› itibar›yla do¤rulu¤unu, yat›r›m›n herhangi bir aflamas›nda aksinin

tespiti halinde Müsteflarl›kça teflvik belgesinin iptal edilebilece¤i gibi, k›smi

müeyyide de uygulanabilece¤ini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Temsil ve ilzama yetkili

Kiflilerin imzalar› ve Kafle

BEYAN VE TAAHHÜT

(Sadece 5084 say›l› Kanun kapsam› illerde yap›lacak büyük ölçekli

yat›r›mlar ve bölgesel uygulamadan yararlanacak yat›r›mlar için

aran›r.)

......... ilinde ............. faaliyetinde bulunan iflletmemiz için 5084 say›l›

Kanun uyar›nca uygulanmakta olan “sigorta primi iflveren hissesi teflvi-

ki”nden yararlanmad›¤›m›z›, yararland›¤›m›z›n tesbiti halinde her türlü cezai

müeyyidenin uygulanabilece¤ini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Temsil ve ilzama yetkili

Kiflilerin imzalar› ve Kafle
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BEYAN VE TAAHHÜT

(Tamamlama vizesi yap›lmayan teflvik belgesi kapsam› makine ve

teçhizat›n sat›fl izin taleplerinde aran›r.)

....... tarih ve ....... say›l› teflvik belgesi kapsam› .......$ (......TL) tutar›n-

daki makine ve teçhizat›n .................’na sat›fl›n›n gerçekleflmesini müteakip

...... say›l› teflvik belgemizin  herhangi bir nedenle iptali halinde, sat›fla ko-

nu makine ve teçhizata ait gümrük vergisi ve KDV istisnas› desteklerini de

ilgili mevzuat› çerçevesinde ilgili kurum ve kurulufllara ödeyece¤imizi be-

yan, kabul ve taahhüt ederiz.

Temsil ve ilzama yetkili

Kiflilerin imzalar› ve Kafle

Yat›r›m Bilgi Formu’nun ekler dahil her sayfas›nda firma kaflesi ile flir-

keti temsil ve ilzama yetkili imzalar bulunacakt›r.

� YEN‹ TEfiV‹K S‹STEM‹ REHBER‹ 

218



EK-2: MÜRACAATLARI DE⁄ERLEND‹RECEK SANAY‹ ODALARI

(2009/1 say›l› Tebli¤ Eki:2)

Adana Sanayi Odas›

Ankara Sanayi Odas›

Ayd›n Sanayi Odas›

Bal›kesir Sanayi Odas›

Denizli Sanayi Odas› 

Ege Bölgesi Sanayi Odas› 35

Eskiflehir Sanayi Odas›

Gaziantep Sanayi Odas›

‹stanbul Sanayi Odas›

Kayseri Sanayi Odas›

Kocaeli Sanayi Odas›

Konya Sanayi Odas›
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35 Ege Bölgesi Sanayi Odas› kapsam›nda ‹zmir ve Mu¤la illeri yer almaktad›r.



EK-3:SANAY‹ ODALARINCA TEfiV‹K BELGES‹ MÜRACAATI

DE⁄ERLEND‹R‹LEB‹LECEK ‹MALAT SANAY‹ YATIRIMLARI (2009/1

say›l› Tebli¤ Eki:3)
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Sektörün US 
97 KODU YATIRIM KONULARI

15 G›da ürünleri ve içeçek imalat›
17 Tekstil ürünleri imat› (Yün ipli¤i hariç olmak üzere, 

tekstil elyaf›n›n haz›rlanmas› ve e¤irilmesi konusunda 
sadece modernizasyon yat›r›mlar› ve hal›, tafting, 
dokunmam›fl ve örülmemifl kumafl ile çuval hariç olmak 
üzere tekstil dokumac›l›¤› konusunda sadece 
modernizasyon yat›r›mlar›) 

18 Giyim eflyas› imalat›
19 Derinin tabaklanmas› ve ifllenmesi
20 A¤aç ve mantar ürünleri imalat› (mobilya hariç) ; has›r ve

buna benzer, örülerek yap›lan maddelerin imalat›
21 Ka¤›t ve ka¤›t ürünleri imalat›
23 Rafine edilmifl petrol ürünleri ve nükleer yak›t imalat› 

(Madencilik yat›r›mlar› hariç)
24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalat›
25 Plastik ve kauçuk ürünleri imalat›
26 Metalik olmayan di¤er mineral ürünlerin imalat›
27 Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)
28 Metal eflya sanayi
29 B.y.s. makine ve teçhizat imalat›
30 Büro, muhasebe ve bilgi ifllem makineleri imalat›
31 B.y.s. elektrikli makine ve cihazlar›n imalat›
32 Radyo, televizyon, haberleflme teçhizat› ve cihazlar› imalat›
33 T›bbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalat›
34 Motorlu kara tafl›t›, römork ve yar› römork imalat›
35 Di¤er ulafl›m araçlar›n›n imalat› (Gemi ve yat infla 

yat›r›mlar› hariç)
36 Mobilya imalat›; b.y.s. di¤er imalat
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EK-5: YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERT‹Z RAPORU (2009/1 say›l›

Tebli¤ Eki:6)

YATIRIMCI KURULUfiUN:

Ad›/unvan›:

Haberleflme adresi:

Telefon, faks no ve e-posta adresi:

Sermayesi: 

Ba¤l› bulundu¤u vergi dairesi ve vergi kimlik numaras›: 

SGK iflyeri sicil numaras› :

Yat›r›m yerinin tam adresi:

Yat›r›m›n cinsi: 

Yat›r›m›n konusu:

Tamamlama vizesi müracaat tarihi:

Yat›r›ma bafllama tarihi:

Yat›r›m›n bitifl tarihi:

Öngörülen yat›r›mla ilave güç (kVA):

Mevcut istihdam (kifli):

(son alt› ayl›k dönem ortalamas›-mevsimsel

özellik tafl›yan yat›r›mlarda bir önceki y›la ait 

mevsimsel ortalama)        

Öngörülen istihdam (kifli):

Gerçekleflen istihdam (kifli):

(Son prim ve hizmet belgesinde belirtilen)        

Projenin kapasitesi:
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GERÇEKLEfiEN TOPLAM SAB‹T YATIRIM TABLOSU  ( TL) 

1. ARAZ‹-ARSA BEDEL‹ :

2. B‹NA-‹NfiAAT G‹DERLER‹ :

a. Ana bina ve tesisleri :

b. Yard›mc› iflletmeler bina ve tesisleri :

c. Ambarlar :

ç. ‹dare binalar› :

d. Arazi düzenlemesi ve haz›rl›k yap›lar› :

E. Yeralt› ana galerileri 

(yeralt› maden ocaklar› için) :

3. MAK‹NA TEÇH‹ZAT G‹DERLER‹ :

a. ‹thal :

b. Yerli :

4.D‹⁄ER YATIRIM HARCAMALARI : 

a.Yard›mc› iflletme makina teçhizat giderleri:

b. Mefruflat giderleri :

c. ‹thalat ve gümrükleme giderleri :

ç. Tafl›ma ve sigorta giderleri

d. Montaj giderleri :

e. Genel giderler :

f. Etüd ve proje giderleri :

g. Di¤er giderler :

5.TOPLAM SAB‹T YATIRIM TUTARI (1+2+3+4):

F‹NANSMAN KAYNAKLARI

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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I.Özkaynaklar  : 

a) Sermaye art›fl› :

b) fiirket fonlar› :

II.Kredi temini :

a) ‹ç kredi : 

b) Döviz kredisi :

c) D›fl kredi :

ç) Dövize endeksli kredi :

TOPLAM F‹NANSMAN (TL):

YARARLANILAN DESTEKLER VE M‹KTARLARI 

EKLER:

1- Yat›r›m›n gerçekleflme de¤erlerine göre revize edilmifl teflvik belge-
si asl›, 

2- Döviz ve kredi kullan›m belgesi asl›,
3- ‹thal ve/veya yerli makine ve teçhizat listeleri asl›,
4- Gerçekleflme durumunu gösterir onayl› ithal ve/veya yerli makine ve

teçhizat listeleri,
5- Yat›r›m›n gerçekleflme de¤erlerini içeren yat›r›m takip formu, 
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Destekler Toplam Kullan›m Miktar› (TL) 
Gümrük vergisi muafiyeti
KDV istisnas›
Vergi indirimi
Sigorta primi iflveren hissesi deste¤i
Faiz deste¤i
Yat›r›m yeri tahsisi



EK-6: YATIRIM TAMAMLAMA V‹ZES‹ ‹Ç‹N ‹STENECEK BELGELER

(2009/1 say›l› Tebli¤ Eki:7)  

1- Teflvik belgesi ve döviz kullan›m belgesi asl›,
2- Yat›r›m›n gerçekleflme durumunu gösteren yat›r›m takip formu,
3- ‹thal ve yerli global liste asl›,
4- Gerekli görülmesi halinde Gümrük Beyanname fotokopileri,
5- Yat›r›m kapsam›nda kredi kullan›l›p kullan›lmad›¤›na dair flirketi

temsil ve ilzama yetkili kiflilerce imzal› taahhütname,
6-  Bina ruhsat› ve yap› kullanma izni ile arsa tapusu fotokopisi (eks-

pertiz an›nda asl›n›n görüldü¤üne dair flerh düflülür.),
7- Firma yetkililerince onayl› harcamalarla ilgili fatura dökümü (arsa,

inflaat, yerli ve ithal makina teçhizat ve di¤er yat›r›m harcamalar› ie ilgili har-
cama listeleri, (yevmiye kay›t tarih ve numaralar›n›da içeren),

8- Kapasite raporu (‹lgili Oda onayl›),
9- ‹mza sirküleri (Noter onayl›),
10- Gerçekleflen ithal ve yerli listeler (afla¤›da gösterilen formatta, ka-

fleli, firma yetkililerince imzal›),
11- 5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu uya-

r›nca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmufl prim ve
idari para cezas› borçlar›n›n bulunmad›¤›na veya tecil ve taksitlendirildi¤ine
ya da yap›land›r›ld›¤›na ve yap›land›rman›n bozulmad›¤›na dair yaz›,

12- Varsa teflvik belgesindeki özel flartlar›n yerine getirildi¤ine iliflkin
bilgi ve belgeler.

GERÇEKLEfiEN  ‹THAL MAK‹NE VE TEÇH‹ZAT L‹STES‹  (2 nüsha)

Gl. Liste Menfle Ülke GB      Yevmiye

S›ra No   Makina Ad›     Adedi     Dövizi (FOB)      FOB $     C‹F (TL)      FOB (TL)     Tarih-No     Tarih No

---------     --------------     -------      ------------------   ---------     -------------    -------------     -----------     ---------
(Gümrük Beyannamesi de¤erleri esas al›nacak)         (Defter kay›tlar› makine bedeli)
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GERÇEKLEfiEN YERL‹ MAK‹NE VE TEÇH‹ZAT L‹STES‹  (2 nüsha)

Gl.Liste Birim Tutar     Toplam Tutar     Fatura Yevmiye

S›ra No Makine Ad› Adedi (TL) (TL)          Tarih No Tarih No

------------     ----------------      ---------                   ---------------     ------------------   ------------ -----------

(KDV’siz   fatura   de¤erleri   esas   al›nacak)
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KAYNAKÇA

-2009/15199 say›l› Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar.

-2009/1 say›l› Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar›n Uy-

gulanmas›na ‹liflkin Tebli¤.

-5520 say›l› Kurumlar Vergisi Kanun.

-193 say›l› Gelir Vergisi Kanunu.

-3065 say›l› Katma De¤er Vergisi Kanunu.

-‹thalat Rejim Karar›.

-5510 say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu.

-5084 say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teflviki ile Baz› Kanunlarda

De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun.

-Eski, Kullan›lm›fl veya Yenilefltirilmifl Olarak ‹thal Edilebilecek

Maddelere ‹liflkin Tebli¤.

-TEK‹N, Selçuk; ‹ndirimli Kurumlar Vergisi, Vergi Sorunlar› Dergisi,

Temmuz 2009, Say›:250.

-TEK‹N, Cem; Yat›r›m ve ‹stihdam›n Teflviki ‹le ‹lgili Olarak 5838

say›l› Kanunla 5084 say›l› Kanunda Yap›lan De¤ifliklikler, Vergi Sorunla-

r› Dergisi, Haizran 2009, Say›:249.

-BIYIK, Recep; Sigorta Primi Deste¤inde Dikkat Çeken Konular

Dünya Gazetesi, 17 Haziran 2009.
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