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ÖZET 

MALİ HUKUK BİLİM DALI 
YATIRIMLARA YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLER ve TÜRKİYE 

UYGULAMASI 
Ayşegül ÖZTOPRAKTAN 

(Yüksek Lisans Tezi) 
 

Bu tez çalışmasının amacı yatırımlara uygulanan vergisel teşvik tedbirlerini 

genel olarak incelemek ve Türkiye’de uygulanan teşvik tedbirlerini değerlendirmektir. 

Bu amaçla yatırım ve teşvik tedbirleri kavramları incelenmeye çalışılmış hem yatırımcı 

hem de devlet yönü ile ele alınmıştır. Günümüze kadar uygulanan teşvik yasaları ve 

uğradığı değişikliklere değinilerek vergi teşvik türlerinin karşılaştırılması yapılmıştır. 

Türkiye’de yürürlüğe giren teşvik yasalarının eksik yönleri incelenerek zaman içinde 

yapılan yeni düzenlemelerle bu eksikliklerin aşılıp aşılamadığı sonucuna varılmaya 

çalışılmıştır. 

Danışman: Doç.Dr. Filiz GİRAY                               Sayfa Sayısı: xiii+137 
 

INVESTMENT INCENTIVES and THE CASE OF TURKEY 
(ABSTRACT) 

 
The aim of this thesis study is to generally analyse the taxational encouragement 

policies applied to investments and to evaluate the encouragement policies applied in 

Türkiye. Therefore, investment and encouragement policies terms are analysed 

thoroughly in the thesis. Besides, they are taken in hand from both the investor’s and the 

government’s point of view. Taxation encouragement types are compared through 

mentioning the encouragement laws executed up to now and the changes these laws 

have undergone. The lacking points of the encouragement laws that are effectuated in 

Turkey are looked into and it is questioned whether these deficiencies could be 

overcome with the newly made regulations throughout time.   

Advisor: : Doç.Dr. Filiz GİRAY       Number of pages: xiii+137 
 

ANAHTAR KELİMELER (KEY WORDS) 
1. Yatırım      Investment 
2. Teşvik       Incentive 
3. Vergileme      Taxation 
4. Vergi Hukuku      Tax Law 



 

 

 
ÖNSÖZ 

 
Toplumsal nitelikli kaynakların devlet eliyle öngörülen yatırım hedefleri 

doğrultusunda, belirlenen sektör veya kesimlere net transferi şeklinde genel tanımı 

yapılan teşvikler, tarihte olduğu gibi günümüzde de önemini korumaktadır. Ekonomi 

sistemlerinde önemli bir olgu olan teşvikler, toplam yatırım hacminin arttırılması, 

yatırımların verimli alanlara yapılmasının sağlanması, toplam yatırımlar içinde öz 

kaynakların çoğaltılması, geri kalmış bölgelere yatırımların özendirilerek gelişmişlik 

farkının minimuma indirilmesi, teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve dış rekabete 

dayanıklılığın arttırılması gibi faydaları amaçlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerin yapısal özelliklerinden kaynaklanan sorunlar kalkınmanın finansmanı 

açısından devlet müdahalesini de kaçınılmaz hale getirmiştir. 20.yüzyılın başından 

itibaren Türkiye’de teşviklerle ilgili düzenlemeler başlamış ve günümüze kadar çeşitli 

değişiklikler geçirerek devam etmiştir.  

Bu çalışmada, genel olarak teşvikler, teşvik sistemleri, teşviklerin etkinliği ve 

Türkiye’de teşvik uygulamaları ele alınmış günümüze kadar yürürlüğe giren teşvik 

yasaları eksik yönleri ile değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
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GİRİŞ 

 

Gerek gelişmiş gerekse de gelişmekte olan ülkelerde hükümetler özel sektöre 

yönelik teşvik tedbirlerini geçmişten bu yana uygulamaktadır. Teşvik tedbirlerinin 

uygulanmasının makro açıdan amaçları; büyüme, istihdam, ödemeler denkliği bölgesel 

açıdan bakıldığında ise sanayi, teknoloji, çevre, eğitim, enerji politikaları ile sosyal ve 

bölgesel politika hedeflerine ulaşmak olduğu görülmektedir.  

Ülke ekonomisine her ne kadar serbest piyasa hakim olsa da devlet, teşvik 

tedbirleriyle ekonomiye müdahalede bulunmaktadır. Her sene revizyondan geçen teşvik 

tedbirleri ile devlet, gerekli gördüğü sektörlere ve yörelere yönelik teşvik tedbirlerini 

arttırırken diğer gelişmiş yörelerdeki teşvikleri kısmaktadır. Hükümetler bunu yaparken 

bölgesel dengeyi sağlamayı amaçlamaktadırlar. Yatırımlar özel teşebbüsün hür iradesi 

ile yapıldığından hükümetlerin yatırımcıyı engelleme hakkı yoktur. Ancak bunu bazı 

bölgelerdeki yatırımları çekici hale getirerek, diğerlerinden desteğini çekerek 

gerçekleştirebilir.  

Uygulanan teşvik tedbirleri her ne kadar uluslararası anlaşmalarla 

sınırlandırılmaya çalışılsa da özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşarak, 

çeşitlenerek ve gizlenerek uygulanmaktadır. Gelişmiş ülkelerdeki bölgesel farklardan 

dolayı teşvikler açıkça olmasa da verilmektedir.  

Teşvik tedbirlerinin incelendiği bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde kavramsal tanımlara yer verilmiş, yatırım teşvik tedbirleri genel anlamda 

incelenmeye çalışılmıştır. Bunu yaparken “yatırım” kavramı üzerinde durulmuş, 

kalkınmanın teşvikle bağlantısı incelenmiş, yatırım teşviklerinin ekonomik gerekçeleri, 

amaçları ve bu tedbirleri uygulamaya sevk eden nedenler incelenmiş ve sistemin 

etkinliğinin arttırılması için gerekenler ele alınmıştır. Teşviklerin işletme kararları 

üzerine etkileri incelenmiştir. İkinci bölümde Türkiye’de uygulanan yatırım teşvik 

politikaları geçmişten bugüne incelenmiş ve son yıllardaki teşvik mevzuatlarına yer 

verilmiştir. Yatırım türleri ile yatırımlara sağlanan destek unsurları incelenmiş, yatırım 

finansmanı ile ilgili düzenlemeler ile yatırımın gerçekleşmesinden takip ve kontrolüne 

kadar olan süreç gözden geçirilmiş ve Türk Teşvik Sisteminin genel özelliklerine 
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değinilmiştir. Ayrıca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere devlet yardımlarından sağlanan 

destek unsurları ve bu konudaki düzenlemelere yer verilerek yürürlükte olan Genel 

Teşvik Mevzuatı önce kanunlara göre tasnif edilmiş daha sonra da konularına göre 

incelenmeye çalışılmıştır.  

Sonuç ve değerlendirme kısmında ülkemizdeki teşviklerin beklenen amaçları 

gerçekleştirme dereceleri bu alandaki son teşvik kanunu çerçevesinde 

değerlendirilmiştir.  
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BÖLÜM I 

GENEL OLARAK YATIRIMLAR VE YATIRIM TEŞVİK TEDBİRLERİ 

1. YATIRIM KAVRAMI VE YATIRIM TÜRLERİ 

Genel ekonomi açısından yatırım; belli bir dönem içinde, ekonomideki 

mevcut üretim araçları miktarına yapılan ilaveler olup bu ilaveleri realize eden 

harcamalardır. Başka bir ifadeyle yatırım; ülkede b i r  dönem içinde gerek üretilen 

ve gerekse dışarıdan getirilen üretim araçlarının tüketilmeyerek bir sonraki döneme 

kalan kısmıdır.1 

Yatırım türlerini, genel ekonomi açısından yatırım türleri ve kapasite 

yaratılması açısından yatırım türleri olmak üzere aşağıdaki şekilde inceleyebiliriz.2 

1.1. Genel Ekonomi Açısından Yatırım Türleri 

Genel ekonomi açısından yatırım türleri; brüt yatırımlar - net yatırımlar, otonom 

yatırımlar - uyarılmış yatırımlar, reel yatırımlar- mali yatırımlar ve kamu yatırımları – 

özel yatırımlardan oluşmaktadır. 

1.1.1.Brüt Yatırımlar - Net Yatırımlar 

Brüt yatırım, bir ekonomide belirli bir dönemde gerçekleştirilen toplam yatırım 

tutarıdır. Net yatırım ise; brüt yatırım içerisinde yer alan ve mevcut üretim kapasitesine 

ilave edilmiş yeni kapasite olarak tanımlanır. İki kavram arasındaki fark, aşınma ve 

eskime payına yani amortismana eşittir. 

1.1.2. Otonom Yatırımlar - Uyarılmış Yatırımlar 

Otonom yatırımlar, bir ekonomide gelir ve tüketim düzeyi gibi herhangi bir 

değişkene bağlı olmadan gerçekleştirilen yatırım harcamalarıdır. Diğer bir ifadeyle milli 

gelirdeki değişmelerden bağımsız olan yatırım türüdür. Örneğin; piyasada yeni 

üretilecek bir mala yapılan yatırımlar gibi. Uyarılmış yatırımlar ise, belli ölçüde reel 

gelir değişmelerinden ve tüketim düzeyinden etkilenen yatırımlardır. 
                                                
1  Para & Finans Ansiklopedisi, İstanbul,  Creative Yayıncılık, c.III, İstanbul, 1996, s.1550. 
2 Mustafa Duran, Türkiye’de Yatırımlara Sağlanan Teşvikler ve Etkinliği,Ankara, Hazine 

Müsteşarlığı, Ankara, 2002, s.5.    
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1.1.3. Reel Yatırımlar - Mali Yatırımlar 

Yukarıda genel ekonomi açısından yaptığımız yatırım tanımı aynı zamanda reel 

yatırım tanımıdır. Bu yatırım türüne dolaysız yatırımlar da denilmektedir. Ülkenin 

ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında son derece önemli değişiklikler meydana getiren 

reel yatırım olgusunu üç grupta toplamak mümkündür: 

1-Mevcut makine-teçhizat ilaveleri, 

2-Mevcut bina, yol, tesisat vb. ilaveleri, 

3-Hammadde, yarı mamul ya da mamul maddelerden satış için elde bulunanların 

miktarlarında meydana gelen artıştır. 

Doğrudan yatırımlar dışında yer alan sermayeye iştirakler ve hisse senedi, tahvil 

alımı gibi yatırımlar, reel yatırımlardan ayrılarak mali yatırımları oluştururlar. Bu tür 

yatırımlara portföy yatırımları da denilmektedir. 

1.1.4. Kamu Yatırımları - Özel Yatırımlar 

Ekonomide yatırımlar, kamu ve özel kesim yatırımları olmak üzere iki ana 

sektör tarafından gerçekleştirilir. Kamu kesimi yatırımlarındaki amaç; salt kar elde etme 

amacı güdülmeden, çok düşük bir bedelle veya bedelsiz olarak toplumsal hizmetin 

sağlanmasıdır. Özel kesim yatırımları ise; kar maksimizasyonuna dayanan yatırımlardır. 

Bunlarda denetim devletin elinde değildir. Ancak devlet, uygulayacağı tedbirlerle ve 

çeşitli teşvik araçlarıyla özel kesim yatırımlarını yönlendirebilir. 

1.2. Kapasite Yaratılması Açısından Yatırım Türleri 

Sınıflandırmada ikinci grubu oluşturan kapasite açısından yatırım türleri de 

kendi içinde kapasite yaratan yatırımlar ve kapasite yaratmayan yatırımlar 

şeklinde iki ayrılmaktadırlar. 

1.2.1. Kapasite Yaratan Yatırımlar 

Üretim kapasitesini artıcı etki yapan bu tür yatırımlar başlıca beş başlık altında 

toplanabilir:  

 (1). Yeni Kuruluş Yatırımları: Fabrika ya da herhangi bir işletmenin 

kuruluşu sırasındaki yapılacak harcamaları içermektedir. Yeni bir projenin 

gerçekleştirilmesi ile ilgi li  kuruluş ve tesis yatırımlarıdır. 
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 (2). Yenileme Yatırımları: Mevcut bir tesiste eksik görülen hususların 

giderilmesi, zamanla aşınan ve yıpranan unsurların yenilenmesi iç in yapılan 

yatırımlardır. 

 (3). Genişleme (Tevsi) Yatırımları: Sahip olunan tesisin verimliliğini 

artırmak, üretim kapasitesini genişletmek ve yeni b i r  üretim potansiyeli yaratmak 

için yapılan yatırımlardır. 

 (4). Modernleştirme Yatırımları: Teknolojik gelişmeler hemen hemen bütün 

üretim dallarında her geçen gün daha kaliteli ve daha düşük maliyetlerle üretim 

yapabilmeyi mümkün kılmaktadır. Modernleştirme yatırımları sayesinde, işletmeler 

daha ileri teknolojiler kullanabilmekte, üretimini arttırarak, yüksek kalite ve düşük 

maliyetlerle, daha fazla kar elde edebilmektedirler. 

1.2.2. Kapasite Yaratmayan Yatırımlar 

Kapasite yaratmayan yatırımlar; darboğaz giderici yatırımlar ve kalite düzeltme 

yatırımlarından oluşmaktadır: 

(1).Darboğaz Giderici Yatırımlar: Üretim tesisinde ana ve yardımcı 

üniteler arasında bir dengesizliğin olması halinde, çıkması muhtemel olan sorunları 

gidermek amacıyla yapılan harcamalardır. Darboğaz giderme yatırımları sayesinde 

mevcut kapasiteden tam olarak yararlanabilme imkanı elde edilir. 

(2).Kalite Düzeltme Yatırımları: Üretim konusu malın standartlarının 

yükseltilmesi  veya düzeltilmesi amacıyla yapılan harcamalardır. Kalite düzeltme 

yatırımları genellikle, kaliteyi doğrudan etkileyen makinelerin yenileştirilmesi veya 

modernleştirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. 

2. YATIRIM TEŞVİK KAVRAMI 

Teşvik kavramının çeşitli tanımları yapılmıştır. Şöyle ki, teşvik kavramı; 

belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla daha fazla ve hızlı gelişmesini 

sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli yöntemlerle verilen maddi ve/veya gayri 

maddi destek, yardım ve özendirmeler olarak tanımlanır.3 

                                                
3  Halit Çiçek, “Teşvikler, Gerekçeleri ve Türkiye’de Vergisel Teşvikler-I”, Vergi Sorunları, Sayı:150, 

(Mart 2001), s.199. 
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Teşvik, bir ekonomide ulaşılması gereken ekonomik ve sosyal amaçlar 

doğrultusunda gelişmesi istenen ekonomik faaliyetlere devlet eliyle sağlanan maddi, 

hukuki destekler ve kolaylıkları ifade edilmektedir.4 

Bir başka tanıma göre ise, belirli ekonomik faaliyetlerin diğerlerine oranla 

daha fazla ve hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla, kamu tarafından çeşitli 

yöntemlerle verilen maddi ve/veya gayri maddi destek, yardım ve özendirmeler, teşvik 

olarak tanımlanmaktadır.5 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere teşviklerin temelinde kaynakların 

ekonomi açısından daha yararlı kabul edilen alanlara yönlendirilmesi söz konusudur. 

Burada önemli olan nokta, teşviklerle elde edilmesi gereken amaçların ne olduğu ve 

bunlar karşısında ne gibi ödünler verilecektir. Devletlerin teşvik yoluyla ne 

amaçladığı, uygulanan ekonomik düzen değişmekle birlikte en temel hedef, refah 

seviyesinin yükseltilmesi, bazı dengesizliklerin giderilmesi ve belirli mal ve endüstri 

gruplarının dayanabilir hale getirilmesi şeklinde ifade edilebilir.  

Burada önemli olan husus, teşvikler ile ulaşılmak istenilen hedeflerin neler 

olduğu ve bunlara karşılık ne gibi ödünler verileceğidir. Devletlerin teşvikler ile 

neleri amaçladığı uyguladıkları ekonomik sisteme göre değişmekle birlikte temel 

hedef, genel anlamda halkın refah seviyesinin yükseltilmesidir. 

Özetle teşvik; milli ekonomi öncelikleri ile müteşebbis önceliklerinin 

uyum halinde olmadığı durumlarda, bunların milli ekonomi önceliklerinde 

uyumlandırılması amacıyla başvurulan bir ekonomik politika aracıdır. 

Teşvikler çok çeşitli olup, genel olarak bunları üç başlık altında toplanabilir: 

* Nakit Yardımları: Bunlar; sermaye yardımı, araştırma-geliştirme yardımı, 

eğitim yardımı, faiz sübvansiyonu, yeni yaratılan istihdam yardımı, makine parkı 

modernizasyonu ve çevre korumaya yönelik yardımlardan oluşmaktadır.6 

* Vergi ve Benzeri Kolaylıklar: Katma değer vergisi (KDV) indirimi, diğer 

yerel vergi kolaylıkları, kurumlar vergisi indirimleri, yatırım indirimi vb. 

* Krediler : Bu tür teşvikler uygun koşullu ticari krediler, bölgesel program 

kredileri, eğitim kredisi, araştırma-geliştirme kredilerini içermektedir. 
                                                
4  Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Ankara: 1990, s:358.  
5   Ahmet İncekara,Türkiye’de Teşvik Sistemi, İstanbul: İTO Yayınları, 1995, s. 9. 
6  Barbaros İneci, Avrupa Topluluğu ve Türkiye’de Sübvansiyonlar, İstanbul, İSO Yayını, 1993, s. 9. 
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3. YATIRIM TEŞVİK TEDBİRLERİNİN AMAÇLARI 

Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkelerde uygulanmakta olan 

teşvik önlemlerini bir politika aracı olarak kullanmaya sevk eden nedenleri şu şekilde 

özetleyebiliriz: 7 

• Yatırım ve üretim olanaklarının kıtlığı, 

• Para ve kredi piyasalarının yeterince gelişmemiş olması, 

• Bölgeler arası dengesizlik ve işsizlik sorunu, 

• Doğal kaynaklardan yeterli düzeyde yararlanılamaması, 

• Girişimcinin eğitim ve deneyim yetersizliği, 

• Ekonomik bunalımla karşılaşılması, 

• Ekonomide planlamanın etkin olması, 

• Ekonomide özel girişimciliğe yer verilmesi. 

Yukarıda sayılan bu nedenler yatırım teşviklerine başvurma amaçlarını 

oluşturmaktadır. 

Özel sektörün bulunduğu bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı 

şekillerde uygulanan yatırım te şvi k  tedbirlerinin amaçları da yine ekonomik 

gelişmişlik seviyesine göre değişebilmektedir. Bu amaçlar ekonomik, mali ve siyasi 

sosyal idari nedenlerdir.  

3.1. Ekonomik Amaçlar 

Kalkınma yolundaki bir ekonomide, gerek iç piyasanın büyütülmesi hedefleri 

açısından, gerekse dış piyasalara rekabetçi bir nitelikle çıkabilme açısından, 

zamanla ortadan kaldırılmak veya yöneldiği alanlar değiştirilmek şartıyla, 

"maddi teşvik" araçlarının yatırımların çoğaltılmasında ve koordinasyonunda 

önemli bir yeri vardır. 

İktisadi manada teşvik tedbirleri denilince, yatırımların maliyetini düşüren 

veya karlılığını arttıran uygulamalar akla gelir. 

Ekonomik amaçlar; ekonomik kalkınmayı sağlamak, sanayileşme ve 

teknolojik gelişmeyi hızlandırmak, Yatırımları belirli sektör ve bölgelere yöneltmek, 

                                                
7  Alkin Erdoğan, Sanayileşmede Teşvik Sistemleri, İstanbul: TÜSİAD Yayınları, N:12, 135, 1990, 

s:39. 
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işsizliği gidermek, kıt kaynakların rasyonel kullanımını sağlamak, konjonktürel 

dalgalanmaları önlemek ve ihracat, döviz kazandırıcı işlemleri ve uluslar arası rekabet 

gücünü artırmak başlıkları altında toplanabilir. 

3.1.1. Ekonomik Kalkınmayı Sağlamak 

 Ekonomi politikası, genel devlet politikasının ekonomik yönünü oluşturmakta 

olup, devletin belirli amaçlara ulaşabilmesi için ekonomik hayata, gerekli gördüğü 

zaman, müdahale ederek bu konuda aldığı karar ve uygulamaları kapsamaktadır. 

Ekonomi politikasının başlıca amaçları önem sırasına göre şöyledir : 

• Üretimi artırmak, 

• Tam istihdam, 

• Fiyat istikrarı, 

• Ödemeler dengesinin sağlanması, 

• Adil bir gelir ve servet dağılımı, 

• Optimal faktör dağılımı, 

• Bazı bölge ve sanayi kollarına öncelik tanımak ve korumak, 

Tüm ülkelerin özellikle azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel hedefi 

ekonomik kalkınmayı sağlamaktır. Belirtmek gerekir ki, ekonomik büyüme ve 

ekonomik kalkınma kavramları arasında temel bazı farklılıklar bulunmaktadır. 

Ekonomik büyüme, hem toplam hem de kişi başına düşen gelir ve üretim miktarındaki 

artış olarak tanımlanabilir. Ekonomik büyüme kavramı, sadece üretimdeki değişiklikler 

üzerinde durmaktadır Ekonomik kalkınma kavramı ise, kişi başına gerçek gelir 

miktarındaki artışa ek olarak ekonomik yapıdaki değişiklikleri de ifade etmek için 

kullanılır. Dolayısıyla ekonomik kalkınma, bir ekonomide sosyal ve politik alandaki 

gelişmeleri de içeren bir kavramdır.8 

Ekonomik kalkınma planlarının en önemli amacı ise, yeterli bir büyüme 

hızına ulaşmaktır. Bu nedenle, ekonomi politikasının amaçları içinde "üretimin 

artırılması" birinci sırayı almıştır. Genellikle burada amaç, devlet ve özellikle özel 

sektör tarafından belirli bir süre içinde bazı temel yatırımların yapılması olmaktadır. 

                                                
8  Beyhan Ataç, Maliye Politikası Gelişimi, Amaçları, Araçları ve Uygulama Sonuçları, Eskişehir: 

Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayınları No:118, 
1999, s.242. 
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Bilindiği gibi; günümüzün sanayileşmiş ülkelerinin bu düzeye  ulaşabilmek iç in  

özellikle yatırımlara büyük önem verdikleri bil inen bir gerçektir. Bir ülkede belirli 

düzeyde yatırım hacminin gerçekleşmesi kalkınmanın ön koşuludur.  

Yatırım, belli b i r  dönemde üretilmiş malların o dönemde tüketilmeyen 

kısmı olarak tanımlanır. Yani yatırımların kaynağı tasarruflardır. 

Azgelişmiş ülkelere ayırıcı özelliğini kazandıran faktörlerin çoğu ekonomik 

kalkınmada temel oluşturan sermaye oluşumu ana sorunuyla ortaya çıkar.9 Azgelişmiş 

ülkelerde kişi başına düşen milli gelir gelişmiş ülkelerden oldukça düşüktür. Buna bağlı 

olarak hayat standardı düşük olan bu ülke bireylerinin tasarruf olanakları da sınırlı 

kalmaktadır. Tasarrufların yetersizliğinin bir diğer nedeni de, geçimlik kesim dışında, 

bütün gelir gruplarında özellikle yüksek gelir gruplarında tüketim eğiliminin yüksek 

olmasıdır. Tasarrufların yetersizliği ise bu ülkelerde sermaye birikim hızı üzerinde 

olumsuz etki yaparak yeterli miktarda yatırımın yapılmasını engellemektedir.10 Çünkü 

özel tasarruflar, kapital birikiminin finansmanının temel kaynağıdır. Bunlar sadece özel 

yatırımların tümünü değil aynı zamanda da kamu yatırımlarının önemli bir oranını da 

finanse etmektedirler.11 Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın finansmanı 

için milli gelirin giderek artan bir bölümünün, tasarruflara ayrılarak, tasarruf edilen bu 

miktarların yatırımlara kanalize edilmesi gerekmektedir. Bu ekonomik yapıya sahip 

azgelişmiş olan ülkeler için teşvikler özellikle vergisel teşviklerin ekonomik kalkınmayı 

sağlayıcı fonksiyonları bulunmaktadır.12 

Ekonomilerin teşvik uygulamalarına ağırlıkla yer vermelerinin önemli bir diğer 

nedeni de, 1990’lı yıllarda artan küreselleşme sürecinin getirdiği liberalizasyon ve 

teknolojik gelişmelerin sonucu günümüz devletlerinin uluslararası alanda rekabet 

güçlerini artırmaktır. 

Genellikle ülkelerin ekonomi ve mali politikalarının ana amaçlarından birisi 

olan ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi, yatırım teşviklerinin de amacıdır. 

                                                
9  Walter W. Heller, "Fiscal Policies For Underdeveloped Countries", Readings On Taxation In 

Developing Countries, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1975, s.6. 
10  Sevim Görgün, Maliye Politikası, İstanbul,İ.Ü.İ.F. Yayını No: 50, 1973, s.129. 
11  W. Arthur Lewis, Development Planning the Essentials of Economic Policy: London, George Allen & 

unwin  Ltd., 1979, s.117. 
12  Rosa J.Chelliah, Fiscal Policy in Underdeveloped Countries with Special Reference to India, London, 

George Allen and Unwin Ltd.,1969, s.52. 
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Ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi, gerek fertler ve gerekse 

toplum açısından yaşama düzeyinin yükseltilmesi demektir. Yalnız böyle bir düzeye 

erişmek, mevcut kaynakların aşan oranlarda tasarruf edilerek, ilerde daha yüksek gelir 

ve üretim düzeyine ulaştıracak yatırımlara yöneltilmesi i le  mümkün olacaktır. Yani 

ekonomide tasarrufları arttırmak ve artan tasarrufları yatırımlara kanalize etmek 

gerekmektedir. Yatırım teşvik tedbirleri de taşıdığı özendirici ve caydırıcı vasfı ile 

bu amacın gerçekleştirilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bireylerin yatırım kararlarını belirleyen üç temel unsur bulunmaktadır.13 

∗ Yatırım, beklenen net verim oranının bir fonksiyonu olarak ifade 

edilmektedir. 

∗ Yatırım, geçmişteki satışlar ve satışlara oranla üretim kapasitesinin bir 

fonksiyonudur. 

∗ Yatırım, vergi sonrası kar ve amortisman karşılıklarını kapsayan iç 

fonların bir fonksiyonudur. 

Yatırım teşvik tedbirleri arasında da, yatırımları arttırma bakımından vergisel 

teşvikler önemli bir yere sahiptir.  Çünkü yatırımlara yönelik nihai kararlarda vergi dışı 

belirleyici faktörler14 bulunmakla birlikte, diğer koşullar aynı kalmak şartıyla (ceteris 

paribus) özellikle dolaysız vergiler, yatırımlar konusundaki kararlarda oldukça büyük 

önem taşırlar. Ampirik olarak da yatırım kararlarının vergi politikalarına duyarlı olduğu 

kanıtlanmıştır.15 Özellikle yabancı doğrudan yatırımlar, yüksek efektif vergi oranlarına 

daha fazla negatif reaksiyonda bulunurlar. Örneğin Meussen yaptığı araştırmasında, 

şirketler üzerindeki efektif vergi oranlarındaki % l'lik düşmenin, ilave yabancı doğrudan 

yatırımları yaklaşık olarak % 3,3 oranında artabileceğini belirtmektedir.16  

Nitekim vergilerin tasarruflar üzerindeki olumsuz etkileri iki yönde olmaktadır; 

                                                
13  Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, Tokyo, 

McGraw-Hill Kogakusha Ltd., 1976, s. 493 
14  Bu faktörler; bir ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrar, sosyal, fiziki ve iletişim altyapısı,  ilgili 

sektördeki pazarın fiili ve potansiyel büyüklüğü, işgücü maliyeti, nitelikli işgücünün mevcudiyeti, 
nüfusun uluslararası görünümü, bankacılık sistemi, yeni teknolojilere ulaşma ve büyük pazarlara 
girişten oluşmaktadır. 

15  K.G. Stewart, and M.C. Webb,.“Capital Taxation, Globalization, and International Tax Competition”, 
Working Paper, EWp0301, Canada, University of Victoria., 2003, s. 2. 

16  C.Edwards and V.D. Ruggy, “International Tax Competition A 21 st- Century Restraint on 
Government”, Policy Analysis, 2002, s. 7. 

 



 
 

 11 

i) Vergi etkisiyle kullanılabilir gelir azalır. Kullanılabilir gelirdeki azalma ise marjinal 

tasarruf eğiliminde bir düşme yaratır. Bu durum sonuçta yatırım ve plasmanların 

verimliliğini azaltarak tasarruf isteğini kırar ve bireyi tüketime yöneltir. ii) Vergiler 

tasarrufun net verim oranını azaltarak tasarrufları olumsuz bir şekilde etkiler. Böylece 

vergi, bireylerin bugünkü tüketim yerine gelecektekini tercih etme oranını azaltır. Yani 

ikame etkisi daha önemli olur. 

 Tasarruf gücü yüksek gelir gruplarının vergilendirilmesi gönüllü tasarruf ve 

yatırım isteğini azaltacaktır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde gelir vergisi 

kapasitesinin tam olarak kullanılmaması politikası izlenmektedir. Bu politikanın 

uygulanmasında kullanılan araçlardan biri ve en önemlisini vergi teşvikleri 

oluşturmaktadır. 

 Gelir üzerinden alınan vergiler, birikmiş aktiflerin gelirlerini vergilendirerek de 

tasarruf isteğini azaltabilirler. Böylece etki, sadece tasarrufun kendisi değil verimine de 

yönelir ki; bu tasarrufların çifte vergilendirilmesi sorununu doğurur. Yükümlü yeni gelir 

düzeyine göre bir tasarruf, tüketim dengesi kurmaya çalışır.17 

 Gelir ve kurumlar vergilerinin yatırımlar üzerindeki etkileri ödeme etkisi ve beyan 

etkisi şeklinde olmaktadır. 

- Ödeme(Gelir) Etkisi 

 Vergiler toplam tüketimler üzerinde olduğu gibi tasarruf hacmini de azaltıcı yönde 

etki yaparlar. Tasarrufların azalması ise, özel yatırımları negatif yönde etkiler. Ancak 

vergilemenin kaynakları kısarak yatırımları azaltması kimlerin daha çok tasarruf ve yatırım 

yapma potansiyeli ve isteğine, ayrıca vergi yükünün kişiler arasındaki dağılımına bağlıdır. 

Tasarruf dolayısıyla yatırım yapma yeteneği bireylerin gelirleri yükseldikçe genellikle 

artar. Eğer vergi sisteminde vergi yükünün dağılımı daha çok yüksek gelir gruplarını hedef 

alıyorsa tasarrufları dolayısıyla özel yatırımları kısıcı yönde etkisi olacaktır.18 

 

 

 

                                                
17  H. Brochier, P.Llau, Ch.A. Michalet, Maliye Ekonomisi, (Çev: Adnan Erda|), Ankara İ.T.İ.A. Maliye 

ve Vergi Hukuku Enstitüsü Yayın No:10, 1981, s. 338. 
18  Özhan Uluatam, Yatırımları Teşvik Edici Vergi Politikası, Ankara, Ankara Üniversitesi S.B.F. 

Yayınları No:311, 1971, s. 24. 
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- Beyan(ikame) Etkisi 

Beyan etkisi yatırımların nitelikleri üzerinde olmasa bile yürütme şekli ve 

işletmelerin örgütlenmeleri üzerinde diğer bir ifadeyle tercih ve davranışları üzerinde çok 

önemli değiştirici etki yapabilir.19 

Az gelişmiş ülkelerin vergi mevzuatları incelendiğinde, yatırımlara yönelik 

teşvik tedbirlerinin ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bunun başlıca nedeni bu ülkelerde 

ekonomik kalkınma için gerekli sermaye faktörlerinin diğer üretim faktörlerine oranla 

daha kıt olmasıdır. Çeşitli koşullar altında yeni bir kurumun oluşumunu kolaylaştırmayı 

hedefleyen belirgin bir arzu göze çarpmaktadır. Buna bağlı olarak da bir kalkınma 

stratejisi içinde yatırım kararlarında bir kaldıraç olarak vergi teşviklerine ağırlık 

verilmektedir. Vergi sistemi verimli yatırımların yararına, kaynakların serbest 

bırakılması amacındadır. Bu serbestlik tüketim harcamalarında bir azalma ya da 

tasarrufta bir artışla gerçekleşmektedir. Bu son durumda, tüm ülkelerde iki alternatif 

arasında tercih zorunludur. Ya özel tasarrufun zararına alınacak ya da tüketim 

harcamalarını azaltan ve bu durumda özel tasarrufun lehine olan vergi önlemlerine 

doğru yönelmek zorundadır.20 

Genelde özel tasarrufların yararına olacak şekilde düşük oranlı bir vergi ya da 

tüketim harcamaları üzerinde yoğunlaşan, buna karşılık tasarruflar üzerinde bir 

bağışıklığı içeren bir vergi tercih edilerek tasarruflar teşvik edilmeye çalışılır. Biriken 

tasarruflar yine vergi tedbirleriyle yatırıma dönüştürülür. Burada önemli olan, toplam 

tasarrufları arttırmaktır. Yoksa bazı vergi indirimleri yoluyla sadece toplam tasarruflar 

içindeki özel tasarruf oranını arttırmanın kalkınma açısından bir önemi yoktur. Bu daha 

çok sistem meselesi olup, iktisadi kalkınmada özel girişime daha fazla yer vermeyi 

istemekle ilgilidir. Sağlanan vergi avantajları toplam tasarrufları arttırıcı içerikte ise, 

özel tasarruflardaki artış vergi gelirlerindeki artıştan daha fazla olabileceğinden böyle 

bir durum, sistem sorununun dışında bir anlam ifade etmektedir.21 

                                                
19  Kenan Bulutoğlu, Vergi Politikası, İstanbul, İ.Ü.İ.F.M.E. yayınları No: 11, 1962, s. 268. 
20  Filiz Giray, Emine Koban, Adnan Gerçek, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yatırımlara ve İhracata 

Yönelik Vergi Teşvikleri ve Karşılaştırmalı Değerlendirmesi, Bursa, Minerva Ofset A.Ş., 1998, 
s.11. 

21  Sadun Aren, “Yatırım İndirimi ve İktisadi Politika”, Maliye Enstitüsü Konferansları, VI. Seri, 1960, 
s. 119. 
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Vergi sığınaklarının yatırımlar üzerindeki etkisi farksızlık eğrileri yardımıyla 

Şekil 1 de gösterilmektedir. Vergi indirimi sonucunda firmanın eş-maliyet doğrusu 

(AB)’den (A1B1)’e kaymıştır. Firma vergi indirimi sonucunda artan marjinal geliriyle 

(BB1) kadar fazla emek, (AA1) kadar fazla sermaye (yatırım için gerekli) satın 

alabilecektir. Her iki faktöründe daha fazla kullanılması, daha yüksek bir üretim 

düzeyini ifade ettiğinden eş-ürün eğrisi sağa sola doğru kayacaktır (K1'den K2'ye). 

Vergisel teşviklerden yararlanma sonucu oluşan tasarruflar ve yatırım düzeyinde artışlar 

sayesinde istihdam ve üretim miktarı artırılarak büyüme hızı yükseltebilecektir. 

 Sermaye 

                 A1 

                                  K1                                                                                                   

                                      C2                                E1  

                                          E  

                                  B1 

                                   B 

                0                    L1    L2                            Emek 

   Şekil:1 

 

3.1.2. Sanayileşme ve Teknolojik Gelişmeyi Hızlandırmak 

Esas olarak devlet yardımlarının gerekçesi, klasik sanayilerin (tekstil, gemi 

inşa, demir-çelik) ileri sanayilere (bioteknoloji, infoteknoloji, yeni malzemeler, uzay) 

kayması sonucu sanayi yapısının yenilenmesidir. 

Ekonomik kalkınmanın sağlanması sanayileşmekten geçmektedir. 

Ülkelerin konumu, sahip olduğu doğal kaynaklar, tarım potansiyeli, insan gücü 

potansiyeli göz önünde tutularak bir bütün olarak sanayileşmenin gerçekleştirilmesi 

esas olmaktadır. Ekonominin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi, onlarla 

rekabet edebilecek seviyeye erişebilmesi için sanayinin ve teknolojinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

K2 
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3.1.3. Yatırımları Belirli Alan ve Bölgelere Yöneltmek 

Piyasa ekonomilerinde bölgeler arası gelişmişlik farklarının ortadan 

kaldırılabilmesi kendi kendine gerçekleşecek bir durum değildir. Teşvik 

uygulamaları bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilecek veya en aza indirip dengeli 

kalkınmayı sağlamak amacıyla etkin bir politikadır. Özel yatırımların uygulanan 

teşvik politikalarıyla azgelişmiş bölgelere yönlendirilmek istenmesinin iki amacı 

bulunmaktadır. Öncelikli amaç, kaynakların ülke düzeyinde rasyonel kullanımıdır. 

Başka bir ifade ile gelişmiş bölgelerdeki aşırı yoğunlaşmanın neden olduğu makro ve 

mikro olumsuz dışsal ekonomilerin ortadan kaldırılması istenir. İkinci amaç, azgelişmiş 

bölgelerde yaşayanların refah düzeylerinin yükseltilmesidir.22 

 Yatırım teşviklerinin bir diğer amacı da, yatırımların ekonomik kalkınma 

planlarında öngörülen sektörlere, verimli alanlara yöneltmek dağılımını sağlamak ve 

yatırımlar arasında uyumu sağlamaktır. Bunu gerçekleştirmek üzere prodüktif olmayan 

faaliyet alanlarındaki ve/veya spekülatif nitelikteki yatırımları engellemektir. 

Yatırımları gelişmiş ülkelerde sermaye piyasaları sayesinde tasarrufları rasyonel 

yatırımlara yöneltmek mümkün olabilmektedir. Azgelişmiş ülkelerde sermaye 

piyasaları yeterince gelişmediğinden müdahaleye gereksinim vardır. Örneğin gelişme 

süreci açısından önem taşıyan projelerde yatırımı özendirmek üzere riski azaltan zarar 

nakilleri, yeni yatırımlar için hızlandırılmış amortisman gibi vergi teşvikleri 

uygulanabilir. Böylece bu tedbirlerle seçilmiş endüstrilerde sermaye oluşumu 

özendirilebilir. Benzer olarak, gelişen ekonomilerde kaçınılmaz belirsizlikler yatırımcıları 

kısa vadeli yatırımlar ve toprak spekülasyonuna yöneltir. Tercih edilen yatırım yönlerinde 

özel vergi ertelemeleri garantisi ve yatırım indirimleri düzenlenerek uzun vadeli projelere 

yatırımlar çevrilebilinir.23 

Yine sermaye darlığı çeken ve sermaye teçhizatının ithal malı olması dolayısıyla 

döviz ödemesi gereken ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde, yatırımın emek yoğun 

                                                
 
22  Kemal Çelebi, “Bölgesel Amaçlı Teşvik Edici Vergi Politikasının GAP İle Bütünleştirilmesi”, Banka 

ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Y: 229, S: 3, (Mart 1992 ), s.42. 
23  John F. Due, Government Finance: Economics of Public Sector, Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1968, s. 

466. 
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yatırımlara yöneltilmesinde emek faktörü için ödenecek ücretlerin vergi matrahından 

indirilmesinin sağladığı vergi tasarrufunun büyük bir rolü vardır.24 

3.1.4. İşsizliği Gidermek  

Hızla artan nüfusa istihdam sağlanması yatırımların arttırılmasına bağlıdır. Çok 

sayıda işsiz insanın ve hızlı bir nüfus artışının olduğu ülkelerde yeni istihdam 

alanlarının yaratılmasının önemi ortadadır. Teşvik tedbirleri uygulaması ile daha fazla 

istihdam imkanı sağlayan, emek yoğun yatırım projelerinin hayata geçirilmesi mümkün 

olabilmektedir. 

3.1.5. Kıt Kaynakların Rasyonel Kullanımının Sağlanması 

İhtiyaçların sonsuz olduğu bir dünyada, kıt olan üretim kaynaklarının en iyi 

şekilde kullanılarak üretimin gerçekleştirilmesi, refah düzeyinin artırılması şüphesiz 

bütün ekonomilerin ana hedefidir. 

 Ekonomik kararlar üzerinde verginin bozucu etkileri olabilir. Şöyle ki; vergiden 

sonra üretim kapasitesi, en iyi alanlarda ve oranlarda kullanılmamış olabilir. Yatırım 

teşvikleri bu olumsuz sonuçları kaldırılabilir. 

3.1.6. Konjonktürel Dalgalanmaları Önlemek 

 Yatırım teşviklerine başvurulmasının bir başka ekonomik nedeni de, 

konjonktürel dalgalanmaları önlemektir. Ekonomilerde mevsimlik hareketler, savaş, 

doğal afetler gibi dalgalanmalar söz konusu olabilir. Örneğin enflasyonist ortamlarda 

doğabilecek maliyetler umulanın üzerinde bir külfet getirebilmektedir. Bu da, 

yatırımcıyı caydırıcı, yatırım kararını olumsuz yönde etkileyici bir etkendir. 

Dolayısıyla, bu riskin telafisine yönelik mekanizmaların çalıştırılması gerekmektedir. 

Konjonktürün daralma dönemlerinde yatırım teşviklerinin, arttırılması genişleme 

döneminde ise teşviklerin hafifletilmesi gerekmektedir.  

                                                
24  Gülten Kazgan, Haydar Kazgan, Türkiye'de Maliye Politikası 1950-1960, İstanbul, İ.Ü.İ.F.M.E. Yayını 

No:16, Ekin Basımevi, 1964, s. 89. 
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3.1.7. İhracatı, Döviz Kazandırıcı İşlemleri ve Uluslararası Rekabet Gücünü 

Artırmak 

 Günümüz ekonomileri arasındaki rekabetçi yapı, dış piyasalara yönelik 

yatırımların özel teşviklendirmeye tabi tutulmasını gerekli kılmaktadır. Bundaki 

amaç; dış pazarlara yönelik uygun maliyette ve standartta mal üretimini gerçekleştirip 

pazarlamaktır. 

İhracat ve döviz kazandırıcı işlemleri ve yabancı sermaye girişini sağlamak ve 

sağlam rekabet gücünün oluşmasının temini için vergi teşvikleri etkin bir araç olarak 

kullanılmaktadır. Nitekim ihracat endüstrilerinin uluslararası pazarlarda rekabet 

gücünü belirleyen unsurlardan biri vergi sisteminin maliyetleri yükseltici 

çarpıklıklarının bulunmasıdır.  

Yatırım malları ithalatı, yatırım kararlarında caydırıcı bir etkiye sebep olan 

bir takım külfetler taşımaktadır. Bunlar; gümrük vergileri, fon, resim-harç, taşıma 

masrafları vb. maliyetlerdir. Bunlar yatırım kararlarını belirli ölçüde caydırıcı 

niteliklerdir. İşte teşvik uygulamalarıyla bunlar azaltılmaya çalışılmaktadır. 

3.2. Mali Amaçlar 

 Yatırım teşvikleri devletin mali amaçları gerçekleştirmesi amacıyla da konabilir. 

Şöyle ki, vergi matrahı belirli bir noktadan sonra genişletilerek, vergi yükünün 

arttırılması durumunda, yükümlülük en verimli matrahlardan (hasılat/maliyet en 

yüksek) en verimsize doğru kayar. Örneğin gelir vergisinde en verimli matrahlar, 

yüksek gelir dilimleridir. Daha düşük matrahlara doğru vergi yayıldıkça yükümlü başına 

düşen idari maliyet aynı kaldığı, hatta arttırıldığı halde yükümlü başına düşen net hasılat 

azalır.25 

Devletin vergi oranlarında yapacağı artış vergi gelirlerini aynı oranda değil, daha 

az oranda bir artışa mutlak olarak da bir azalmaya yol açabilir.26  

 Bir ülkede uygulanan maliye politikaları gereği, vergi oranları çok yüksek 

tutulabilir. Bu durum yükümlülerin davranış ve tercihlerinin değişmesine neden olarak 

vergiden kaçınma yollarının aranmasına neden olacaktır. Böylece oluşabilecek mali 

                                                
25  Bulutoğlu, a.g.e., s.17. 
26  www.canaktan.org/ekonomik/iktisat-okullari/okullar/arz-iktisat.htm (23 Haziran 2006 tarihinde 

erişilmiştir.) 
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kaybı önlemek üzere devlet vergi teşvikleri aracılığıyla yükümlülere çeşitli vergisel 

avantajlar sağlayabilir. 

3.3. Siyasi, Sosyal ve İdari Amaçlar 

 Bir toplumda ekonomik ve sosyal gelişmeyi birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

Ekonomik kalkınma, sosyal amaçlara ulaşmak için gerekli olduğu kadar, sosyal gelişmede, 

ekonomik amaçların anlamını koruması için gerekli olmaktadır. Sosyal gelişme ekonomik 

kalkınmanın itici gücünü oluşturur. Çünkü hedef tüm bireyin refahını arttırmaktır.27 

 Teşvikler, birtakım sosyal amaçlara ulaşmada kullanılan mali araçların başında 

yer alırlar. Örneğin sosyal açıdan toplumda kullanılması yararlı olmayan bazı malların 

kullanımı teşvik önlemleriyle sınırlanabilir. Nitekim Avrupa Birliğine üye ülkeler, 

toplum sağlığı için, otomobillerde kurşunsuz benzin kullanılmasını öngörmektedirler. 

Bu amaçla kurşunsuz benzin ithaline gümrük istisnası tanınmaktadır. Bunun aksine 

toplum için yararlı kabul edilen gereksinmeleri desteklemek amacıyla çeşitli teşvikler 

tanınabilir. Örneğin vergi matrahından yapılan özel indirimler bir araç olarak 

kullanılacağı gibi bu alana sübvansiyon ödemeleri yapılabilir. 

Eğitim, sağlık gibi sosyal nitelikli hizmetlerin finansmanına birey ve kurumların 

katkıda bulunmasını amaçlayan kanun koyucular, bu alanlara yapılacak mali katkıların 

belirli koşullarda vergi matrahından indirilmesine olanak sağlamışlardır. Veya bu tür 

yatırımlar için çeşitli kredi avantajları tanınabilir. Teşvikler ile bireylere bu olanakların 

tanınmasının başlıca nedeni, bu tür hizmetlerin faydasının tüm topluma yayılması yani 

hem içsel hem de dışsal faydalar yayması ve sağlanacak bu toplumsal faydanın vazgeçilen 

vergiyi telafi edeceği düşüncesidir. 

 Teşviklere yer vermenin bir diğer sosyal nedeni de, gelir dağılımında adaleti 

sağlamaktır. 

 Bir ekonomide piyasa mekanizması tarafından belirlenen gelir dağılımı tüm 

ekonomi açısından adil olmayabilir. Çünkü üretim genel olarak üretim kanunları ile gelirin 

dağılımı ise, ekonomik ve sosyal politika ile ilişkili olmaktadır.28 

Devlet; siyasi, ekonomik ve hukuki otorite olarak vergi yükümlülerinden tahsil ettiği 

                                                
27  Geniş bilgi için bkz. Michael P. Todaro, Economic Development in the Third World, New York, 

Logman Group Ltd., 1981, s. 524. 
28  Ali Özgüven, İktisat Bilimine Giriş, Bursa, Bursa Üniversitesi Basımevi, 1981, s. 400. 
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vergiler, yaptığı harcamalar ya da diğer yollarla (zorunlu sigorta sistemleri) gelirin yeniden 

dağılımında belirleyici görevler üstlenmektedir. 

Teşviklerin amaçlarından biri de idari kolaylık sağlamalarıdır. Çok geniş yükümlü 

grubu ve vergi konusu, karmaşıklığa neden olarak vergi idarelerinin işlevlerini yerine 

getirmelerinde birtakım sorunlar yaratırlar. Özellikle denetim konusunda ciddi sorunlar 

olur. Bunu önlemek üzere vergi kanunlarında özellikle istisna, muafiyet, çeşitli indirimler 

şeklinde teşviklere yer verilir. Hatta en iyi vergi, basitleştirmesine izin verilen standart 

indirimleri daha fazla artırmak, düşük gelirliler için indirimlerin kapsamını genişletmek 

olduğu ileri sürülmüştür. Yine bu görüşe göre indirimler karmaşıklıklardan uzaklaşıp 

yükümlüler birkaç büyük gruba taşınabilecektir.29 Özellikle yabancı yatırımcılar için bu 

kolaylıklar oldukça önemlidir. 

 Yine maliye tekniği özellikle azgelişmiş ülkelerin temel sorunlarından biridir. 

Verginin temel ilkelerinden biri tasarrufluk ilkesidir. Vergi idaresinin yeterince etkin 

olmadığı durumda vergi konusu genişledikçe bu kuraldan uzaklaşılmaktadır. Özellikle 

karmaşık ve geniş kapsamlı bir vergi sisteminin topluma maliyeti, sağladığı hasılat ile 

orantılı olarak artmayacaktır. Böylece vergilerin milyonlarca küçük çapta vergi 

yükümlüsüne yaygınlaştırılmasının yaratacağı idari yetersizliklerini önlemek için, gerek 

verginin konusunu, gerekse yükümlüsünü vergi dışı tutabilecek düzenlemeler daha 

rasyonel olabilmektedir. 

 Teşvik önlemlerine, diğer mali ve ekonomik önlemlerin çoğundan daha az itiraz 

edilmektedir.  

4. YATIRIM TEŞVİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 

 Yatırım teşvikleri ülkelere göre değişebileceği gibi ülke içinde zamana, yöreye 

ve yatırım türüne göre değişmektedir. Genel olarak yatırım teşvikleri konusunu şu 

şekilde bir sınıflandırma yapılmaktadır; 

a) Yatırımların Finansmanına İlişkin Teşvikler, 

b) Yatırımların Vergi Uygulamaları ile Teşviki, 

c) Yatırımların Maliyetini Azaltmak Suretiyle Teşviki, 

                                                
 

 29 Edward A. Wìegner, "Tax Simplification", National Tax Journal, V: XXVI, N: 3, (September,1973), s. 
337. 
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d) Yatırımların Gelirini Artırmak Suretiyle Teşvik, 

e) Yatırım Riskini Azaltmak Suretiyle Teşvik. 

4.1. Yatırımların Finansmanına İlişkin Teşvikler 

 İhtiyaçların sınırsız, bu ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin sınırlı olduğu 

dünyamızda, kıt kaynakların yatırım alanlarına yönlendirilmesi bir takım teşvik edici 

unsurların uygulanmasını gerektirir. Yatırımların finansmanı konusunda yatırımcıya 

olanaklar sunmak bunlardan birisidir. Yatırımların finansmanı ile ilgili uygulanan 

teşvikler aşağıdaki gibidir. 

- Kredi Sağlanması: Devlet ve kredi kurumları, genel ekonomik politikalara 

uygun olarak yatırımların istenilen alan, bölge ve konulara yönlendirilmesi amacıyla, 

yatırımcılara kredi seçenekleri sunar. 

- Orta ve Uzun Vadeli Kredilerde Faiz Farkı Uygulaması: Devlet ve kredi 

kurumları verilen kredilerin yatırımlara yönlendirilmesi amacıyla kredi faizlerinde 

vadeye bağlı olarak farklı uygulamalara giderler 

- İhracat Kredisi Sağlanması: Yapılan yatırımları ihracat faaliyetlerine 

yönlendirmek ve böylece ülkeye döviz girişi sağlamak amacıyla ihracat uygulamalarına 

yönelik üretimler devlet tarafından ihracat kredisi yoluyla desteklenir. 

- İhracat Kredilerinin ve İşlemlerinin Vergi-Resim ve Harçtan İstisna 

Tutulması: İşletmeler ve yeni kurulacak projelere, ihracat yapılması halinde ihracat 

kredisi sağlanmakta ve kredilerle ilgili vergi-resim ve harçlar istisna edilmek suretiyle 

teşvik edilmektedir. 

- Yatırım İndirimi Uygulaması: Yatırım indirimi, kamu yatırımları yanında 

ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasını sağlamak için, gelir ve kurumlar vergisi 

yükümlüleri tarafından yatırımlara yöneltilen fonların aranılan bazı koşullarla, her iki 

verginin matrahından kısmen veya tamamen düşürülmesini öngören bir vergi önlemi 

olarak tanımlanabilir.30 

 Yatırım indirimi şu fonksiyonlara sahiptir:31 

- Yatırımların miktarını arttırmak, 

                                                
30  Nihat Edizdoğan, Yatırım İndirimi ve Türkiye Uygulaması, Bursa, Bursa İ.T.İ.A. Yayını No: 25, 1977, 

s. 8. 
31  Vergi Reform Komisyonu, Genel Vergi Reformu Raporu,2. Kısım, İstanbul, 1961, s. 29. 
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- Yatırımların belirli büyüklüklerde gerçekleşmesini sağlamak, 

- Yatırımların ülke ekonomisi açısından önemli sayılan alanlarda yapılmasını 

sağlamak, 

- Yatırımların, ülkede bölgeler itibariyle yönlendirilmesini teminle dengeli 

kalkınmayı gerçekleştirmek, 

- İstihdam düzeyini artırmak, 

- Kurumlaşmayı sağlamak, 

sayılabilir. 

 Yatırım indirimi, yatırımın maliyetini etkileyen bir vergi teşvik önlemidir. Yatırım 

indirimi sayesinde çeşitli kesimlerin nispi karlılığı değiştirilerek, kaynaklar ekonomik 

kalkınma için istenen alanlara ve/veya bölgelere yöneltebilecektir. 

Girişimcinin vergi yükünün yüksekliği oranında, yatırım indirimi dolayısıyla 

sermayenin karlılığı artmaktadır. Bu yönden indiriminin teşvik rolü çok yüksek vergi 

ödeyen yükümlülerde kendisini göstermektedir. 

4.2. Yatırımların Vergi Uygulamaları İle Teşviki 

Ülke yöneticileri devletin ihtiyacı olan geliri sağlamak ve yatırımların plan 

hedefleri doğrultusunda yapılabilmesi için vergiler koyar, taksitlendirir veya bunlarda 

muafiyet uygulayabilir. Bireyler ve işletmeler de gelir kabul edilen hasılatları, vergi 

kavramının dışına çıkararak, bazı tüketim harcamalarını işletme masraflarına aktararak 

daha az vergi vermeye çalışırlar. 

Vergi yükümlülerinin vergi teşviklerinden yararlanma amaçları ile vergi 

koyucuların vergi teşviklerini oluşturma amaçları arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

Bireyler vergileri bir yük olarak görürler. Bireyler vergilerin gerekliliğine inansalar bile 

isteyerek ödemezler. Dolayısıyla vergi yükümlüleri hem yeni konulacak hem de 

yürürlükteki vergilere karşı çeşitli tepkilerde bulunurlar. Bu tepkiler kişisel nedenlerden 

kaynaklandığı gibi kişisel olmayan nedenlerden de kaynaklanabilir.32 

Bu tepkilerin derecesi toplumdan topluma ve başka etkenlere bağlı olarak 

değişmektedir. Vergi tepki türleri; vergi kaçakçılığı ve vergi reddi (grevi) gibi kanuni olmayan 

                                                
32  Bkz. Yenal Öncel, Vergiye Karşı Tepkiler Türkiye'de Vergi Kaçakçılığı, (Basılmamış Doçentlik Tezi, 
İ.Ü.İ.F.,İstanbul, 1974). 
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şekillerde olacağı gibi vergisel teşvikleri, oy kayması, baskı gruplarını harekete geçirme, göç 

ve vergi yansıması gibi kanuni olarak da gerçekleşir. Kanuni tepki türleri içinde genellikle 

her zaman en yaygın olarak başvurulan tür vergisel teşvikler olmuştur.33 

Vergiler bir ülke kalkınması için gerekli olan yatırımlar ve bunların belirleyicisi 

olan tasarruflar, gelişme arzusu, verimlilik gibi ekonomik değerler üzerinde etkili 

olmaktadırlar  

Vergisel teşviklerin değişik tanımları yapılmıştır. Teorik olarak vergi teşvikinin; 

belli bir yatırım projesine genel olarak yatırımlara tanınan avantajlardan farklı biçimde 

sağlanan, bir vergi indirimi olduğu söylenebilir. Bir başka ifade ile vergi teşvikleri 

yatırımların diferansiyel vergilemesi ile ilgili bir konudur. Örnek olarak verilecek 

olursa, yabancı yatırımlara yerli yatırımlardan daha düşük kurumlar vergisi oranı 

uygulaması bir vergi teşvikidir. Bu tanımlamaya göre vergiye duyarlı yatırım alan ve 

türleri seçilecek ve bu konuda verilecek teşvikler yatırımları arttıracaktır. Bu sebeple 

vergiye duyarlı olmayan yatırımlara teşvik verilmesi halinde beklenen amacın 

gerçekleşmesi mümkün değildir. Hatta tersine uygulamada vergiye duyarlı projeler 

yerine, zaten karlı olan ve teşvik olmasa da gerçekleştirilecek olan projelere teşvik 

verilebilmektedir. 

Heller ve Kauffman’a göre vergi teşvikleri, çeşitli vergilerden kısmi veya tam 

istisna ve yatırımlar için özel indirim ya da hızlandırılmış amortisman gibi 

uygulamaları içermektedir.34 

Yine vergisel teşvikler; makro düzeyde ekonomik, sosyal, idari ve siyasal bir takım 

amaçlara ulaşmak için bazı ekonomik unsur ve faaliyetlerin, vergi kanunlarında yapılacak 

düzenlemeler ile vergi dışı tutulması şeklinde tanımlanmaktadır. 

 Özellikle az gelişmiş ülkelerde belli sektörlere ve sanayi dallarına vergi teşviki 

tanımanın bu kesimlere sermaye kayışına yol açarak büyüme hızını artıracağı 

savunulmaktadır. Burada da en büyük güçlük özendirilecek sektör ve sanayi dallarının 

seçiminde düğümlenmektedir. Bölgesel politikanın bir gereği olarak tanınan vergi 

teşvikleri de politika ile güdülen amacın iyi tanımlanmasına bağlıdır. Teşviklerin 

                                                
33  Filiz GİRAY, “Vergisel Teşvik Türü Olarak Yatırım İndirimi”, Vergi Sorunları, Sayı:20, (Mart 

2006), s. 210. 
34  Jack Heller and Kenneth M.Kauffman,Tax Incentives For Industy in Less Development Countries, 

Chicago, Commerce Clearing House Inc., s. 13. 
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sermaye ya da emek yoğun yatırım temelinde verilmesi ya da doğrudan yabancı 

yatırımcılar lehine ayırım yapar nitelikte olması da düşünülebilir. Bütün bu teşvik 

tanımları ile ilgili tereddütler bulunmaktadır. Yabancı yatırımlara gelir ya da kurumlar 

vergisi teşviki tanınmasının da aslında teşvik niteliği yoktur. Vergi oranlarının yüksek 

olduğu ülke ve zamanlarda vergi teşvikleri ile yatırım projelerinin yönlendirilmesi 

önemli bir yer tutar. Nitekim vergi, ekonomik hayatı ilgilendiren, ona yön veren 

önemli bir düzenleyici olarak görülür. Düşük oranlı ya da vergi kesintili bir yabancı 

yatırım gelirinin ana kurumun bulunduğu ülkede yüksek oranlı bir kurumlar vergisine 

tabi olması halinde, yatırımın yapıldığı ülkeye bir faydası yoktur. Bütün olan hazineler 

arası varidat aktarımından başka bir şey değildir. Sağlanan vergi teşviki ile yabancı 

yatırımcının vergi yükünde bir düşüş olmamaktadır. Bu sebeple teşvik olabilmesi için, 

yatırım yapılan ülkedeki yatırım gelir üzerinden vergi teşviki sonucu düşük oranlı 

vergileme yapılsa bile; ana kurumun bulunduğu ülkenin yatırım yapılan ülkenin yarının 

geliri üzerindeki tam vergi yüküne eşit bir miktarın mahsubuna izin veren bir yasal 

düzenleme yapmasıdır. Ancak bu durumda gerçek teşvik verilmiş sayılabilir.35 

 Vergi teşvikleri tanımında bir güçlük de vergi yasaları ile belli yatırım gelirlerine 

tanınan indirim ve ayrıcalıkların vergi teşviki olarak nitelenmesi, bunun dışındaki 

vergileme unsurlarının dikkate alınmamasıdır. Halbuki özellikle yabancı yatırımlar 

açısından vergi sistemindeki yük saydamlığı, basitlik, yasalardaki istikrar ve belirlilik 

yabancı yatırımcı için özel vergi teşviklerinden önde yer almaktadır. Sürdürülebilir bir 

yatırım teşvik stratejisinin temelinde yasal altyapının saydamlığı ve istikrarının yanı sıra 

vergi sisteminin uluslararası normlara uygun hale getirilmesi de yatmaktadır. 

 Araştırmalar göstermektedir ki yatırımcıların yatırım yapacakları ülkeleri 

seçiminde vergi teşvikleri; siyasi istikrar, coğrafi konum, altyapı kalitesi, doğal kaynak 

zenginliği, destek hizmetleri ve iyi eğitilmiş insan gücünün varlığı gibi faktörlerin daha 

altında yer alan bir etkendir.  

 Tersine yatırımlara tanınan vergi teşvikleri, bir vergi sistemini daha az saydam 

ve güvenli hale getirmekte ve ülke yönetimlerini diğerleri de uyguluyor diye teşvik 

vermek zorunda bırakmaktadır. 

                                                
35  Ömer Faruk Batırel, “Vergi Teşvikleri ve Yatırım İlişkisi”, Vergi Dünyası, Sayı: 274, (Haziran 

2004), s.36-37. 
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 Vergi teşvikleri, yatırımların ve gelirin geri kalmış yörelere doğru dağılımı ve 

yüksek teknoloji üretimini belli bölgelerden başlayarak ülkeye yaymak ve ekonomik 

çeşitlenme gibi piyasa başarısızlıklarını devlet müdahalesi temeline dayandırılabilir. Bu 

durumda gerekçesi daha sağlam sayılabilir. Ancak eğer teşvikler olumlu dışsallıklara ve 

piyasanın aksaklıklarını gidermeye yönelik olmazsa, ciddi yatırım alanı sapmalarına yol 

açabilir. Kaldı ki yatırımlara vergi teşviki tanımak, arzulanan amacın gerçekleşmesinde 

kullanılabilecek en iyi araç da değildir. Geri kalmış yörelere doğrudan kamu hizmeti 

gelir desteği, eğitim ve sağlık altyapısı sunumu, çok daha etkin sonuçlar 

verebilmektedir. Deneme yanılma yöntemi ile ad hoc temelli verilen yatırım vergi 

teşvikleri, koşullarının iyi tanımlanmamış olması halinde yolsuzluklara da zemin 

hazırlayabilir. Vergi sistemini karmaşık hale getirdikçe vergi yönetim maliyetlerini de 

arttırabilir. 

 Vergi teşvik önlemlerinin yatırımlar üzerindeki olumlu etkisi oldukça 

tartışmalıdır. Uluslararası ekonometrik çalışmalar ve gözlem araştırmalar; yatırımlar 

üzerinde etkili olduğu kabul edilen saydamlık ve kısa vadeli sermaye hareketlerinin 

liberizasyonu gibi değişkenlerin etkileri ayıklanamadığı için, vergilerle yatırım arasında 

anlamlı bir korelasyon kurulamadığını göstermektedir. Analizlerde vergi 

değişkenlerinin seçimi ülkelerin yasal vergi oranlarına, zarar nakil sistemlerine, 

amortismanlara, enflasyon düzeltilmesine bağlı olduğundan, güç tespit edilir 

niteliktedir. Yapılan çalışmalarda genel olarak kurumlar vergisi oran indirimlerinin hem 

yerli hem de yabancı yatırımları anlamlı biçimde etkilediği anlaşılmış bulunmakla 

birlikte; yatırım indirimi ve vergi tatili gibi özel teşvik önlemlerinin maliyet-etken 

olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu önlemlerin doğurduğu vergi kaybı ve bunun sonucu 

kamu hizmet sunumundaki azalma sağlanan yararların üzerindedir. 

 Girişimcilere verilen teşviklerin sağladığı fonların sermaye hizmeti maliyetinde 

yaratacağı düşüş, ya da yatırım karlılığındaki yükseliş girişimci bakımından bu teşvikler 

olmaksızın ulaşacağı yatırım miktarında bir değişme veya hissedilir bir miktarda bir 

değişme yapabilir. Bu durumda uygulanan vergi teşvikleriyle devlet gelecekte elde 
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etmeyi tasarladığı daha fazla gelir için, sağlayacağı vergi kolaylıklarıyla mevcut gelirin 

bir kısmından vazgeçmiş olur.36 

4.3. Yatırımların Maliyetini Azaltmak Suretiyle Teşvik 

Bir projenin gerekli miktarın altında bir sermaye ile realize edilmesi 

halinde, yatırımın maliyeti azalmakta, maliyetin azalması da onun rantabilitesinin 

artmasına neden olmaktadır. Öylece projenin daha az sermaye ile gerçekleştirilerek 

daha fazla karlı olunması sağlanmış olur. Bu tür teşviklere örnek olarak şunlar 

gösterilebilir: 

- Gümrük Alanındaki Teşvikler: Gerçekleştirilmesi dış ülkelerden 

yapılacak ithalatlara bağlı uygulamalarda söz konusu yatırım malının yurt dışından 

temini esnasında gümrük vergi ve resimlerinin muafiyeti, taksitlendirilmesi bu 

uygulamalara örnektir. 

- Yatırım İndirimi Şeklinde Tedbir: Vergiye tabi geliri olan proje için, 

yatırımcılara yatırım indirimi uygulanmasıyla maliyetin b i r  kısmı iade edilmiş olur. 

Vergi oranı arttıkça istifade edilen yatırım indirimi i le  yatırımın maliyeti 

azalmaktadır. 

Yatırım indirimi ve hızlandırılmış amortisman yeni kurulan işletmelerde 

benzer etkiler gösterirler. Yatırımların belirli alanlara yönlendirilmesinde ve 

işletmelerin geliştirilmesinde yatırım indirimi en uygun teşvik türüdür. 

Girişimcinin vergi yükünün yüksekliği oranında, yatırım indirimi yoluyla 

sermayenin karlılığını arttırmak mümkündür. Bu açıdan indirimin teşvik edici rolü, 

çok yüksek vergi ödeyen yükümlülerde kendisini göstermektedir. 

Yatırım indirimi uygulaması şu sonuçlar yaratabilmektedir: 

  - Yatırım indirimi ile ekonominin gelişmemiş sektörlerinde bulunan küçük 

işletmelerin üretim kapasitesini uygulaması tekniği, ufak bazı makine ve teçhizatla 

büyük ölçüde artırmak Japonya örneğinde olduğu gibi olasıdır. Bu tür küçük 

girişimler ağır vergilemeye maruz kaldıkları zaman durumları daha fazla 

                                                
36  Filiz Giray, Emine Koban, Adnan Gerçek, Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yatırımlara ve İhracata 

Yönelik Vergi Teşvikleri ve Karşılaştırmalı Değerlendirmesi, Bursa: Minerve Ofset Aş.,1998, s. 5. 
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kötüleşecektir. Uygulanacak yatırım indirimi vergilerin küçük ölçekli girişimler 

üzerinde olumsuz etkisini hafifletebilir. 

  - Yatırım indirimi uygulamasında yeni yatırımlar ile eski yatırımlar arasında 

yeni yatırımlar aleyhine farklılık göstermektedir. Çünkü indirim tutarı kardan 

düşüldüğünden yeni kurulan işletmeler kara geçtikleri zaman bundan 

yararlanabilecekleri halde, faaliyette bulunan isletmelerde kazanç hemen 

olabileceğinden bu indirimden daha çabuk yararlanırlar. Bu durum yatırım 

indiriminin etkinliğini azaltıcı bir unsurdur. Yatırım indiriminden doğan hazinenin 

vergi geliri kaybı, yatırımın belirli bir oranı ile sınırlıdır. Diğer vergi teşvik türlerinde 

örneğin istisna ve muafiyetler gibi gelir kaybı elde edilen gelire bağlı olmaktadır.37 

 - Yatırım Kredisi: Yatırım kredisinde, indirim vergi borcundan yapılmaktadır. 

Ancak indirilecek tutar eşit olduğunda, yatırım kredisi daha avantajlı olmaktadır.38 

 Yatırım kredisi, yatırım yapan girişimcilere verilen bir sübvansiyona 

benzemektedir. Yatırım kredisin de, yatırım indiriminde olduğu gibi yatırım maliyetini 

etkilemeye yönelik bir teşviktir. Bu nedenle girişimci iyi işlemeyen bir sermaye piyasası 

koşullarında faaliyette bulunamıyorsa, dış kredi bulmada zorlanacağından, yatırım 

kredisinin girişimciye sağlayacağı ilk indirimden sonraki yıllarda büyüyen bir vergi 

bağışıklığı sağlayacaktır. 

 Yatırım kredisinin iki niteliği bulunmaktadır. İlki anlaşılmasının daha kolay 

olmasıdır. İkincisi, marjinal oranları ne olursa olsun tüm yükümlüler için aynı kredi 

sağlamasıdır. Kredi küçük olsa bile yatırım kredisi, yeni yatırımlar için önemli bir teşvik 

sağlar. 

4.4. Yatırımların Gelirini Arttırmak Sureti İle Teşvik 

Kamu kurumları ve vergi daireleri i ç in  vergiden önceki kar esas iken, 

yatırımcı iç in  vergiden sonraki kar önemlidir.  

- Gelir ve kurumlar vergisinde istisna ve muafiyetler veya taksitlendirme 

 - Hızlandırılmış Amortisman: İşletmelerin sabit varlıkları, eskime, yıpranma ve 

yeni buluşlar gibi fiziksel, teknolojik ya da ekonomik nedenlerle değer kaybına 
                                                
37  Giray, a.g.m., s. 210. 
38  Uluatam, a.g.e., s. 41. 
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uğramaktadırlar. İşte amortisman, zamanla kaçınılmaz olarak oluşan değer kaybına 

uğrayan aktifte yer alan taşınmaz değerler üzerinden uğranılan zararın muhasebe 

yönünden belirlenmesidir.  

 Hızlandırılmış amortisman yönteminde ilk yıllarda büyük oranda amortisman payı 

ayrılırken sonraki yıllarda ayrılacak pay azalır. Hızlandırılmış amortisman, faizsiz bir borç 

olarak basit şekilde vergi hedefleri için normal amortismanın hızlandırılması ve sermaye 

mallarının daha hızlı olarak yenilenmesi olarak ifade edilmiştir. 

 Amortisman ile vergi arasında yakın ilişki bulunmaktadır. Amortisman şeklinde 

ayrılan karşılıklar vergi matrahını azalttığından dolayı bir vergi tasarrufu sağlamaktadır. 

Vergi tasarrufunun sağlanması ise, şu faktörlere bağlı bulunmaktadır: 39 

 - Amortisman ne kadar yüksekse, bu etki o kadar fazla olur. 

 - Sabit kıymetlerin ömrü ne kadar uzunsa, alınan vergi kredilerinin ödeme süresi de 

o kadar uzun our. 

 - Diğer kaynaklardan alınacak kredilerin faiz oranı ne kadar yüksekse, vergi 

kredilerinin değeri de o oranda yüksek olur. 

 - Vergi oranları ne kadar yüksekse, bu tasarrufların değeri de o oranda yüksek olur. 

 - Paranın değeri düştüğü oranda, ilk devrelerde ayrılan yüksek amortismanların 

finansman ve yenileme değeri de artacaktır. 

Yatırımcı iç in  gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet veya taksitlendirme, 

hızlandırılmış amortisman gibi kolaylıklar yatırımın gelirini arttırıcı özellikteki 

teşviklerdir. 

 4.5. Yatırımların Riskini Azaltmak Suretiyle Teşvik 

Bilindiği üzere kar ve r i sk kavramları doğru orantılıdır. Karın yüksek olduğu 

alanlarda genellikle risk de fazladır. Yatırımcı kar ve risk arasında bir denge 

kurarak firma değerini maksimum yapmayı hedefler. Bazı ülkelerde zararların 

kardan mahsup edilmesine imkan tanıyan vergi mevzuatları i le yatırımların teşviki 

sağlanmaktadır. Bundan yararlanan müteşebbis olağanüstü meydana gelebilecek 

zarar veya r iski ,  başka yıllardaki kazançlardan indirmek sureti ile dağıtabilmekte, 

riskli yatırımların tercihine imkan sağlanmış olmaktadır. 

                                                
39  H. Brochier, P. Pliau, A. Michalet, Maliye Ekonomisi, (Çev: Adnan Erdaş), Ankara, Ankara İ.T.İ.A. 

Maliye ve Vergi Hukuku Enstitüsü yayın No: 10, 1981, s. 394. 
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Uygulamada teşvikler (veya devlet yardımları), vergi muafiyet ve istisnaları, 

düşük faizli: kredi ya da hibe yardımları şeklinde olabilecekleri gibi, enerji indirimleri, 

arsa tahsisi ve finansman kolaylıkları sağlayan birtakım yöntemler şeklinde de 

olabilmektedir. Genellikle, bu teşvik araçlarından birisi veya birkaçı birlikte 

kullanılabilmektedir. Teşviklerin diğer devlet politikalarından olumlu bir farkı ise, 

ekonomiye doğrudan katılması, böylece uygulamaların etkisinin daha kısa sürede ortaya 

çıkabilmesidir.40 

5. TEŞVİK SİSTEMLERİNİN VE TEŞVİK ARAÇLARININ 

SINIFLANDIRILMASI 

Bir ekonomide uygulanabilecek genel amaçlı teşvikleri yukarı sayılanların da 

ışığında dört kategoride toplamak mümkündür.41 

• İktisadi kalkınma teşvikleri, 

• Bölgesel kalkınma teşvikleri, 

• Yabancı sermayeyi özendirme teşvikler, 

• İhracat teşvikleri. 

Temelde dört kategoride ele alınan teşvikler, toplam yatırım hacminin 

arttırılması, yatırımların verimli alanlara yapılmasının temin edilmesi, toplam 

yatırımların içerisinde öz kaynakların çoğaltılması ve yatırımların geri kalmış 

bölgelerde de yapılmasını sağlayarak yatırımların bölgesel dağılımının amaçlanan 

şekilde yapılmasını sağlamak gibi faydaları amaçlamaktadır. 

Teşvik sistemine konu edilebilen teşvik araçlarını ise çok çeşitli şekillerde 

sınıflandırmak mümkündür. En kapsamlı sınıflandırma, iktisadi teşvik araçları, mali 

teşvik araçları, idari ve teknolojik teşvik araçları şeklindedir. 

5.1. İktisadi Teşvik Araçları 

Bu tür teşvik araçlarının kapsamına aşınma payı uygulamaları, gelir ve kurumlar 

vergisi indirimi (Yatırım indirimi), gelir ve kurumlar vergisi istisna ve muafiyeti, üretim 

vergisi ve KDV muafiyeti, ihracat kredi sigortası, ihracatta vergi iadesi, indirimli navlun 

                                                
40  İsmail Çiloğlu, ”Teşvik Politikalarının Yönlendirme Gücü”, Hazine Dergisi, (Ocak 2000), s. 29. 
41   Çiçek, a.g.m., s. 202. 
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tarifeleri, yeni pazarlar elde etme ve bunlar hakkında düzenli bilgi verme gibi araçlar 

girmektedir. 

5.2. Mali Teşvik Araçları 

Bu t ü r  teşvik araçlarının kapsamına ise, bina ve teçhizat yatırım sübvansiyonu, 

orta ve uzun vadeli, düşük faizli yatırım kredileri, özel reeskontlu kredi faiz oranları, 

faiz ve vergi iadeleri, gümrük taksitlendirilmesi, kısmi gümrük fon ve istisnaları, bina 

vergisi istisnası gibi araçlar girmektedir. 

5.3. İdari ve Teknolojik Teşvik Araçları  

 Teşviklerin, ekonomik ve sosyal istikrarsızlığa yol açabilecek önem ve 

büyüklükte sektörlerin desteklenmesi ve teknolojik gelişmelerin takibi ve faaliyetlerin 

yüksek teknoloji içeren sektörlerde yürütülmesi için yapılacak AR-GE çalışmalarının 

desteklenmesi hedeflenmektedir.42 Bunlar da, vergi muafiyeti, parasal iadeler, kredi 

teşvikleri, harç, resim ve diğer vergi teşvikleri ve sosyal sigorta primlerinden 

muafiyetler, yatırım fonu ve hızlandırılmış amortisman imkanları, ucuz girdi temini ile 

ilgili teşvikler, AR-GE harcamaları sübvansiyonu ve maddi olmayan teşvikler 

şeklindedir. 

 Vergi muafiyetlerinin, yatırımını tamamlamış bir işletme için 5–20 sene süreler 

şeklinde olduğu görülmektedir. Ya da yatırım toplamının belli bir oranı vergiden muaf 

olabilmektedir. 

 Maddi olmayan teşviklerin de, devletin araştırma geliştirme yapmak suretiyle 

girişimciye hizmet vermesi, eğitim ve organizasyon hizmeti vermesi, koruma yasaları 

ile yatırımların teşviki şeklinde olduğu görülmektedir. 

 Tüm dünya devletlerinin parasal iade teşviklerinden girişimcilerini 

yararlandırdıkları görülmektedir. Parasal iadeler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre 

farklılaşmakta ve yatırımın parasal hacmi ile yatırımın konularına göre değişmektedir. 

Örneğin, Almanya'da AR-GE yatırımlarında 500.000 DM'ye kadar %20, yukarısı için 

%7,5 oranında parasal iade teşviki bulunmaktadır.43 

                                                
42  İsmail Çiloğlu, a.g.m, s.43. 
43  http://www.tobb.org.tr/yayinlar/ekonomikrapor/ekonomikrapor  (14 Şubat 2006 tarihinde erişilmiştir)  
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Maddi olmayan teşviklerin de, devletin araştırma geliştirme yapmak suretiyle 

girişimciye hizmet vermesi, eğitim ve organizasyon hizmeti vermesi, koruma yasaları 

ile yatırımların teşviki şeklinde olduğu görülmektedir. 

Yukarıda sayılan teşvik araçlarından iktisadi ve mali teşvikler, genellikle 

iktisadi gelişmenin erken devrelerinde ön planda tutulurken, iktisadi gelişmenin  ileri 

devrelerinde ise idari ve teknolojik teşvik araçları ön planda tutulmakta olduğu 

görülmektedir. Bunlar içerisinde en çok kullanılanlar ise, yatırım indirimi 

hızlandırılmış amortisman, gümrük ve fon istisnaları ve orta vadeli, düşük faizli kredi 

teşvikleridir.  

6. TEŞVİKLERİN İŞLETME KARARLARI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Teşviklerin işletme kararları üzerinde etkili olduğu başlıca alanlar, 

işletmelerin faaliyet konuları, kuruluş yerleri, üretim teknikleri ve kapasite seçimidir. 

6.1. İşletmelerin Faaliyet Konuları 

Gerek Avrupa Birliği gerekse ülkemizde belirli faaliyet alanları tespit ederek, 

bu alanlarda yapılacak yatırımları teşvik etmektedir. Böyle bir uygulamada 

güdülen amaç; o ülke ile ilgili stratejik öneme haiz faaliyet ajanlarına yatırımların 

yönlendirilmesidir. 

Avrupa Birliği ülkelerinde çelik, gemi yapımı, ulaştırma ve kömür sektörlerine 

yapılacak yatırımlar bu kapsamdadır. 

Ülkemizde ise altyapı yatırımları, yap-işlet-devret yatırımları, müteahhitlik 

yatırımları, madencilik yatırımları, gemi yatırımları vb. yatırımlar teşvik 

kapsamı içinde kabul edilmektedir. 

6.2. İşletmelerin Kuruluş Yerleri 

Teşvik uygulamasında hedeflerden birisi de yöreler arasındaki gelişmişlik 

farklılıklarını ortadan kaldırmak, en azından asgariye indirmektir. 

Hatta aynı bölge içinde o bölgenin bir kısmı teşvik kapsamı içinde 

tutulabilmektedir. Örneğin; bölge sanayisinin, verimli, tarıma elverişli arazilerde 

kurulmasını caydırmak ve sanayicilere daha kaliteli bir altyapı imkânı sunmak 

üzere organize sanayi bölgeleri olarak adlandırılan alanlar bu anlamda 
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alanlardır. Ayrıca serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar da teşvik edilen kuruluş 

alanlarıdır. 

6.3. Üretim Teknikleri 

Globalleşen dünya ekonomisi ülkeleri uluslararası düzeyde çok yoğun bir 

rekabet ortamına sokmuştur. Bu yarışta daha ileri düzeyde üretim tekniği kullanan 

taraf avantajı eline geçirmektedir. Üretimin yüksek teknoloji ile yapılması 

neticesinde; zaman, maliyet, kalite avantajlı işletmeleri üstün duruma getirmektedir. 

Bu amaçla,  teknopark yatırımları bütün dünyada teşvik kapsamı içinde 

değerlendirilmektedir 

6.4. Kapasite Seçimi 

Kapasitenin optimum derecede kullanılması, kapasite kullanım oranının daha 

yüksek seviyeye çıkarılması makro ve mikro açılardan temel hedeflerden biridir. 

Sübvansiyonlar kanalıyla yapılacak etkiler ayni zamanda bazı üretim alanlarında üretim 

artmasına diğer alanlarda azalmasına neden olacaktır.  

7. TEŞVİK SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI 

Sanayileşmiş ülkeler, özellikle 1973 yılındaki petrol krizinden sonra 

sübvansiyonlara büyük önem vermişlerdir. 70'li yılların sonlarında ise sanayileşme 

politikaları çerçevesinde sanayiye sağlanan finansal destekler ortaya çıkmıştır. Bu 

dönemde özellikle gemi inşa ve demir-çelik sektörlerine uzun süreli destekler 

sağlanmıştır. Uçak inşa, uzay sanayi, bilgisayar ve yarı iletken üretimi gibi yüksek 

teknoloji gerektiren konularda uluslararası teşvik yarışı başlamıştır. 

Devlet yardımlarında kullanılan programların yapısal değişikliklere yol 

açmaya hiç katkısı olmamıştır. Giderek artan devlet yardımları, kamu harcamalarını 

arttırarak bütçe içinde sıkıntı yaratmaya başlamıştır. Uluslararası ticaret politikalarında 

tarifelerde indirimlere gidilmesi ile devlet yardımlarının, uluslararası rekabet ve dünya 

ticareti üzerindeki etkileri önem kazanmaya başlamıştır. 1980'lerin ortasından itibaren 

dünya ekonomi ve pazarlarının küreselleşmesi sonucu, devlet yardımları, başlangıçta 
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düşünüldüğü gibi ulusal sanayi politikaları kapsamında düşünülmekten çıkarak 

uluslararası ticaret ve rekabet alanlarının konusu olmuştur.44 

Günümüzde ekonomik ve teknolojik yapı baş döndüren bir hızda gelişme 

göstermektedir. Teknolojik olanaklar, üretim teknikleri, finansman yapısı, doğal 

kaynaklar, demografik yapı gibi değişkenlerin yani sıra küreselleşme hareketleri ve 

bölgesel bütünleşmeler neticesinde emek ve sermayenin serbest dolaşım imkanlarındaki 

artış ekonomik ve sosyal dengeleri değiştirmektedir. Söz konusu değişimler neticesinde 

mevcut plan ve programlar dâhilinde yürütülmekte olan kamusal müdahaleler ve teşvik 

araçları da zaman zaman etkinliğini kaybedebilmekte ve varılmak istenen hedeften 

uzaklaşılabilmektedir. Bu anlamda hızla değişen ekonomik ve sosyal koşullara uyum 

sağlayabilecek çok amaçlı ve çok araçlı bir teşvik sisteminin oluşturulması büyük önem 

taşımaktadır. 

Günün değişen koşullarının yanı sıra teşvik uygulamalarının yönlendirme gücü 

ve etkin bir biçimde takibi de, söz konusu müdahale araçlarının başarı şansını önemli 

ölçüde etkileyen faktörlerdir. Teşviklerin diğer iktisat politika araçlarına göre en önemli 

avantajları ekonomiye doğrudan enjekte edilmeleridir. Ancak bilindiği gibi uygulama 

kolaylıkları ve hızlı müdahale olanakları nedeniyle kamu otoritelerince sıkça kullanılan 

ve geniş bir uygulama alanı bulan teşvikler aynı zamanda en çok eleştiri alan kamusal 

politikaların da başında gelmekledir. Teşvik uygulamaları ile kamusal nitelikli 

kaynaklar, devlet tarafından öngörülen yatırım hedefleri doğrultusunda, belirli 

kesimlere transfer edilmektedir. Bu ise, teşvik uygulamalarının kaynak dağılımını 

bozduğu ve gelir dağılımında adaletsizliğe yol açtığı tartışmalarını beraberinde 

getirmektedir. 

1980'lerde ise çeşitli sebeplerle devlet yardımlarının yeniden gözden 

geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

                                                

44  http://idari.cu.edu.tr/igunes/makale/tesvik.doc a.gerçek (21 Eylül 2004 tarihinde erişilmiştir.) 
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Uluslararası pazarda rekabet edebilecek bir sanayi yaratabilmek için devlet 

yardımlarının birtakım özellikler taşıması gerekmektedir. Bunları şöyle sıralayabilir:  

  1-Teşvik ile sübvansiyonu birbirinden ayırmak gerekmektedir. 

Sübvansiyon aktif ve etkin olmayan ekonomik birimlerin boşuna ayakta 

kalmasına zemin oluşturur. Teşvikler ise genelleşmeyip yaygınlaşmamalı, herkese 

verilmemeli, selektif olmalıdır. 

2-Teşvikler haksız rekabete yol açmamalıdır. Bir kısım yatırımcılar teşvik 

edilirken, kendi öz kaynakları ile teşvik almadan yatırım yapan yatırımcılar batma 

noktasına getirilmemelidir. 

3-Teşvik mekanizmalarının belli periyotları kapsaması gerekmektedir. Ve 

dönem sonunda mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece aktarılan çok 

miktardaki sınırlı kaynakların etkinliği de tespit edilmiş olur. 

4-Globalleşen dünya ekonomisi, teşvik sistemlerinin dünya konjonktürüne 

uyumlu hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır. 

5-Teşvik uygulamasında örgütsel bir bütünlük sağlanması gerekmektedir. 

Bu bir tek kuruma bağlanması demek değil; koordinasyonu sağlayacak bir kurumun 

olması demektir. 

Teşvik sistemlerinin hangi düzeydeki yatırımlar ve hangi alanlardaki 

yatırımlar için kullanılacağı ve hangi miktardaki pozitif net katkının teşvik 

sayılacağı önemli bir tartışma konusudur. Bu konuda "Yatırımın Teşvik Esnekliği" 

kavramı ortaya atılmıştır. Bu kavrama göre, özel kesimi istenilen bir alana teşvik 

yapmaya razı etmekten ziyade, yatırım yaptıktan sonra doğan riskleri karşılayacak 

ölçüde "telafi oranı" uygun teşvik sayılmaktadır. Bu bakımdan yatırım teşviklerinin 

gerçek amaçlarına ve gerçek hak edenlere aktarılması için verimlilik ve etkinlik 

kriterlerine uygunluk oldukça önem arz etmektedir. 

Teşvik sisteminin yönelebileceği yatırımlar; yeni yatırımlar, tamamlama 

yatırımları yenileme ve modernleştirme yatırımları olarak üç grupta toplamak 

mümkündür Bu sahalardaki yatırımlar; yatırım öncesi, yatırım ve yatırım sonrası 

olmak üzere değişik zamanlarda teşvik edilebilmektedir. İşte, bu teşvik sisteminin 

uygulanmasındaki en kritik noktalardan bir tanesi de, teşviklerin hangi dönemde 

uygulanması gerektiğidir. Eğer, ekonomide enflasyonist bir süreç yaşanıyorsa, 
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yatırım sonrası teşviklerin önemi azalacaktır. Çünkü yatırım harcamasının yatırım 

bitinceye kadar ne olacağı böyle bir ortamda bilinememekte; böyle bir belirsizlik 

de yatırımcıyı caydıran bir faktör olmaktadır.  

Diğer bir konu, ekonomik ve siyasi istikrardır. Ekonomik ve siyasi istikrarın 

olmadığı ekonomilerde, teşvikler hangi kademede uygulanırsa uygulansın 

kendinden beklenen etkinliği ve verimliliği verememektedir. Ekonomik istikrarsızlık 

belirsizliği körüklerken, siyasi istikrarsızlık da güvensizliği körüklemektedir. 

Bir başka konu, teşvik sistemlerinin selektif (seçici) olma niteliğidir. Özellikle 

sanayileşme hedefleri açısından hangi t ip yatırımların teşvik edileceği önem 

kazanmaktadır. Bu seçim genellikle yatı rım yerine, konusuna veya teşvik yapısına göre 

yapılmaktadır. Her ne kadar seçim kamusal özelliklere göre yapılsa da sonuçta bu 

sisteme dahil olmayanlar ve vergi mükelleflerinin tepkisini çekmektedir. 

Etkinliğin bu derece önemli olması, tepki ve eleştirilerin bir diğer nedeni 

olarak görünmektedir. Çünkü teşviklerin başarısı, faydalarının, piyasa 

mekanizmasında yarattığı tahribattan fazla olmasını gerektirmekte, bundan daha az 

olduğu takdirde de eleştiriler artmaktadır. Buna karşılık, piyasa mekanizmasının 

öngörmediği dışsal faydalar teşviklerin olumlu yönünü oluşturmaktadır.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45  Çiçek, a.g.m., s. 202 
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BÖLÜM II 

TÜRKİYE'DE YATIRIM TEŞVİK TEDBİRLERİ 

1. TÜRK TEŞVİK SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

 Türkiye’de teşvik sisteminin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar 

uzanmaktadır. 

1.1. Teşvik-i Sanayi Kanun-u Muvakkiti 

14.12. 1913 tarihinde çıkartılan bu kanun i le  toplam değeri 1.000 TL.yi geçen 

en az 5 HP motor gücü kullanan sanayi kuruluşlarına, makine donanımı ile ham ve 

yardımcı madde alımında "Gümrük Vergisi Muafiyeti" tanınmıştır. Söz konusu kanun 

ile teşvik uygulamaları i l k  kez kapsamlı bir yasal çerçeveye oturtulmuştur. Ancak 

kanunun yürürlüğe girmesinden kı sa  bir süre sonra 1. Dünya savaşının pa t l ak 

vermesi i le  bu kanunun uygulanabilirliği de fiilen ortadan kalkmışt ı r.1 

Bu yıllarda ekonomik, sosyal ve siyasal yönden yaşanan değişimler kamu 

politikalarını da büyük ölçüde etkilemiştir Buna yönelik olarak uygulanan teşvik 

sistemleri sırası ile; ülke sanayinin tesis edilmesi, korunması ve rekabete hazır hale 

getirilmesi aşamalarında, destekleyici ve koruyucu niteliğe bürünmüştür 

1.2. 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu 

1923 yılında yapılan İzmir İktisat kongresinde tarım, sanayi, ticaret ve el 

emeği konularında önemli kararlar alınmış ve oy birliği ile "Misak-ı İktisadi" kabul 

edilmiştir. Bu kongrenin yapılması teşvik politikası açısından başlangıç noktası olmuş 

ve 1913 yılında yürürlüğe giren ve 1923 yılında kaldırılan "Teşvik-i Sanayi 

Kanunu" 1927 yılında günün koşullarına uygun olarak tekrar yürürlüğe konmuştur. 

15.06.1927 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanun 28.05.1927 tarih ve 

1055 sayı ile yürürlüğe girmiştir. Teşvik-i Sanayi Kanunu ile öngörülen teşvik 

tedbirlerinin başlıcaları şunlardır: 

- Bedelsiz arazi tahsisi sağlanması, 

                                                
 
1  Nagihan Oktayer, “Dünden Bugüne Teşvik Sistemimiz”, Yaklaşım, Sayı: 29, (Eylül 2003), s:187 
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- Özel şahıstan kamulaştırma yolu ile alınan arazi ve binanın kredi ile 

girişimciye verilmesi, 

- Altyapı yatırımlarında devletin aldığı: arazi ve binanın kredi ile girişimciye 

verilmesi, 

- Sınaî işletmelerin kuruluş döneminde alınması gereken vergi resim ve 

harçlardan indirim yapılması ve muafiyet sağlanması, 

- Makine, tesis, hammadde ve yardımcı madde alımlarında gümrük muafiyeti 

sağlanması, 

- Demiryolu taşımacılığında ücret ve tarifelerde indirim yapılması,.Devlet 

tarafından sağlanan ham ve yardımcı maddelerin fiyatlarında indirim yapılmasıdır. 

Bu kanun 01.06.1943 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun başıca 

nedenleri şöyle sıralanabilir. Öncelikle sermaye kıtlığı, sermaye oluşumuna karşı 

gösterilen ilgisizlik, teknolojik yetersizlik, bilgi birikimi ve teşvik önlemlerine karşı 

duyarlı bir girişimci, sanayici kadronun olmamasıdır.2 İkinci olarak, 1929 dünya 

ekonomik bunalımının teşvik önlemlerini etkinsiz hale getirmesidir. Üçüncü neden 

ise, ülkede sanayinin kurulması için gerekli altyapı yatırımlarının henüz 

gelişmemesidir.3 

1.3. 1930 İkinci İktisat Kongresi 

22.04.1930 tarihinde toplanan kongrede, milli sanayimizin gelişmesi ve 

yaygınlaşması ile ilgili çareler aramak amacıyla çalışılmış ve gündemine aldığı 

konulardan biri de Teşvik-i Sanayi Kanunu olmuştur. 

1.4. 1932 Karma Ekonomik Sisteme Geçiş 

1932 yılına kadar özel sektöre ağ ır l ık verilmiş ancak, sermaye birikiminin 

olmayışı, kredi imkanlarının azlığı, tecrübe eksikliği özel sektörden beklenen 

gelişmeye engel olmuştur. Bu tarihten sonra Karma Ekonomi Sistemi benimsenmeye 

başlanmıştır. Bu dönemde devletin eliyle aşağıdaki kurumlar kurulmuştur. 

 - Sümerbank ,  

                                                
2  İlhan,Tekeli , Selim, İlkin, , 1929 Dünya Bunalımında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, 

Ankara, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Yayını No:30, 1977, s. 65-68. 
3  İsmail Türk, “Atatürk ve Türk Mali Sistemi”, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikası ve Türkiye’nin 

Ekonomik Gelişmesi Semineri, Ankara, Ankara Üniversitesi S.B.F. Yayınları No: 513, 1982, s. 18. 
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- Etibank , 

- MTA, 

-T.Selüloz ve Kağıt Fab.İsl. , 

-T.Demir Çelik İşl . 

- Petrol Ofisi, 

- MKE,  

1.5. 1950–1960 Dönemi 

 1950’li yıllardan sonra hür teşebbüs tarafından öncelikli politikalar 

benimsenmeye başlamıştır. Bu dönemde, özel sektörün kullanabileceği kredi imkanları 

arttırılmaya, tarımsal üretimi teşvik edici destekleme alımları yapılmaya başlanmış, 

altyapı yatırımları hızlandırılmış ve özel sektörün yatırım yapmak istemediği alanlarda 

devlet eliyle yatırımlara hız verilmiştir. 

Bu dönemde teşviklerle ilgili çıkan bazı kanunlar şunlardır: 1953 tarihli Turizm 

Endüstrisi Teşvik Kanunu, 1954 tarihli Maden Kanunu, 1954 tarihli Yabancı Sermaye 

Teşvik Kanunu, 1954 tarihli Petrol Kanunu, 1956 tarihli Şeker Kanunu, 1957 tarihli 

Giden Vergiler Kanunu Teşvik konusunda sanayi kesimine orta ve uzun vadeli Yatırım 

kredisi sağlamak amacıyla Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası’nın kurulması bu dönemde 

önemli bir adımdır. 

1.6. 1960 Sonrası Planlı Dönem 

1960 yılında planlı ekonomiye geçişin ardından 1962 yılında "Devlet Planlama 

Teşkilatı" kurulmuştur. Teşvik tedbirlerine ilişkin asıl uygulamalar planlı dönemle 

birlikte başlamıştır. Bilindiği gibi bu dönem, ithal ikameci sanayileşme politikalarının 

sistemli bir biçimde uygulandığı dönemdir. Bu dönemde özellikle iç üretimi teşvik edici 

politikaların uygulandığı görülmektedir. Böylece ülkenin bütün kaynaklarının 

kullanılarak, bölgelerarası gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılması hedefi 

güdülmüştür. Tüm ülke ekonomisini ilgilendiren kalkınma planları kamu ve özel 

sektörün belirlenen hedeflere beraberce ulaşmalarını öngörür.4 

Devlet yatırımlarında emredici özellik arz eden kalkınma planları özel sektör için 

yol gösterici niteliktedir. Bunu sağlamak için ise bir takım teşvik edici unsurların 

                                                
4 Oktayer, a.g.m., s.189. 
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kullanılması esasına dayanır. Bu teşvikler 1963 yılından itibaren kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu tarihte çıkarılan kanunlarla; yatırım indirimi, gümrük vergilerinde 

değişiklik, ihracatta vergi iadesi uygulamaları başlamıştır. 

Beş yıllık kalkınma planları bazı kesiklikler olmakla birlikte günümüze kadar 

uygulanmaktadır. Birinci beş yıllık kalkınma planı 1963-1967 dönemini kapsamaktadır. 

Halen uygulamada olan kalkınma planı 9. beş yıllık kalkınmadır (2007-2013). 1960-70 

yılları arasında ithal ikameci tüketim sanayilerinin kurulması ve teşvikine yönelik bir 

teşvik politikası uygulanmıştır. 

1.7. 24 Ocak 1980 Kararları Öncesi Dönemi 

Bu dönemde gelişmişlik düzeyine çıkabilmenin şartı olarak "sanayi toplumu" 

olma olgusu ön plandadır. Bu amaçla ülke sanayisi; dış rekabete karşı korunmuş, ucuz 

kredi ve girdi temini sağlanmış, vergilendirmede kolaylıklar getirilmiş ve ithalatta kota 

ve yüksek gümrük tarifesi uygulaması gerçekleştirilmiştir. Yarı korumacılık ve ithal 

ikameci bir politika tatbik edilmiştir. 

1.8. 24 Ocak 1980 Kararları Sonrası Dönemi 

1980 sonrası dönemde Türk ekonomisinde önemli bir yön değişikliği 

gerçekleştirilmiş ve dışa açılma, yeni strateji anlayışının temeli haline getirilmiştir. Türk 

ekonomisinde 1980'li yıllarda görülen bu dönüşümün izleri teşvik politikalarına da 

yansımıştır. Bu dönemde sanayileşme stratejisi değişikliğine paralel bir biçimde, makro 

ekonomik açıdan serbest piyasa ekonomisi ilkeleri çerçevesinde ihracata dönük 

sanayilerin teşviki esas alınmış ve böylelikle kurulu sanayi yapısı dış rekabete açılmaya 

çalışılmıştır. 1980 sonrası dönemde koruma politikaları, teşvik politikası aracı olmaktan 

çıkarılmış ve ihracata dayalı teşvik politikaları ağırlık kazanmıştır.5 

24 Ocak Kararları sonrası dönemde ekonomide önemli yapısal değişiklikler 

meydana gelmiştir Uygulanan para, kredi ve döviz politikaları değiştirilmiş, ithalat ve 

kambiyo mevzuatında köklü değişikliklere gidilerek ithal ikamesine dayalı sanayileşme 

stratejisi terk edilerek yerine "ihracata dönük sanayileşme stratejisi" benimsenmiştir. Bu 

çerçevede; 

                                                
5  Oktayer, a.g.m., s.189. 
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a) İç piyasaya yönelik sanayileşmeyi teşvik politikası, nispi olarak dış pazara 

dönük sanayi politikasına kaydırılmıştır. 

b) İthal ikameci sanayileşme politikası gevşetilerek, dış rekabete açılma yolları 

denenmiştir. 

c) Kur garantili, sabit girdi fiyatlı rizikosuz bir sanayileşme politikasından riskli 

ortamda bir sanayileşme politikasına geçilmiştir. 

d) Sosyal endişelerin (istihdam, ücretler ve gelir dağılımı) ağır bastığı bir 

sanayileşme politikasından, pür ekonomik kuralların ağırlıklı olduğu bir sanayileşme 

politikasına geçilmiştir. 

1980 'lerin ilk yarısında kamu finansmanında yaşanan olumlu gelişmeler yardımı 

ile yatırımlara önemli ölçüde kaynak aktarılabilmiştir. Özellikle 1986 yılından sonra 

yatırımlara maddi destek unsurlarının ilave edilmesi ile yatırımlarda büyük ölçüde artış 

görülmüştür. 

Yatırımın %50'sine varan hibe şeklindeki "Kaynak Kullanımın Destekleme 

Primi (KKDP)” uygulaması, kalkınmada öncelikli yöreler, organize sanayi bölgeleri, 

eğitim, sağlık ve turizm gibi özel önem taşıyan sektörlerde yatırım patlamasına sebep 

olmuştur. 

1990'lardan sonra ortaya çıkan kaynak sıkıntısı sonucu KKDP uygulaması 

kaldırılmış ve yerine yatırımın %60'ına kadar %10 faizli "Fon Kaynaklı Kredi (düşük 

faizli kredi) kullandırılmaya başlanmıştır. 1995 yılında uygulamaya başlanan 94/6411 

sayılı Karar'dan sonra 1995 yılından itibaren "Yatırım dönemi kredi sistemleri" 

uygulamadan kaldırılmıştır. 

2. TEŞVİKLERİN UYGULAMA ESASLARI 

 Türkiye’de teşvik uygulamaları; yöre, yatırım türü, finansman gibi açılardan 

belirli esaslara bağlanmıştır. Bu esasları teşvik sisteminin özelliklerinde görmek 

mümkündür. Ülkemizde uygulanan teşvik sisteminin belirgin özellikleri şu şekilde 

sıralanabilir: 6 

∗ Teşvik sisteminin özelliklerinden biri, teşviklerden yararlanabilmek için bazı 

                                                
 
 
6  Giray, Koban, Gerçek, a.g.e., s. 63-64. 



 
 

 39 

asgari şartların mevcut olmasıdır. Bunların başlıcaları; teşvik alınabilmesi için yatırım 

tutarının belirlenen alt sınırdan yüksek olması, teşvik belgesi alınması, asgari öz kaynak 

oranının belirlenmesi ve uygulanamaması halinde bazı yaptırımların yürürlüğe girmesi, 

bu durumda bazı teşviklerin geri alınması ve belirli teşviklerden yararlanabilmek için 

ihracatın şart koşulmasıdır.  

* Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların finansmanında uygulanabilecek 

asgari özkaynak oranları şu şekilde tespit edilmiştir. 

- Normal ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda %40,  

- Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda %20, 

- Rol-Rol taşımacılığı, havayolu kargo taşıma yatırımında %20,  

- Gemi ithali ve uçak ithali yatırımlarında %10. 

Görüldüğü üzere, ülkedeki gelişmişlik düzeyini dengelemek, yatırımları 

arttırmak ve kalkınma açısından önem arz eden alanlarda yatırımı özendirmek 

amacıyla finansman kolaylığı getirilmiştir. 

∗ Yatırım teşvik sistemi merkezidir, tüm teşvikler merkezi hükümet tarafından 

verilmekte ve tüm uygulama Hazine Müsteşarlığı'na bağlı “Teşvik ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü” tarafından yürütülmektedir. Ancak, her ne kadar merkezi olarak 

adlandırılsa da bu merkezilik kurumsal olmaktan öteye gidememektedir. Çünkü merkezi 

idare çalışmalarını, mevzuatın uygulanması, belge düzenlenmesi ve gerekli 

değişikliklerin yapılmasının ötesine götürememektedir. İzleme, denetleme ve 

gerçekleşme değerlendirmeleri etkin bir biçimde yapılamamaktadır.7 

∗ Yatırım teşvik uygulamaları açısından dörtlü bir yöresel-sektörel 

sınıflandırmaya gidilmiştir. Bunlar gelişmiş yöreler, normal yöreler, kalkınmada 

öncelikli yöreler bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, özel önem taşıyan sektörlerdir. 

Gelişmiş Yöre Kapsamındaki İller: 
- İstanbul (İl sınırları),  

- Kocaeli (İl sınırları), 

                                                
7  Mustafa, Duran, “Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Politikaları”, Ekonomik Araştırmalar 

Genel Müdürlüğü, (Aralık 1998), s.66. 
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- Ankara (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi),  

- İzmir (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi), 

- Bursa(Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi), 

- Adana (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi), 

- Antalya (Büyük Şehir Belediyesi hudutları içi),  

Normal Yöre Kapsamındaki İller: 
Ankara (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı), İzmir (Büyük Şehir 

Belediyesi hudutları dışı), Bursa (Büyük Şehir Belediyesi hudutları dışı), Adana 

(Büyük Şehir Belediyesi hudutları dış ı ) ,  Antalya (Büyük Şehir Belediyesi 

hudutları dışı,Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri hariç) 

• Konya • Burdur • Muğla  • Kayseri  • Denizli 
• Eskişehir • Kütahya  • İçel  • Edirne  • Düzce  
• Gaziantep • Afyon  • Aydın  • Manisa  • Bilecik  
• Sakarya • Tekirdağ  • Balıkesir  • Isparta  • Hatay  
• Bolu  • Yalova  • Kırklareli  • Uşak   

Kalkınmada Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller: 

• Kastamonu  • Çorum  • Artvin  • Erzincan  
• Sivas  • Osmaniye  • Aksaray  • Trabzon  
• Kahramanmaraş  • Bartın  • Tokat  • Çankırı  
• Sinop  • Ordu  • Erzurum  • Diyarbakır  
• Yozgat  • Şanlıurfa  • Nevşehir  • Elazığ  
• Amasya  • Karabük  • Malatya  • Zonguldak  
• Karaman  • Niğde  • Samsun  • Tunceli  
• Adıyaman  • Kars  • Gümüşhane  • Bayburt  
• Batman  • Mardin  • Van  • Siirt  
• Iğdır  • Hakkari  • Bitlis  • Ardahan  
• Bingöl  • Ağrı  • Şırnak  • Muş  
• Rize  • Kırşehir  • Kırıkkale  • Giresun  
• Çanakkale ( Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri) 

 

Ülkenin söz konusu üç bölgeye ayrılmasındaki maksat bölgelerarası 

gelişmişlik farkını en aza indirmektir. Bunun önemi, yatırımın finansmanında 

kendini göstermektedir. Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda istenen asgari 

özkaynak oranı %40 ve asgari sabit yatırım tutarı 600 milyar TL (600.000 YTL); 

normal yörelerde asgari özkaynak oranı %40 ve asgari sabit yatırım tutarı 400 

milyar TL (400.000 YTL) iken, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak 
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yatırımlarda bu oran asgari öz kaynakta %20 ve asgari sabit yatırımlarda 200 milyar 

TL(200.000 YTL) olarak uygulanmaktadır. Finansal kiralamada bu oran, istenen 

asgari sabit yatırım tutarının %25'i kadardır. Bunun sonucu olarak; 

- Yatırımcı, yatırımı yapacağı yerin tercihini yaparken kalkınmada öncelikli 

yörelere yönlendirilmektedir. 

- Sınırlı sermayeye sahip yatırımcılara yatırım yapma imkanı sunulmaktadır. 

Gelişmiş yörelerdeki mevcut yatırımın tüm yörelerin organize sanayi 

bölgelerine, normal yörelere veya kalkınmada öncelikli yörelere, normal 

yörelerdeki mevcut yatırımın normal yörelerin ve kalkınmada öncelikli yörelerin 

organize sanayi bölgelerine ve kalkınmada öncelikli yörelere; kalkınmada öncelikli 

yörelerdeki yatırımın kalkınmada öncelikli yörelerin organize sanayi bölgelerine 

naklinde yeni yatırım yerine nakledilecek mevcut yatırımın söküm, nakliye ve montaj 

harcamaları i le  mevcut ve ilave yatırım için gerekli arazi-arsa, bina-inşaat ve/veya 

makine ve teçhizat i l e  diğer yatırım harcamaları i ç in  teşvik belgesi düzenlenerek 

veya mevcut teşvik belgesi üzerinde gerekli düzenleme yapılarak veya mevcut 

teşvik belgesi üzerinde gerekli düzenleme yapılarak Müsteşarlığın izni şartıyla 

destek unsurlarından faydalandırılır.8 

Gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere doğru gidildikçe teşvik 

sisteminden yararlanma olanakları artmaktadır. 

Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımlar: 
Bazı illerimizde yapılacak yatırımlar "Bölgesel Gelişmeye Yönelik 

Yatırımlar" olarak değerlendirilmekte; böylece bu yörelere yapılacak yatırımlar teşvik 

edilmektedir.  

Bu iller aşağıdaki gibidir: 

• Batman  • Bingöl  • Bitlis  • Diyarbakır  
• Hakkari  • Hatay  • Kars  • Mardin  
• Muş  • Tunceli  • Van   

 

                                                
 

8  Yatırımları Teşvik Politikaları, ÖİK Raporu, No:2186.  
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Ancak, bu illerde yapılacak yatırımların "Bölgesel Gelişmeye Yönelik 

Yatırımlar" olarak kabul edilebilmesi için asgari sabit yatırım tutarının en az 3 

trilyon Türk Lirası (3.000.000 YTL) olup, en az 75 kişilik istihdam sağlayan 

komple yeni yatırım olması lazımdır. Her türlü tekstil, terbiye ve konfeksiyon 

yatırımları, entegre olmayan hayvancılık yatırımları ile ulaştırma yatırımları bu 

terimin dışındadır. Ayrıca, kredi tahsis edilmesinde bölgesel gelişmeye yönelik 

yatırımların %30'u fon kaynaklı krediden faydalandırılır. 

Özel Önem Taşıyan Sektörler: 
∗ Yatırım teşvik sisteminde özel önem taşıyan sektörlere de yer verilmiştir. 

Ancak bu sektörler hemen hemen ekonominin tamamını kapsamaktadır. Dolayısıyla 

sektörel yönlendirmede seçicilik tam anlamıyla sağlanamamaktadır. 

∗ Yatırım teşvik sisteminde üretim konusunun teşvik edilip edilmediğine 

bakılmaksızın teşvik belgesi şartı aranmayan genel nitelikteki teşviklere de yer 

verilmiştir. 

∗ Yatırım teşvik politikaları yatırım aşamasında ve işletme aşamasında çeşitli 

avantajlar sağlayacak bir biçimde düzenlenmiştir. 

Teşvik tedbirlerinin uygulanmasında taraf olunan uluslararası anlaşmaların da 

büyük bir önemi bulunmaktadır. Türkiye i le  Avrupa Birliği arasında bir Gümrük 

Birliği kuran 06.03.1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararı'nın rekabet ve devlet 

yardımlarına ilişkin hükümleri, ihracat performansına dayalı destekleri "yasaklanış 

tedbir" olarak nitelendirmekte, "spesifik" tabir edilen sektörel teşvik politikalarının ise, 

uygulanmasına imkan vermemektedir. Bununla birlikte, birlik politikaları çerçevesinde 

bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetlerin, araştırma-geliştirme ve çevre korumaya 

yönelik faaliyetlerin desteklenmesine olanak tanınmıştır.9 

2001/1 No'lu Tebliğ 13.maddesinde teşvik kapsamındaki yatırımların tanımı 

yapmıştır. Bu tanım kapsamına giren yatırımlar teşvik belgesine bağlanabilmektedir. Bu 

yatırımlar; komple yeni yatırımlar, tevsi yatırımlar, modernizasyon yatırımları, 

yenileme yatırımları, kalite düzeltme yatırımları , darboğaz giderme yatırımları, 

tamamlama yatırımları ve ürün çeşitlendirme yatırımlarıdır.  

                                                
 
9  Oktayer, a.g.m., s. 191. 
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- Komple Yeni Yatırımlar: 

Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı 

tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina inşaat harcamalarını da ihtiva eden, 

yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi bulunmayan 

yatırımlardır.10 

- Tevsi Yatırımlar: 

Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis 

ile altyapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden aynı işletmede aynı mal ve 

hizmetin kapasitesini arttırmaya yönelik, gelişmiş yörelerde ilave kapasitenin mevcut 

üretim kapasitesinin %100'ünü aşmayan yatırımlardır.11 

- Modernizasyon Yatırımları: 

Gelişen teknoloji sonucunda verimlilik yönünden teknik ya da üretim 

maliyetleri açısından iktisadi ömrünü tamamlamış olan mal ve hizmet üretimine 

yönelik tesislerde, ana veya yardımcı makine ve teçhizatlara teknolojiye uygun 

parçaların eklenmesi veya makinede mevcut bir kapasitesinin gelişmiş bir modeli 

ile değiştirilmesini içeren yatırımlardır.12 

- Yenileme Yatırımları: 

Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerde, üretim hattında yer alan bir 

bölüm ana makine ve teçhizat ve/veya yardımcı makine teçhizatların teknik ve/veya 

iktisadi ömrünü tamamlamış olması sebebiyle yenileri ile değiştirilmesini içeren 

yatırımlardır.13 

- Kalite Düzeltme Yatırımları:  

Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim hatlarında elde 

edilen nihai ürünün doğrudan kalitesini, yükseltilmesine veya modelinin 

değiştirilmesine yönelik olarak yapılacak yatırımlardır.14 

                                                
10  Selahattin  Tuncer, “Yatırım Teşvikleriyle İlgili Yeni Düzenlemeler-I”, Yaklaşım, Sayı:100, s. 20-21. 
11  Mustafa Durmuş, “Yatırım Teşvikleri ve Yeni Teşvik Rejimi-I”, Yaklaşım, Sayı: 116, Ağustos 2002, 

s. 175-176. 
12  Tuncer, a.g.m., s. 23. 
13  Tuncer, a.g.m., s. 24. 
14  Durmuş, a.g.m., s. 152-153.  
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- Darboğaz Giderme Yatırımları: 

Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislere, mevcut üretim hattında yer alan ana 

ya da yardımcı makine ve teçhizatların bir bölümünün kapasite açısından ve işlevsel 

olarak üretim akışındaki diğer makine teçhizatlarla uyum içinde olmadığı durumlarda 

yapılan, makine ve teçhizatların değiştirilmesi veya yeni makine ve teçhizat ilave 

edilmesine yönelik, kurulu kapasiteden tam olarak yararlanmak amacıyla yapılan 

yatırımlardır.15 

- Tamamlama Yatırımları: 

Mal ve hizmet üretimine yönelik tesislerin mevcut üretim hattında ürün cinsini 

değiştirmeden, yeni bir ürün oluşturmadan ve kapasite artışına yol açmadan eksik 

kalmış makine ve teçhizatın tamamlanmasına yönelik yatırımlardır.16 

- Ürün Çeşitlendirmesi Yatırımları: 

Yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, mevcut tesis ile altyapı müşterekliği olan, 

ayni işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai 

ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır. 

 Eski teşvik tebliğleri içinde, yatırım türlerinin bu tür bir ayırımı ve tanımlaması 

mevcut değildi. Müsteşarlıkça yapılan çalışmalar sonunda Türk Teşvik Mevzuatına ve 

literatürüne bu tür yeni kavramların getirilmesi gerçekten yararlı olmuştur. 

- Destek Unsurlarından Yararlanacak Yatırımlar: 

Kalkınmada öncelikli yörelerde ve normal yörelerde gerçekleştirilecek 

yatırımlar, gelişmiş yörelerde gerçekleştirilecek bazı yatırımlar i l e  Sanayi ve 

Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen organize sanayi bölgelerinde (özel organize sanayi 

bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil) 

gerçekleştirilecek yatırımlar destek unsurlarından faydalandırılır. 

Bu desteklerden faydalanmak iç in  yatırımların; "eğitim yatırımları, sağlık 

yatırımları, turizm yatırımları, elektronik sanayi yatırımlar, çevre korumaya yönelik 

yatırımlar, öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, teknopark yatırımları 

ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, Ar-Ge yatırımları, enerji dahil altyapı 

yatırımları, tersane yatırımları, gemi ve yat inşa yatırımları, maden istihracına yönelik 
                                                
15  Tuncer, a.g.m., s. 23. 
16  Tuncer, a.g.m., s. 24. 
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yatırımlar, bilişim teknolojisi yatırımları, yazılım geliştirme yatırımları, uçak ve 

helikopter yatırımları, genel amaçlı rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri 

yatırımları , yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirlerini ve 

istihdamı arttırma özelliklerinden bir veya birden fazlasını içeren ve sabit yatırım 

tutarı 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası’nın üzerindeki Müsteşarlıkça 

uygun görülecek yatırımlar" dan olması gerekmektedir.  

Serbest bölgelerdeki bazı yatırımlar da ilgili destek unsurlarından sadece 

“Fon Kaynaklı Krediden“ yararlandırılır. Bu yatırımlar da şunlardır: 

- Ar-Ge yatırımları. 

- Çevre korumaya yönelik yatırımlar, 

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafından belirlenen 

öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, 

  - Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar 
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TABLO 1. TEŞVİK KAPSAMINDAKİ YATIRIMLAR 

 BELGE SAYISI 
(Adet) 

SABİT YATIRIM TUTARI (Milyar TL.) İSTİHDAM 
(Kişi) 

YATIRIMIN 
MAHİYETİ/YII. 1997 1996 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 

KOMPLE YENİ 
YATIRIM 3.462 2.740 1.793 2.069 3.173.720 3.139.260 3.141.523 6.168.316 273.413 228.858 144.961 134.000 

TEVSİ 758 875 618 715 486.646 594.696 783.383 1.378.604 36.591 40.526 25.667 33.000 

TAMAMLAMA 50 57 60 70 73.705 42.400 152.395 170.817 3.439 3.146 5.862      7.312 

YENiİEME 241 70 113 161 95.222 58.046 163.986 455.689 9.595 3.615 7.430 7.000 

KALİTE 
DÜZELTME 27 16 21 22 8.017 6.424 11.048 22.184 807 292 636 703 

DARBOĞAZ 
GİDERME 68 35 33 19 30.881 23.587 43.392 31.109 1.875 557 410 621 

MODERNİZASY
ON 149 105 128 118 199.038 123 829 201.520 301.862 7.500 7.878 5.945 6.324 

ENTEGRASYON 17 27 29 20 13.275 25.163 37.987 39.071 795 1.902 1.501 1.240 

NAKİL 9 1 1 3 2.473 3.600 980 2.007 886 526 16 26 

FİNANSAL 
KİRALAMA 357 357 161 319 78.416 103.924 59.080 164.936 - 40 40 35 

DEVİR 1 - - - 390 - - - 14 - - - 

RESTORASYON  - 1 1 - - 79 542 - - 10 - 

ARAŞTIRMA 
GELİŞTİRME 2 3 - - 317 706 - - 46 11 - 34 

ÇEVRE 
KORUMA - - 1 1 - - 659  - - 3 - 

YAP-IŞLET-
DEVRET 2 5 7 3 36.831 76.454 68.150 45.200 60 64 199  

ALTYAPI 1 - - - 5.857 - - - 750 - - - 

TOPLAM 5.144 4.291 2967 3.521 4.204.789 4.198 087 4.663.987 4.786.391 335.771 287.415 192.680 193.760 

 
Kaynak: Bayram Güzel, “Yatırımlarda Devlet Teşvikleri”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 154, 

(Temmuz 2005), s. 11. 
 

Yıllar itibariyle yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırım türlerinde artışlar 

kaydedilmiş bu artışların en çok mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine 

ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina inşaat 

harcamalarını da ihtiva eden komple yeni yatırımlar olduğu dikkat çekmiştir.  
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3. TÜRK TEŞVİK SİSTEMİNİN TEMEL ARAÇLARI 

Türkiye'de geçmişten günümüze, belirlenen iktisadi ve sosyal hedefler 

doğrultusunda uygulanmış olan birçok teşvik tedbiri bulunmaktadır. 

Gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, vergi, resim ve harç istisnası, KDV desteği, 

düşük faizli kredi ve hibe yardımları, arsa tahsisi, enerji desteği, bazı harcamaların vergi 

matrahından düşülmesi, yeniden değerleme ve hızlandırılmış amortisman uygulamaları 

bu tedbirlerden bazılarıdır. Söz konusu tedbirlerin birçoğu günümüzde de uygulama 

alanı bulurken bir kısmı ise örneğin yatırım indirimi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Teşvik uygulamalarında kullanılan araçların hemen her türü kamusal müdahale 

niteliğinde olup bunlar, kaynakların desteklenmesi hedeflenen alanlara aktarılması 

neticesinde, piyasa mekanizmasında sapmaya yol açmaktadır. Bu araçlardan bazıları 

kamu gelirlerinde azalmaya yol açmak suretiyle dolaylı bir etki yaratırken, bazıları ise, 

doğrudan kamu harcaması niteliğinde olup kamusal fonlardan sağlanan kaynaklarla 

finanse edilmektedir. 

Ekonomik kriterler yanında taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar da dikkate 

alınarak şekillendirilen bu yeni sistemde temelde iki tür teşvik uygulamasına yer 

verildiği görülmektedir. Bunlardan ilki vergisel teşvikler, diğeri ise 1985 yılından 

itibaren sisteme dâhil edilen nakit teşviklerdir. Söz konusu teşviklerden vergisel nitelikli 

olanlar kamu gelirlerinde bir azalmaya yol açarken, nakit şeklindeki teşvikler ise 

doğrudan kamu harcaması şeklinde gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Nakit Teşvikleri 

1980’li y ı l l a r ı n  ikinci yarısından sonra uygulamaya konan n a k i t  teşvikleri 

devletin ve alt sektörlerdeki yatırımların finansmanına doğrudan katkıda 

bulunmak suretiyle gerçekleştirdiği bir teşvik türüdür.  

Nakit teşvikler i k i  şekilde uygulanmıştır; Bunlardan i l k i  h ib e  türü 

doğrudan nakit teşvikler, diğeri ise uygun koşullu kredilerdir. 

 3.1.1. Hibeler 

Türkiye'de 1985–1991 yı l la r ı  arasında uygulanan "Kaynak Kullanımını 

Destekleme Primi" hibe türü nakit teşviklerdendir. Kaynak kullanımını 

destekleme primi, yapılan yatırım bölgesine ve konusuna göre % 10 ile %60 
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arasında değişen oranlarda uygulanmıştır. Bu uygulamada söz konusu teşvikten 

yararlanan yatırımın, uygulanan teşvik oranı kadarlık kısmı, devlet tarafından 

sübvanse edilmiş t i r .  Hibe türü teşvikler önce l ik l i  sektörlerde, organize sanayi 

bölgelerinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde yüksek oranlarda 

uygulanmıştır. Bu nedenle öze l l ikle  söz konusu sektör ve yörelerde, uygulandığı 

dönemde, ya t ı r ı ml a r ı  teşvik eden güçlü bi r  araç ni teliğ i taşımıştır. 

Ancak hibe türü yardımlar sistemden tamamen çıkarılmış bulunmaktadır. Ancak 

belirli bir sektör ve alanlarda kredi uygulamasına izin verilmektedir. Nitekim bu 

uygulamalar, 2001/1 No'lu Tebliğ de bazı yatırımlara Yatırımları Teşvik Fonun'dan 

kredi tahsis edilebileceğini belirtilerek sınırlama getirilmiştir. Bu yatırımlar şunlardır: 

a) Ar-Ge yatırımları, 

b) Teknopark yatırımları, 

c) Teknoparklarda yapılacak yatırımlar, 

d) Çevre korumaya yönelik yatırımlar, 

e) Öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, 

f) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, 

g) Organize sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar, 

Tebliğ'den anlaşılacağı üzere, Fon 'dan verilen krediler, kalkınma politikası 

açısından önemli olan yatırımlara tahsis edilmektedir. Sayılan bu yatırımlara yönelik 

teşvikler aşağıda açıklanmaktadır. 

3.1.1.1. Ar-Ge Yatırımları: 

Yeni bir ürün geliştirilmesi, ürün kalite ve standardının yükseltilmesi, maliyet 

düşürücü ve standart yükseltici yeni bir teknolojinin ülke şartlarına uyumunun 

sağlanması amacıyla yapılan ve geliştirme çalışmalarıyla, bu tür faaliyet 

sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine 

dönüştürülmesi, mevcutların teknolojik açıdan iyileştirilmesi ve teknoloji 

uyarlanması için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan ve her aşaması belirlenmiş 

araştırma ve geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilecek yatırımlar olarak 

tanımlanabilir. 
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Ar-Ge faaliyetlerinin bir kısmının Fon'dan kredilendirilmesi 

amaçlanmıştır. Çünkü, üretimin maliyetini azaltmada ve kaliteyi arttırmada 

teknolojinin geliştirilmesinin büyük önemi vardır. 

Bu amaçla, Ar-Ge yatırımlarında araştırma ve geliştirme faaliyeti için 

uygulaması makine ve teçhizat i le yazılım giderleri kredi kapsamına girmektedir. 

3.1.1.2. Teknopark Yatırımları: 

Yine Ar-Ge çalışmalarına alt yapı olması açısından teknopark yatırımları ve 

teknoparklarda gerçekleştirilmesine izin verilen yatırımlara da kredi desteği 

sağlanmıştır. 

Yüksek/ileri teknoloji kullanan veya yeni teknolojilere yönelik küçük ya da 

orta ölçekli firmaların, be l i r l i  bir üniversite ya da araştırma kurumunun 

olanaklarından yararlanarak teknolojik bir buluşu; ticari bir ürün, yöntem veya 

hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri (ve bu yolla bölgenin 

kalkınmasına katkıda bulundukları) aynı üniversite ya da araştırma kurumunun 

imkanlarından yararlanacak ölçüde yakınında kurulan site yatırımları teknopark 

yatırımları olarak adlandırılır. 

Teknopark hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli makine ve teçhizat ile 

bina-inşaat giderleri kredi kapsamına girmektedir. 

 3.1.1.3. Teknoparklarda Yapılacak Yatırımlar:  

Teknopark yönetimince teknoparklarda gerçekleştirilmesine izin verilen 

yatırımlar bu tür yatırımlardır. Gerekli makine-teçhizat ile yazılım giderleri kredi 

kapsamına girmektedir. 

Kanun değişikliğinden önce bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve ar-ge’ye dayalı üretim 

faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları faaliyete geçilmesinden itibaren beş yıl süre ile 

gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulmaktaydı. Bakanlar Kurulu da seçilen, hedef 

alınan belirli teknolojik alanlar ve ürünler için bu süreyi on yıla kadar 

uzatabilmekteydi.  



 
 

 50 

5035 sayılı kanunla 4691 sayılı kanuna eklenen geçici 2.maddedeki düzenleme 

ise, sadece istisna uygulamasının süresini değiştirmektedir. Yapılan düzenleme ile 

teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, bölgedeki yazılım ve 

ar-ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız 

olmak üzere, 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Bununla birlikte, geçici 2.maddenin yürürlüğe girdiği 01.01.2004 tarihinden önce 

teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, bölgedeki yazılım ve 

ar-ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar da faaliyete başladıkları tarihten bağımsız 

olmak üzere 31.12.2013 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilecektir.  

Bununla birlikte, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na 5035 sayılı 

kanunla eklenen geçici 20.madde ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin 

kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, yani 

31.12.2013 tarihine kadar münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri 

yönetimi, iş uygulamaları, sek törel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama 

yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer vergisinden istisna tutulmuştur. 

Yönetici şirketler ve bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin istisna 

kapsamındaki kazançları ise kurumlar vergisi beyannamesinin “Zarar Olsa Dahi 

İndirilecek İstisnalar “ bölümünde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde 

Edilen Kazançlar” satırında, istisnaya tabi faaliyetin zararla sonuçlanması durumunda 

ise, zarar tutarı “kanunen kabul edilmeyen giderler” satırında gösterilecektir. 17 

Bunun yanı sıra “bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personelinin 

bu görevleri ile ilgili ücretleri, Bölgenin kuruluş tarihinden itibaren on yıl süre ile her 

türlü vergiden istisnadır.”hükmü getirilmiştir.  

İstisna uygulaması için Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 

çerçevesinde ilgili girişimcilerin, kurum veya kuruluşların Bölgede istihdam ettikleri 

tüm araştırmacı, yazılımcı, AR-GE personelinin listesini, AR-GE projelerindeki görev 

tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini aylık olarak belirleyip yönetici şirkete 

onaylatmaları ve aylık olarak Maliye Bakanlığına beyanda bulunmaları gerekir. Bu 

                                                
17  Zeki Doğan, “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Sağladığı Vergisel Avantajlara İlişkin Son 

Değişikliklerin Analizi”, Vergi Dünyası, Sayı: 281, (Ocak 2005), s. 96-97. 
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mükelleflerin başka bir Bölgede çalışması durumunda bu haktan yararlanma süresi 

toplam 10 yılı aşamaz.  

On yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak, bölgenin kuruluş tarihinin esas alınması 

gerekir. Kuruluş tarihi olarak da, bölgenin ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 

Resmi Gazete’de yayım tarihi esas alınır.  

3.1.1.4. Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar: 

Ülkemizdeki çevre maliyetlerinin büyüklüğü, yerli malların fiyatlarını olumsuz 

etkilemektedir. Bu açıdan uluslararası arenada rekabet etmek durumunda olan 

Yatırımcılarımızın çevre korumaya yönelik yatırımları desteklenmektedir. 

Sıcak nokta olarak belirlenmiş acil önlem gerektiren çevre kirliliklerinin 

giderilmesi dahil üretim için hammadde ithalatı gerektirmeyen katı, sıvı, gaz, 

tehlikeli atık ve benzeri yurt içindeki her türlü atığın toplanması, geri kazanılması, 

arıtılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknolojilere ilaveten çevre kirliliği 

yaratabilecek durumları önlemeye ve doğal kaynakların rasyonel kullanımına 

yönelik temiz üretim teknolojileri, temiz ürünler üreten teknolojiler, temiz 

bioteknoloji, temiz enerji teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknolojileri gibi çevre ile 

uyumlu teknolojiler konusundaki yatırımlardır. 

Çevre yatırımlarında; münhasıran çevre yatırımı için gerekli bina-inşaat ve 

makine-teçhizat giderleri kredi kapsamına girmektedir. 

3.1.1.5. Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki Yatırımlar: 

Küreselleşen dünya ekonomisinin beraberinde getirdiği uluslararası 

rekabet olgusu öncelikli teknoloji alanındaki yatırımların da desteklenmesi 

zorunluluğunu beraberinde getirmiştir. 

  Bi l im ve Teknoloji Yüksek Kurulu 'nun veya TÜBİTAK 'ın belirlediği 

yatırımlar "Öncelikli Teknoloji Alanlarındaki Yatırımlar" olarak kabul edilir. Makine 

ve teçhizat giderleri kredi kapsamındadır. 
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3.1.1.6. Bölgesel Gelişmeye Yönelik Yatırımlar: 

• Batman  • Bingöl  • Bitlis  • Diyarbakır  
• Hakkari  • Hatay  • Kars  • Mardin  
• Muş  • Siirt  • Şırnak  • Tunceli  
• Van  

 
           İllerinde yapılan, asgari sabit yatırım tutarı 3 trilyon TL (3.000.000-YTL) olan, 

en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik, komple yeni yatırımlar (her türlü tekstil, 

terbiye ve konfeksiyon yatırımları, entegre olmayan hayvancılık yatırımları i le  

ulaştırma yatırımları hariç) bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar olarak kabul 

edilir. 

Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda, faizsiz sabit yatırım tutarının %30 ’u 

kredilendirilmektedir. 

3.1.1.7. Organize Sanayi Bölgelerine Taşınacak Yatırımlar: 

Tarıma elverişli arazilerin korunmasını sağlayan, yatırımcıya hazır alt yapı 

imkanı sunan ve sanayinin belli bölgelerde toplanmasını temin eden organize 

sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlara da nakdi destek sağlanması imkanı, 

2001/1 sayılı Tebliğ i le  mümkün hale getirilmiştir 

  Organize sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlarda söküm, nakliye ve 

montaj giderleri kredi kapsamına alınmıştır. 

  Kredi verilmede önemli olan nokta, kredilerin yatırımın hangi kademesinde ve 

ne şekilde verileceğidir. Ayrıca, alınan kredinin, i lgi l i  yatırımda kullanılması ve 

yatırımın öngörülen zamanda bitmesine yetecek miktarda olması önem arz 

etmektedir. 

  Kredinin bir Yatırım teşviği olabilmesi için; vade yapısı ve faiz hadleri 

açısından, normal duruma nazaran, yatırım maliyetinde tatmin edici bir seviyede 

azalışa neden olması lazımdır. 

  Fon kaynaklı krediyi uygulayacak bankalar; bölgesel gelişmeye yönelik 

yatırımlarda, A.Ş. statüsündeki firmalar iç in "Türkiye Kalkınma Bankası AŞ.", diğer 
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firmalar için "Türkiye Halk Bankası AO"dır. Diğer yatırımlar için ise "Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası" ve "Sınai Yatırım Bankası" dır. 

3.1.2. Uygun Koşullu Krediler 

Nakit teşviklerin bir diğer türünü uygun koşullu krediler oluşturmaktadır. 

Özellikle 1991 yılından itibaren hibe türü yardımların yerini, uygun koşullu kredi 

uygulamalarına bıraktığı görülmektedir. Fon kaynaklı kredi uygulaması, uygun koşullu 

kredilerin en yaygın türünü teşkil etmiştir. Fon kaynaklı kredi türündeki teşvik 

uygulamalarında, hibe türü yardımlarda olduğu gibi devlet yapılan yatırımın 

finansmanına doğrudan katkıda bulunmakta ancak hibe türü yardımlardan farklı olarak, 

devlet tarafından sağlanan bu krediler, belirli bir vade sonunda faiziyle birlikte geri 

ödenmektedir. Bir diğer ifadeyle fon kaynaklı krediler devlete geri dönüşü olan teşvik 

uygulamalarıdır. Faiz oranlarının piyasada sunulan diğer kredi faizlerine göre çok daha 

düşük düzeyde olması ve uzun vade olanakları, maliyetleri düşürmek suretiyle 

yatırımcılar açısından büyük bir avantaj sağlamıştır. Uygun koşullu kredi şeklindeki 

teşviklerde uygulanan faiz oranları çok düşük düzeyde olabileceği gibi piyasa faiz 

hadlerine yakın bir seviyede de olabilir. Uygulanan faiz oranları düştükçe ve vadeler 

uzadıkça söz konusu teşvik aracının yatırımcılar açısından cazibesi artmaktadır. 

Özellikle 1991-1995 yılları arasında yoğun olarak başvurulan fon kaynaklı krediler 

açısından değerlendirildiğinde, bu dönemde, söz konusu kredilere uygulanan faiz 

oranlarının piyasa faiz haddinin oldukça altında olduğu görülmektedir. Sektörel, 

bölgesel ve dönemsel olarak farklı oranlar uygulanmış olmakla birlikte, bu dönemde fon 

kaynaklı kredilere uygulanan faiz oranları piyasa faiz oranlarının üçte biri düzeyinde 

kalmıştır. 

Avrupa Birliği normları da dikkate alınarak araştırma- geliştirme yatırımları, 

çevre korumaya yönelik yatırımlar, TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli teknoloji 

alanındaki yatırımlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar ve bölgesel 

gelişmeye yönelik yatırımlar bütçe kaynaklarından kredilendirilmesine imkan tanınan 

yatırımlar olarak ifade edilmiştir. İki ile altı yıl arasında değişen koşullarda vade imkanı 
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tanınan söz konusu kredilere ilişkin faiz oranları, yatırım kredilerinde %20, işletme 

kredilerinde ise %30 olarak belirlenmiştir.18 

Uygulamaya baktığımızda nakit teşviklerin 1980' li yı l ların ikinci yarısından 

i t ibaren sıkça başvurulan bir özendirme aracı olduğu görülmektedir.   

 
TABLO 2. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA 

KULLANDIRILAN NAKİT TEŞVİKLER  
 

YILLAR KOBİ 
Milyon TL. 

GENEL 
Milyon TL. 

TOPLAM 
Milyon TL. 

TOPLAM 
Milyon $ 

1985 - 843 843 2 

1986 - 26.930 26.930 40 

1987 - 98.297 98.297 115 

1988 - 215.195 215.195 151 

1989 - 513.195 513.195 242 

1990 - 1.136.522 1.136.522 436 

1991 - 2.215.061 2.215.061 531 

1992 - 3.061.916 3.061.916 446 

1993 - 5.416.170 5.416.170 493 

1994 - 9.671.160 9.671.160 326 

1995 - 8.474.599 8.474.599 185 

1996 - 16.894.172 16.894.172 208 

1997 20.596.922 40.834.356 61.431.278 406 

1998 20.982.269 50.703.418 71.685.687 276 

1999 43.306.834 61.274.466 104.581.300 250 

2000 36.772.069 62.964.824 99.736.893 160 

2001 8.018.115 89.325.478 97.343.593 79 

Toplam 129.676.209 348.620.559 482.502.811 4.346 

Kaynak: Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı 
 

Tablo 2’de 1985–2001 döneminde yıllar itibariyle, devletçe verilen nakit teşvik 

tutarları yer almaktadır. Buna göre 1985–2001 döneminde yatırımcılara nakit teşvik 

uygulaması alımda 4,3 milyar dolarlık parasal destek sağlanmıştır. Söz konusu desteğin 

özellikle 1990’lı yılların ilk yarısına kadar yüksek tutarlarda gerçekleştiği 

görülmektedir. Nakit teşvikler ilke olarak yapılan yatırımın gerçekleşme aşamalarına 

                                                
18  Oktayer, a.g.m., s.192. 
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göre ödenmiştir. Bu nedenle, tabloda görülen teşvik tutarları, daha önce alınan teşvik 

belgeleri kapsamında yapılan yatırımlara ilişkili ödemeleri de içermektedir. 

3.2. Vergisel Teşvikler 

Türkiye'de yatırımların teşviki, Kalkınma Planları ve yıl l ık Programlar 

doğrultusunda, hazırlanan mevzuat ile yürütülmektedir. Türkiye’de uygulanmakta olan 

yatırımları teşvik edici vergisel düzenlemelere bakıldığında, bu düzenlemelerin bir 

kısmının yatırım aşamasında, bir kısmının ise işletme aşamasında avantajlar sağlamaya 

yönelik olduğu görülmektedir. Gerek yatırım gerekse işletme aşamasında verilen 

teşviklerin de çeşitli vergi kanunları itibariyle ayrı ayrı düzenlendiği gözlenmektedir. Bu 

nedenle vergisel teşvikler iki ana başlık itibariyle sınıflandırılıp; 

i) Yatırım ve işletme aşamasında uygulanan vergisel teşvikler  

ii) Çeşitli vergi kanunlarında yer alan vergisel teşvikler olarak incelenecektir. 

3.2.1. Yatırım Aşamasında Uygulanan Vergisel Teşvikler 

Yatırım aşamasında avantaj sağlamaya yönelik vergisel düzenlemelerin 

başlıcaları şunlardır: Gümrük Vergisi ve Fon Muafiyeti, KDV Ertelemesi, KDV 

İstisnası, Bina İnşaat Harcı İstisnası ve finansal kiralamadır. 

Bu vergisel teşviklerin uygulamaları aşağıda açıklanmaktadır. 

3.2.1.1. Gümrük Vergisi Ve Toplu Konut Fonu İstisnası 

Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki ithalat 

rejimi kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük vergisi ve Toplu Konut Fon'undan 

istisnadır. Ancak, ithal edilecek makine ve teçhizatın teşvik belgesi eki ithal listede yer 

alması gerekmektedir. 

Buradaki amaç girişimcinin elinde bulunan atıl fonları yatırımlara yönlendirerek, 

ekonomiye kazandırmaktır. Çünkü uygulanan bu destek unsuru ile yatırımların maliyeti 

azaltılmakta ve yeni teknolojilerin ülkeye girmesi sağlanarak, ülke çapında 

yaygınlaştırılmaktadır.  

 Binek araçları, otobüs, çekici (Euro 1, Euro 11 veya Euro 111 normlarına uygun 

yeşil motoru haiz olanlar hariç), teşvik belgesi kapsamında üretilecek otomobil ve hafif 

ticari araçlarda kullanılacak CKD aksam ve parçaları, yedek parça (ilgili makine ve 
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teçhizat bedellerinin %5'ini geçemez), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, 

motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya 

tipi damperli kamyonlar hariç transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santrali, 

forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri ile porselenden ve seramikten mamul sofra 

ve mutfak eşyasının teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde, yürürlükteki 

İthalat Rejimi Kararı'nda öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu 

tahsil edilecektir.19 

 Bu istisnadan yararlanabilmek için, (Müsteşarlıktan teminat karşılığında çekme 

izni ile ithal edilenler hariç) yatırımın teşvik belgesine bağlanması ve söz konusu 

makine ve teçhizatın teşvik belgesi eki ithal listede yer alması gerekmektedir. 

3502 sayılı Kanun çerçevesindeki uygulamaya göre, bazı istisnalar dışında (bu 

istisnalar 98/10755 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın 99/12475 sayılı Kararla değişik 6. 

maddesinde yapılmaktadır.) yatırım teşvik belgesi kapsamında onaylanan makine ve 

teçhizat (hammadde, ara madde ve işleme malzemeleri hariç) ithalatı ödenmesi gerekli 

gümrük vergileri ve toplu konut fonundan istisna edilmiştir.20 

3.2.1.2. KDV Ertelemesi 

KDV ertelemesi Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen teşvik belgelerinde 

gösterilen yatırım mallarının ithalinde ödenmesi gereken KDV'nin, bu verginin fiilen 

indirilmesinin mümkün olacağı tarihe kadar ertelenmesine imkan sağlayan bir vergi 

teşvikidir. 

Gümrük vergisi muafiyeti, ithalde alınan KDV'yi kapsamamakta ve ithal edilen 

malların KDV'sinin ödenmesi gerekmektedir. KDV ertelemesi, ithalat esnasında 

ödenmesi gereken KDV tutarı kadar bir teminat verilmesi karşılığında, bu KDV'nin 

ödenmemesini sağlamaktadır. KDV ertelemesinden yararlanabilmek için şartların 

topluca mevcut olması gerekmektedir. 

3.2.1.3. Katma Değer Vergisi İstisnası 

Bu teşvik tedbiri daha önce, teşvik belgesine bağlanmış sabit kıymetlerin yurt 

içinden veya yurt dışından temin edilmesine göre farklı uygulanmakta idi. Teşvik 

                                                
19  Mehlike Sultan AK, ”Yatırımlara Sağlanan Teşvikler”, Vergi Dünyası, Sayı: 243, (Kasım 2001), s. 

130. 
20  Mustafa Durmuş, a.g.m.,s.154-155. 
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belgesine bağlanmış yatırımlarla ilgili olan sabit kıymetlerin ithal edilmesi halinde vergi 

ertelemesinden yararlanılıyordu. Yurt içinden temin edilenlerde ise, makine üretimini 

özendirmek amacıyla, yatırımcının global listeden yurt içinden temin ettiği makine ve 

teçhizatın belirli bir oranı yatırımcıya koşulsuz ve karşılıksız iade ediliyordu. 

 4369 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13'ncü 

maddesinde yapılan değişiklikle 1 Ağustos 1998 tarihinden itibaren, teşvik belgesine 

haiz yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında yapacakları makine ve teçhizat ithal ve 

yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir. Aynı istisna, teşvik 

belgesinin veya teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir işlemlerinde de 

uygulanacaktır.21 

Eski uygulama katma değer vergisinin ertelenmesi şeklinde idi. Eğer bir ithalat 

söz konusu ise yatırımcı gümrüğe teminat yatırmakta, KDV'yi yatırım bitene kadar her 

ay düşmekte, bu erteleme yatırımın sonunda muafiyete dönüşmekte, yatırımcı 

teminatını geri almakta idi. 

Yeni uygulama ile; teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithali 

ve yerli teslimleri, katma değer vergisinden istisna tutulmaktadır. 

Genel Tebliği çerçevesinde, teşvik belgesi kapsamı mallardan "makine ve teçhizat" 

niteliği taşıyanlara 01.08.1998 tarihinden itibaren katma değer vergisi uygulanmaması 

hüküm altına alınmıştır. Eski uygulama, ithalde doğan KDV'nin teminat karşılığında 

ertelenmesi şeklinde uygulanmakta idi. 

Yurt içi makine alımlarını daha çok teşvik etmek amacıyla bu; KDV+%10 (fatura 

bedelinin) puan şeklinde tespit edilmiştir. 

3.2.1.4. Bina İnşaat Harcı İstisnası 

21.01.1992 tarihli ve 2589 sayılı “2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nda 

Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” gereğince hastane, sanatoryum vb. sağlık 

kuruluşları, her türlü fabrika, sınai niteliğindeki imalathaneler ve tersaneler ile organize 

sanayi bölgeleri, küçük sanat sitelerinde yapılan her türlü bina inşaatı ve Turizm 

Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığı tarafından desteklenmesi karara bağlanmış otel, motel 

ve benzeri turistik tesisler ile belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında inşa 

                                                
21  Ak, a.g.m, s. 131. 
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edilecek ahır, samanlık, kümes ve hayvan barınakları, yemlik gibi yapı ve tesisleri bina 

inşaat harcından istisna tutulmuştur. 

3.2.1.5. Finansal Kiralama 

2001/1 No'lu Tebliğ finansal kiralamayı özendirerek, bu şekilde yapılacak 

yatırımlar teşvik belgesi almaktadır. 

Finansal kiralamada kiralayan, kiracının teşvik belgesinde yer alan, fon 

kaynaklı kredi hariç, diğer destek unsurlarından yararlanır. Yatırım indiriminden, 

malin maliki durumunda olan kiralayan (finansal kiralama şirketi) faydalanır. 

3.2.1.6. Kredi Teminine İlişkin İşlemlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası 

Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak 

kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar 

üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisnadır 

(DVK, 2 sayılı tablo/23). 

Ayrıca, anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye arttırımı, 

birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile 

bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin 

temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi 

tutulmayacaktır (HK m. 123). 

3.2.1.7. Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Yönelik Vergisel Teşvikler 

5225 sayılı Kanunun amacı, bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin 

karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve 

sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim 

ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu 

değerlere ulaşım olanaklarının yaratılmasını ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür 

varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak 

değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik 

kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır.  

Bu kanun kapsamındaki kültür yatırım ve girişimleri için uygulanacak teşvik 

unsurları şunlardır: 
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3.2.1.7.1. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi 

Bu kanun uyarınca belge almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya 

girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, 

münhasıran belgeli Yatırım ve girişimde çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden 

hesaplanan gelir vergisinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla %50’si, 

işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla %25’i, verilecek muhtasar 

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmektedir (5225 sayılı K. 

m.5/b). 

3.2.1.7.2. Taşınmaz Mal Tahsisi 

Kültür ve Turizm Bakanlığının, bu kanun kapsamında kültür Yatırımı ve 

girişimleri için taşınmaz mal tahsisi yapma yetkisi bulunmaktadır (5225 sayılı K. 

m.5/a). 

3.2.1.7.3. Sigorta Primi İşveren Paylarında İndirim   

Bu kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya 

girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, 

münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları 

üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı 

aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i 

Hazinece karşılanır (5225 sayılı K. m.5/c). 

3.2.1.7.4. Su Bedeli İndirimi ve Enerji Desteği 

Kültür yatırımı ve girişimleri, su ücretlerini Yatırım ve girişimin bulunduğu 

yörede uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. Bu Yatırım veya girişimin 

elektrik enerjisi ve doğal gaz giderlerinin %20’si beş yıl süreyle Hazinece karşılanır 

(5225 sayılı K. m.5/d). 

3.2.1.7.5. Yabancı Uzman Personel ve Sanatçı Çalıştırabilme       

Belgeli yatırım veya girişimlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve İçişleri 

Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle 
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toplam personel sayısının %10’unu aşmamak üzere yabancı uzman personel ve sanatçı 

çalıştırılabilir.(5225 sayılı K. m.5/e) 

3.2.1.7.6. Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme 

Belgeli girişimler ile belge kapsamındaki diğer birimler belgede belirlenen 

çalışma süresi içinde hafta sonu ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam edebilirler. 

Belgeli yatırımı veya girişimi Bakanlığın izni ile devralanlar da kalan süre için 

bu kanun hükümleri çerçevesinde teşvik ve indirim uygulamasından yararlanırlar.(5225 

sayılı K. m.5/f) 

3.2.2. İşletme Aşamasında Uygulanan Vergisel Teşvikler 

İşletme aşamasında avantaj sağlamaya yönelik vergisel düzenlemeler şunlardır: 

Yatırım İndirimi, Finansman Fonu, Vergi, Resim ve Harç İstisnası, Hızlandırılmış 

Amortisman, Turizm Hasılatı İstisnası ve işletme dönemi enerji desteği. 

3.2.2.1. Yatırım İndirimi 

Yatırım indirimi şeklindeki teşvik uygulaması ülkemizde 2006 yılında 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

3.2.2.2. Finansman Fonu 

Finansman fonu, gerektiğinde yatırımlarda kullanılacak parasal imkanın, kamu 

nezdinde bloke edilmek suretiyle; kurumlar vergisi matrahının belli bir oran ve süre 

dahilinde ve yatırım miktarını geçmemek şartı ile kullanımdan önce temin etmeye 

yönelik, yatırımları teşvik amaçlı bir vergi erteleme sistemidir. Uygulama, finansman 

fonunun safi kurum kazancından indirilmesi, bir yıl süreyle vergi dışı bırakılması ve 

ertesi yıl tekrar kazanca ilave edilerek beyan edilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. 

∗ Ayrılacak finansman fonu, kurumlar vergisi matrahının % 25'ini ve yapılacak 

yatırım tutarını geçemez; 

∗ Finansman fonunun, TC Merkez Bankası'nda açılacak, her an paraya 

çevrilebilir devlet tahvili hesabına yatırılması mecburidir; 

∗ TC Merkez Bankası'nda açılacak hesaptan çekilişler, Hazine Müsteşarlığı 

tarafından verilen çekiliş izinlerine istinaden yapılır ve yıl içinde fiilen yapılan yatırım 



 
 

 61 

tutarını aşamaz; 

∗ Bir önceki yıl safi kurum kazancından finansman fonu olarak ayrılan meblağ, 

hesap dönemi sonunda safi kurum kazancına eklenir; 

∗ Finansman fonundan faydalanacak yatırımın, teşvik belgesine bağlanmış ve 

yatırım indiriminden faydalanmış bir yatırım olması gerekir; 

Finansman fonu, yatırım indiriminden faydalanacak yatırımın finansmanında 

kullanılmak üzere ayrılmış olmalıdır. 

Finansman fonu, yatırım indirimini tamamlayıcı ve destekleyici niteliktedir. 

3.2.2.3. Vergi-Resim ve Harç İstisnası 

Vergi, resim ve harç istisnası uygulaması, 10.12.1988 tarih ve 20015 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 3505 sayılı Kanuna istinaden yürütülmektedir. 

 Diğer taraftan, 2000/1821 sayılı Karar'ın 3'nci maddesinin (d) bendinde vergi, 

resim ve harç istisnası, destek unsurları arasında sayılmıştır. Yatırımlarda Devlet 

Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına, ilişkin 

çıkarılan 2001/1 no ’lu, Tebliğinde hangi işlem ve kağıtların damga vergisi ve harçtan 

istisna olduğu belirtilmiştir. 

Yatırımlarda vergi, resim ve harç istisnasından yararlanabilmek için; 

• Yatırımın teşvik belgesi kapsamında olması, 

• İhracat ve döviz kazandırma taahhüdünde bulunulması, 

• Yatırım Teşvik Belgesi üzerinde vergi, resim ve harç istisnasının 

yer alması gerekmektedir. 

 Söz konusu tebliğde yer alan düzenlemeye göre; yatırımcının, yatırımın 

tamamlanmasını müteakip 2 yıl içinde 10.000 ABD Doları tutarında ihracat yapacağına 

dair taahhütte bulunması kaydıyla; 

 - Şirket kuruluşu, 

 - Yatırım termin süresi içinde kalınmak kaydıyla teşvik belgesinde öngörülen 

özkaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı, 

 - Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl 

ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden ya da yurt dışından sağlanacak yatırım 

kredilerinin alınması ve geri ödenmesi, 
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 - Teşvik belgeli yatırıma ilişkin gayri menkullerin ve irtifak haklarının ayni 

sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapu tescili, işlemleri ve bu 

işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar, 2/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanuna göre 

damga vergisinden ve 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Kanuna yöre harçlardan istisnadır. 

Vergi, resim ve harç istisnası ile ilgili uygulama 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı 

Kanun'un geçici 2'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan "İhracat ve 

Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ” hükümleri 

çerçevesinde yürütülecektir.22 

3.2.2.4. Hızlandırılmış Amortisman 

 Ülkemizde hızlandırılmış amortisman yöntemi azalan bakiyeler usulüyle 

uygulanmaktadır. Bu yöntem V.U.K.'nun mükerrer madde 315'de azalan bakiyeler 

usulüyle amortisman uygulaması açıklanmıştır. Bu maddeye göre bilanço esasına göre 

defter tutan yükümlülerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan 

bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler. Bu usulün uygulamasında; 

1) Her yıl üzerinden amortisman hesaplanacak değer önceden ayrılmış olan 

amortisman toplamının düşülmesi suretiyle belirlenir. 

2) Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal 

amortisman oranının 2 katıdır. 

3) Bu usulde amortisman süresi normal amortisman oranlarına göre hesaplanır. 

3.2.2.5. Turizm Hasılatı İstisnası 

Tüm gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de, döviz ihtiyacının 

sağlam ve devamlılık arz eden kaynaklardan sağlanması açısından turizm gelirleri ön 

plana çıkmaktadır. Turizm alanında yatırımları teşvik edici politikalara ilave olarak 

işletme aşamasında verilen temel teşvik olarak turizm hasılatı istisnası uygulanmaktadır. 

Kısaca, Turizm Hasılatı İstisnası, turizm işletmelerinin döviz girdilerini teşvik etmek 

amacıyla getirilmiştir 

 Turizm kurumları ve seyahat acenteleri için turizm hasılatı istisnası oranı 

bozdurulan dövizin %20'sidir. İstisna sürekli değil, geçici biçimde düzenlenmiş olup 

                                                
 
22  Ak, a.g.m., s. 132. 
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turizm işletmelerinin ilk defa faaliyete geçtiği tarihten itibaren 10 yıl süre ile uygulanır. 

İstisna uygulaması için tanınan 10 yıllık süreyi dolduran bir tesis ya da acente bu süre 

içinde istisnadan yararlanmış olsun veya olmasın bir daha istisnadan yararlanması 

mümkün değildir. 

Yatırımcılara tanınan teşvik sıralamasında vergisel teşvikler ilk sırada yer 

alırken "Fon'dan kredi tahsisinin" sıralamada en son da olması ülkemizde teşvik 

tedbirlerinin vergisel bir nitelik taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle teşvik tedbirlerini 

"Vergi Teşvik Tedbirleri" şeklinde kabul etmek yanlış olmaz.23 

3.2.2.6. İşletme Dönemi Enerji Desteği 

26.02.1999 Tarihli ve 99/12478 Sayılı Kararname’nin Tebliği, 07.04.1999 tarih 

ve 2.3659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu Kararname ile güdülen amaç yatırım teşvik belgeli yatırımların (KOBİ Yatırım 

Teşvik Belgesi Yatırımları dahil) tamamlama vizesi yapıldıktan sonraki üç işletme yılı 

döneminde enerji desteğinden faydalanma esaslarını belirlemektir. 

Enerji desteğinden faydalanmak için yatırımların, aşağıda sayılan illerde 

yapılması gerekmektedir.  

• Adıyaman • Bitlis 
 

• Hakkâri 
 

• Ordu 
 

• Van 
 

• Ağrı 
 

• Diyarbakır 
 

• Hatay 
 

• Siirt 
 

• Ardahan 
 

• Elazığ 
 

• Iğdır 
 

• Sivas 
 

• Bayburt 
 

• Erzincan 
 

• Kars 
 

• Şanlıurfa 
 

• Batman • Erzurum 
 

• Mardin 
 

• Şirnak 
 

• Bingöl 
 

• Gümüşhane 
 

• Muş 
 

• Tunceli 
 

• Yozgat 
 

 

Buradaki enerji desteği, enerjinin satış fiyatında indirim yapılması şeklinde 

olmaktadır. Birbirini izleyen üç yılda yapılan indirim oranları şu şekildedir: 

- 1. yıl tüketecekleri enerji bedelinin %50'si, 

- 2. yıl tüketecekleri enerji bedelinin %40'ı 

- 3.yıl tüketecekleri enerji bedelinin %25'i 
                                                
23  Tuncer,a.g.m., s. 20-21. 
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Söz konusu indirimler işletmelerin TEDAŞ 'a ait olan borçlarından düşülür.  

TEDAŞ'ın uğradığı zarar Hazine Müsteşarlığı'nca karşılanır. 

Enerji desteğinden faydalanabilmek için yatırımların; tevsi, modernizasyon, 

yenileme darboğaz giderme, kalite düzeltme, tamamlama, entegrasyon, yatırımlarından 

biri olması lazımdır. 

KOBİ Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanan yatırımların bu destekten istifade 

edebilmesi için "işletme kredisi" içermesi gerekmektedir. 

4. KANUNLARA GÖRE VERGİSEL TEŞVİKLER 

      4.1. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler 

4.1.1. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası 

01.01.2004 tarihinden itibaren faaliyete başlayan özel okulların işletilmesinden 

elde edilen kazançlar beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisnadır. İstisna, 

ticari kazanç mükelleflerinin 625 sayılı Kanun kapsamında işlettikleri okul öncesi 

eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarından elde ettikleri 

kazançlara uygulanacaktır. İstisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete geçmelerini 

müteakiben Bakanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. (GVK m. 20; GVGT 

254) (5228 s. Kanun Geçici m. 1) 

625 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullar tarafından ilgili dönem 

kapasitelerinin %10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri 

katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK m.17/2-b) 

4.1.2. Ar-Ge İndirimi 

31/07/2004 tarihinden geçerli olmak üzere işletme bünyesinde gerçekleştirilen 

ve yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının 

%40’i yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilecektir.(GVK m.89/1-9; 5228 s. 

Kanun Geçici m. 5, KVGT 86)  

4.1.3. Esnaf Muaflığı 

GVK m.9'da belirtilen şekil ve şartlarda çalışan bazı ticaret ve sanat erbabı gelir 

vergisinden muaf tutulmuştur. Buradaki esnaf muaflığı, sosyal ve ekonomik amaçlı bir 

koruma önlemi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 
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4.1.4. Diplomat Muaflığı, Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışanların 

Ücret İstisnası 

GVK m. 15 ve 16'da düzenlenen istisnaya göre, yabancı uyruklular ve Türkler 

karşılıklı olarak gelirleri vergiden istisna tutulmuştur. Bu maddelere göre düzenlenen 

istisnalar daha çok teknik amaçlı olarak göze çarpmaktadır. 

4.1.5. Telif Kazançları İstisnası 

GVK m.18'de düzenlenen istisna ile, maddede sayılan kazanç türleri gelir 

vergisinden istisna tutulmuştur. Bir sınırlamanın öngörülmediği istisna ile sanat ve 

kültürün, sanatçı ve bilim adamının teşviki sağlanmaya çalışılmıştır. 

- PTT acentelerinde kazanç istisnası(GVK m.18), 

- Konut kira geliri istisnası, (GVK m.21), 

- Müteferrik istisnalar(GVK m. 23-29), 

- Sergi ve panayır istisnası(GVK m.30), 

- Özel indirim(GVK m.31), 

- Sakatlık indirimi(GVK m.31), 

- Özel gider indirimi(GVK m. 63), 

- Yatırım indirimi, (GVK ek m.1-6), 

- Bağış ve yardım indirimi(GVK m. 89), 

4.2. 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler  

4.2.1. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası 

193 sayılı GVK da sayılan maddelere ek olarak, Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon 

merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar 5 vergilendirme dönemi kurumlar 

vergisinden istisna edilmiştir. (KVK m. 8/8; GVGT 254) (5228 s.Kanun Geçici m.1) 

(KDVK m.17/2-b) 

4.2.2. Ar-Ge İndirimi 

(KVK m.14/6; 5228 s. Kanun Geçici m. 5, KVGT 86)  



 
 

 66 

4.2.3. İştirak Kazançları İstisnası 

 Teknik amaçlı bir istisnadır ve vergilemede mükerrerliğin önlenmesi 

amaçlanmaktadır. (KVK m.8/l) 

4.2.4. Yatırım Fonu ve Ortaklıkları İstisnası 

Bu istisna ile sermaye piyasalarının geliştirilmesi, tasarrufların yatırımlara 

aktarılmasının özendirilmesi ve küçük yatırımcılara alternatif yatırım imkanları 

sağlanması amaçlanmaktadır. (KVK m. 8/4) 

- Risturn istisnası (KVK m.8/2), 

- Emisyon primi ve rüçhan hakkı satış kazancı istisnası(KVK m.8/5), 

-Yatırım indirimi (GVK'daki düzenlemeler kurumlar içinde geçerlidir), 

- Ar-Ge vergi ertelemesi, (GVK'daki düzenlemelerden aynı gerekçe ve 

koşullarla kurumlarda yararlanmaktadır), 

- Gayrimenkul ve iştirak satışlarından doğan kazançlarda istisna(KVK 

geçici m.28'de belirtilmiş ve 31.12.2002'ye kadar uygulanacaktır). 

- Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ve teknik hizmetlerden 

sağlanan kazançlarda istisna(KVK geçici m.24), 

- Darphane ve Damga Matbaası, Milli Piyango idaresi ve askeri fabrika ve 

atölyelere ait istisna(KVK m.7/1), 

- Kamu idare ve müesseselerine ait bazı kurumlara tanınan muafiyetler(KVK 

m.7), 

- Sergi, fuar ve panayırlara ait muafiyet(KVK m.7/6), 

- Derneklere veya kamu idare ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri 

ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim şirketlere ait 

muafiyet(KVK m.7/8), 

- Sosyal güvenlik kurumları ile ilgili muafiyet(KVK m.7/9), 

- Kooperatif muafiyeti, (KVK m.7/16), 

- Sağlık kuruluşları muafiyeti, (KVK m.7/12), 

- Organize sanayi bölgesi muafiyeti, (KVK M.7/25), 

- Diğer muafiyetler. 
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4.3. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel 

Teşvikler 

•  İhracat İstisnası (KDVK m.11/1a) 

•  İhraç kaydıyla yapılan mal teslimlerinde tecil-terkin uygulaması (KDVK 

m.11/1c) 

•  İthalatta KDV ertelemesi (KDV Kanunu'nun 49. maddesinin 4369 sayılı 

kanunla yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrası ile kanunun yayımlandığı tarihe kadar 

alınmış olan yatırım teşvik belgeleri için uygulanan önemli bir teşvik unsurudur)24 

•  Deniz, hava ve demiryolu araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması ve 

çeşitli şekillerde işletilmesi faaliyeti ile iştigal eden mükelleflere bu amaçla yapılan: 

-  deniz, hava ve demiryolu taşıma araçları teslimleri 

-  yüzer tesis ve araçların teslimi 

-  bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler  

- bu araçların tadili, onarımı ve bakım hizmetleri katma değer vergisinden 

istisnadır. (KDVK m.13/1-a, KDVGT 48) 

• Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj 

faaliyetleri ile Petrol Arama Kanunu hükümleri gereğince, petrol arama faaliyetlerini 

yürütenlere yapılan hizmetler ve mal teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. 

(KDVK m.13/1-c, KDVGT 16,19,93) 

•••• Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılan makine 

ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK m.13/1-d, KDVGT 

69,72,74,87,92) (2004/8127 sayılı BKK) 

•••• Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini 

kendisi yapan ya da başkalarına yaptıran mükelleflere bu işlerle ilgili olarak yapılan mal 

teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK m.13/1-e, 

KDVGT 93) 

•••• Araçlar, Petrol Aramaları Ve Teşvik Belgeli Yatırımlarda Katma Değer 

Vergisi İstisnası 

                                                
 
24  Çiçek, a.g.m.,s.178. 
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4.4. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan 

Vergisel Teşvikler 

- Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin bölgedeki 

yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31/12/2013 tarihine kadar 

gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır. 

- Bu bölgelerde çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu 

görevleri ile ilgili ücretleri 31/12/2013 tarihine kadar gelir vergisinden istisnadır. 

- Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketlerinin 4691 sayılı Teknoloji 

Geliştirme Bölgeleri Kanunu uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar da 

31/12/2013 tarihine kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Bu istisnalar, TÜBİTAK- Marmara Araştırma Merkezi Teknoloji Serbest 

Bölgesi yönetici şirketi, bu bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi 

mükellefleri ile bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personeli ücretleri 

bakımından da uygulanır. (TGBK Geçici madde 2, KV Sirküleri 6) 

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının 

gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, sadece bu bölgelerde 

ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil 

ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer 

vergisinden de istisnadır. (KDVK geçici madde 20) 

4.5. Vergi Usul Kanununda Yer Alan Teşvikler Ve Önlemler 

•••• Yeniden değerleme (VUK m.298), 

•••• Yenileme fonu (VUK m.328), 

•••• Azalan bakiyeler usulünde amortisman (VUK m.320), 

•••• Fevkalade amortisman (VUK m.317), 

•••• Vergi borçlarının terkin (KVUK m.115). 

 Ayrıca, yukarıda sayılan kanunların haricinde 6183 Sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun,4325 Sayılı Kanun Serbest Bölgeler Kanunu gibi 

kanunlarda da vergisel bazı özendirici ve teşvik edici tedbirler yer almaktadır. 
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 Türk teşvik sistemi içerisinde yukarıda sayılan vergisel teşviklerin ağırlığı 

oldukça fazladır. Aşağıdaki tabloda vergisel teşviklerin parasal olarak verilen teşviklerle 

kıyaslaması yapılmış ve bu teşviklerin GSMH içerisindeki payı gösterilmiştir.25 

4.6. 4737 Sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler 

Kanunun amacı, yatırımları teşvik etmek, yurtdışında çalışan Türk işçilerin 

tasarruflarını Türkiye’de yatırıma yönlendirmek ve yabancı sermaye girişinin 

artırılmasını sağlamaktır. 

Endüstri Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine 

yönelik teşviklere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda yer 

verilmiştir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir vergisi stopajı teşviki, 

sigorta primi işveren hisselerinde teşvik, bedelsiz Yatırım yeri tahsisi ve enerji desteği 

sağlanmaktadır. 

4.7. 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler  

Serbest bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber gümrük 

bölgesi dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve ikt isadi  alanlara ilişkin hukuki 

ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı ve/veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari 

faaliyetler için daha geniş teşvik ve imkanların tanındığı ve fiziki sınırları ülkenin 

diğer kısımlarından ayrılan  yerler olarak tanımlanmaktadır. Serbest bölgelerden 

amaçlananlar; Türkiye'de ihracat için Yatırım ve üretimi arttırmak, yabancı sermaye 

ve teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin  girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir 

şekilde temin etmek, diş finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak 

olarak sayılmakta, bu bölgelerin işlevleri olarak ise Ülkeye yabancı sermaye ve 

teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin oluşturulması, 

sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen 

miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi, sağlanan teşvik ve 

avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı, Türkiye dışından gelen malların 

transit olarak diğer ülkelere satımı, yeni istihdam olanakları meydana getirilmesi, 

                                                
 
25  Halit Çiçek,a.g.m.,s:179-180 
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Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir 

basamak olması işlevlerini görmesi şeklinde değerlendirilmektedir. 

Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek ve tüzel kişilerin serbest bölgedeki 

faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazanç ve iratlar Türkiye'nin diğer yerlerine 

getirildiğinin kambiyo mevzuatına göre tevsiki halinde de gelir ve kurumlar 

vergisinden muaftır." hükmü yer almaktadır. Bu hükümle serbest bölgelerde elde 

edilen kazançların Türkiye'de vergilendirilmemesi öngörülmüştür. 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın 

Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan 

değişiklikler 06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, bu tarih 

itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6’nci maddesinde yapılan değişiklik 

ile madde metninde yer alan "vergi, resim, harç" ifadesi madde metninden 

çıkartılmış ve bu bölgelerde yalnızca gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair 

mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilerek bu bölgelerde vergi 

mevzuatının geçerli olması sağlanmıştır. 5084 sayılı Kanun ile eklenen geçici 3 üncü 

madde ile de bu bölgelerde faaliyette bulunanlara bir takım vergisel istisnalar 

tanınmıştır.26 

3218 sayılı Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere 

ruhsat almış mükelleflerin, 

-  Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 

faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar 

vergisinden  

-  Bu bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler 31.12.2008 tarihine 

kadar gelir vergisinden  

-  Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili yaptıkları işlemler 

31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan istisnadır. 

                                                
 
26  Cemali Oktay, “3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununda 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın 

Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Yapılan Düzenlemeye İlişkin 
Bir Husus”, Vergi Sorunları, Sayı:201, (Haziran 2005), s.73. 
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Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin, bu bölgelerde elde 

ettikleri kazançlar, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yıllık 

vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

(SBK geçici m. 3) (KV Sirküleri 13) (KVGT 85). 

 Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile serbest bölgelerde verilen 

hizmetler katma değer vergisinden de istisnadır.(KDVK m.16/1-c, KDVK 17/4-i, 

KDVGT 39,93) 

Serbest bölgelerdeki toplam ihracatın beklenenin aksine yaklaşık yüzde 73'ünün 

Türkiye'ye yapılıyor olması, bu bölgelere sağlanan vergi avantajlarının Türk vergi 

sistemine zarar vermeye başlaması ve serbest bölgeler dışında faaliyette bulunan 

şirketler açısından haksız rekabet ortamının doğması göz önünde bulundurularak. 5084 

sayılı kanunla, serbest bölgelere tanınan avantajlar sınırlandırılmış ve kayıt-belge 

düzeni konusunda Maliye Bakanlığı'na özel düzenlemeler yapılabilme yetkisi 

verilmiştir.27 

Serbest bölgelerde, 5084 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra faaliyet 

ruhsatı alan işletmeler artık diğer işletmeler ile aynı prosedüre tabi tutulacak ve bu 

bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları hariç, gelir ve 

kurumlar vergisi ödeyecek, yaptıkları ödemelerden (kar dağıtımı gibi) gelir vergisi 

stopajı yapmak zorunda kalacak ve koşulların oluşması durumunda beyanname 

vereceklerdir. Ayrıca yapılan düzenlemeye göre artık serbest bölgelerde faaliyet 

gösteren işletmeler vergi incelemesine de tabi tutulacaklardır. 

Ancak serbest bölgelerde daha önceden faaliyet ruhsatı almış işletmelerin bu 

önemli değişiklikten olumsuz yönde etkilenmemesi ve müktesep haklarının korunması 

için bu işletmelere tanınan vergi avantajları belli bir süre daha devam edecektir. 

Buna göre 06.02.2004 tarihi itibariyle serbest bölgelerde faaliyette bulunmak 

üzere ruhsat almış eski ruhsat sahiplerinin; bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri 

dolayısıyla elde ettikleri kazançları, faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak 

üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Ayrıca 31.12.2008 tarihine 

kadar söz konusu mükelleflerin işletmelerinde istihdam ettikleri personele ödedikleri 

                                                
27  Şenay Oto, ”İstanbul Konferansları Serbest Bölgeler Mevzuatı –II” , Vergi Sorunları, Sayı 155, 

Ağustos 2001,s.25. 
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ücretler gelir vergisinden, banka, tapu, kredi, noter v.b işlemleri ise her türlü vergi, 

resim ve harçtan istisna olacaktır. Bu istisnalardan yukarıda da ifade edildiği gibi yeni 

ruhsat alanlar yararlanamayacaktır. 

4.8. 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde Ve Kalkınmada Öncelikli 

Yörelerde İstihdam Ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanunda Yer Alan 

Vergisel Teşvikler 

4325 sayılı Kanunla Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli 

Yörelerde vergi teşvikleri uygulamak ve yatırımlara bedelsiz kamu arsa ve arazisi temin 

etmek suretiyle yatırımları ve istihdam imkanlarını artırmak amaçlanmıştır. 

4325 sayılı kanunda teşvikten yararlanacak iller; OHAL bölgesi ve OHAL 

bölgesinin mücavir alanına dahil olan on bir il ile DİE ve DPT tarafından saptanan 

göstergelere göre, kişi başına GSMH’ SI 1500 doların altında kalan ve sosyo ekonomik 

gelişmişlik düzeyi (-0,5) ve daha düşük olan illerden Bakanlar Kurulu Kararı ile belirle-

nen on bir il olmak üzere toplam 22 ilden oluşmuştur. 

 Söz konusu illerde, 1.1.1998-31.12.2000 tarihleri arasında yeni işe başlayan 

fiilen ve sürekli olarak 10 ve üstü işçi çalıştıran gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 

işe başlama tarihinden itibaren yatırım dönemi dahil 5 vergilendirme dönemi hangi iş 

kolunda faaliyet gösterirlerse göstersinler gelir ve kurumlar vergisinden muaf 

tutulmuştur. Ayrıca bu mükelleflere istisna süresinin sonundan itibaren 31.12.2007 'ye 

kadar gelir ve kurumlar vergisini indirimli olarak ödeme imkanı sağlanmıştır. Bu 

indirim imkanından 1.1.1998 tarihinden önce faaliyette bulunan işletmelerin de, 

yarattıkları ek istihdam ölçüsünde yararlanması hükme bağlanmıştır. 

 Ayrıca, söz konusu illerde yeni işi başlayan ya da yeni işçi alan gelir ve 

kurumlar vergisi mükellefleri için yanlarında çalışanların ücretlerinden kesilen 

vergilerin iki yıl ertelenmesi yatırımlarla ilgili kullanılan kredilere ilişkin her türlü 

vergi, resim ve harç istisnası, sigorta işveren paylarının hazinece karşılanması ve 

bedelsiz arsa ve arazi tahsisi imkanı tanınmıştır.28 

                                                
28  Levent Demirdağ,”4325 Sayılı Yasa İle Getirilen Vergi Teşvikleri ve Muhasebeleştirilmesi”, Vergici 

ve Muhasebeci ile Diyalog, (Haziran 1998), s.43-51. 
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4.8.1. Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası 

01/01/1998-31/12/2000 tarihleri arasında Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında 

sayılan illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu illerdeki 

işyerlerinden elde ettikleri kazançları işyerlerinde fiilen ve sürekli olarak 10 ve daha 

fazla işçi çalıştırmaları şartıyla- işe başlama tarihinden itibaren Yatırım dönemi dahil 5 

vergilendirme dönemi gelir ve kurumlar vergisinden istisnadır29(4325 sayılı Kanun 

m.3). 

4.8.2. Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi 

İstisna süresinin sonundan başlamak ve 31/12/2007 tarihinde sona ermek üzere, 

Olağanüstü Hal Bölgesi kapsamında sayılan illerdeki işyerlerinde fiilen ve sürekli 

olarak 10 ve daha fazla işçi çalıştırılması halinde, bu işyerlerinden elde edilen kazançlar 

üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden işçi sayısına göre tespit edilen 

oranda indirim uygulanır(4325 sayılı Kanun m.3). 

4.8.3. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi: 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde en az 10 kişilik istihdam öngören teşvik belgeli 

yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere Hazineye ait arazi ve arsaların mülkiyeti bedelsiz 

devredilebilir (4325 sayılı Kanun m. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29  M.Şevki Kaya “Yatırımların ve İstihdamın Arttırılmasına Yönelik Yeni Teşvikler;Vergi ve Sigorta 

Primi İndirimleri, Enerji Desteği ve Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi”, Vergi Sorunları, Sayı:186, (Mart 
2004), s.24.  
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TABLO 3. TÜRKİYE'DE TOPLAM, PARASAL VE VERGİSEL TEŞVİKLERİN 

AĞIRLIKLARI  

 
Yıllar Vergisel Teşvikler Parasal Teşvikler Genel Toplam 
 Cari Fiyatlar 

Milyon TL 
Dolar 
Milyon 
$ 

Vergisel 
/ÜSMM 

Cari fiyatlar 
Milyon TL 

Dolar 
Milyon 
$ 

Parasal 
/GSMH 

Cari 
Fiyatlar 
Milyon TL 

Dolar 
Milyon
$ 

GSM
H/Pay 

1986 698 330 1 348 1.98 843 2 0.00 699.173 1.350 1.98 

1987 941 428 1.407 1 84 26.930 40 0.05 968.358 1.447 1,84 

1988 1.263.497 1.478 1.68 98.297 115 0.13 1.361.794 1.593 1.73 

1989 2.264.368 1.595 1.75 215.195 152 0.17 2.479.563 1.746 1.88 

1990 3.035.627 1.432 1.32 513.196 242 0.22 3.548.823 1.674 1.46 

1991 2.515.797 965 0.63 1.136,522 436 0.29 3.652.319 1.401 0.79 

1992 3.384.149 812 0.53 2.215.0.62 531 0.35 5.599.211 1.343 0.82 

1993 6.496.241 943 0.59 3.061.916 445 0.28 9.558.157 1.388 0.92 

1994 13.829.516 1.259 0.69 5.416.170 493 0.27 19.245.686 1.752 0.94 

1995 28.911 419 942 0.74 9.671.161 326 0.25 38.582.579 1.268 1.10 

1996 44.932552 1.100 0.57 8.474.599 185 0.11 53.407.152 1.286 0.83 

1997 74.588.037 988 0.66 16.894.173 208 0.11 91.482.210 1.196 0.64 
Toplam 123,816.141 1.917 0.66 40.834.357 278 0.14 64.650.498 2.195 1.07 

 306.677.101 16.186 0.85 88.558.421 3.452 0.15 395.235.52
2 

19638 1.23 

 
Kaynak: www/ hazine.gov.tr/yayın/tu/değerlendirme/ek10. tum. 
  

4.8.4. 4325 Sayılı Yasanın Bekleneni Verememesinin Nedenleri 

 4325 sayılı yasa 5 yıl süreyle az gelişmiş bölgelerde faaliyet gösteren işletmelere 

önemli ayrıcalıklar tanımıştır. Ancak, buna rağmen istihdamın ve yatırımların bölgeye 

kaydırılmasında beklenen başarı sağlanamamıştır. Bunun nedenlerinin analiz edilmesi 

5084 sayılı yasanın başarısı açısında da önemlidir. 

4325 sayılı yasanın başarısız olmasında dönemin ekonomik ve siyasi koşulların 

önemli etkisi olmakla birlikte, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde yapılan söz konusu 

çalışmaya göre bu başarısızlığın nedenleri özetle: Bölgesel tarif yapılırken kullanılan 

ekonomik ve sosyal kriterlerin yetersiz kalması, sistemin diğer teşvik unsurları ile uyum 



 
 

 75 

sağlayamaması, yasa ile düzenlenmesi nedeniyle ekonomik dinamizme göre esnekliği 

olamaması, belirli bir istihdam koşulunu dikkate almakla beraber, bu koşulun sektörel 

seçicililiği sağlamak açısından yetersiz olması ve bölgenin alt yapısı, ekonomik, mali ve 

sosyal niteliklerinin ve ihtiyaçlarının tam olarak yansıtılamamasıdır.30 

 4.9. 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Yer Alan Vergisel 

Teşvikler 

Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine yönelik teşviklere 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki 

Kanununda yer verilmiştir. Bu bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflere gelir vergisi 

stopajı teşviki, sigorta primi işveren hisselerinde teşvik, bedelsiz Yatırım yeri tahsisi ve 

enerji desteği sağlanmaktadır. 

4.9.1. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 

(5084 s. Kanun md.3, 1 ve 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel 

Tebliği), (5084 s. Kanun md.7/h) 

4.9.2. Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik  

(5084 s. Kanun md.4) (5084 s. Kanun md.7/h) 

4.9.3. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi  

4325 Sayılı Kanun 11 ile Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (50 İlde) en az 10 

kiş il ik istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlar için gerçek ve tüzel kişilere, Hazine'ye 

ait arazi ve arsaların mülkiyetlerinin bedelsiz olarak devredilebilmesi imkanı 

sağlanmıştır.31 (5084 s. Kanun md.5) 

4.9.4. Enerji Desteği 

 99/12478 Sayılı Bakanla Kurulu Kararı’na 32göre, Karar'da sayılan illerde (26 

ilde) faaliyetle bulunan firmaların, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların 

tamamlama vizesi yapıldıktan sonraki üç işletme yılı döneminde tüketecekleri elektrik 

enerjisi bedeli indirimli olarak tahsil edilecektir. 

                                                
30  Turan Serdengeçtİ, “4325 Sayılı Kanunla Sağlanan Devlet Yardımları ve Kanun Kapsamındaki İllerle 
İlgili Bilgiler”, (Temmuz 2003), Ankara, www.treasury.gov.tr/araştırma/20.04.2004. 

31  İsa Coşkun, “Yatırım Teşvik Belgesi ve Sağladığı İmkanlar”, Yaklaşım, Sayı:79, Temmuz, s.52. 
32  5 Mart 1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
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 Söz konusu firmaların, 1.isletme yılında tüketecekleri elektrik enerjisi fatura 

bedellerine %50, 2. yıl %40 ve 3. yıl  % 25 oranlarında TEDAŞ tarafından indirim 

uygulanacaktır. (5084 s. Kanun md.6) (5084 s. Kanun md.7/h) 

Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliği, 4562 sayılı Organize Sanayi 

Bölgeleri Kanununun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan 

muaftır. Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden belediyelerce atık su bedeli alınmaz. 

(4562 s. Kanun md. 21) 

Organize sanayi bölgeleri kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin 

arsa ve işyeri teslimleri katma değer vergisinden istisnadır. (KDVK md. 17/4-k)  

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak 

ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancının 

tamamını bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanan iktisadi işletmeler 

kurumlar vergisinden muaftır. (KVK md.7/25) 

Organize sanayi bölgelerindeki binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden 

bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisi muafiyetinden faydalanırlar. (EVK 

md. 5/f) 

4.10. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler 

Bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslar arası kurumlarca kullandırılacak 

kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenecek kağıtlar ile bu kağıtlar 

üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisnadır 

(DVK, 2 sayılı tablo/23). 

4.11. 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler 

Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye arttırımı, 

birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile 

bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin 

temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi 

tutulmayacaktır (HK m. 123). 
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Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 

gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır. 

(HK.m.59/n) 

4.12. 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda Yer Alan 

Vergisel Teşvikler 

4.12.1. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 

5084 sayılı kanunda, 4325 sayılı kanunda yer alan 5 yıl süre ile gelir ve kurumlar 

vergisi muafiyetine yer verilmemiştir. Böylece önemli bir teşvik kaldırılmış, ancak onun 

yerine istihdamın işveren üzerindeki yükünü azaltmak amacıyla, 2004 yılı Mart ayından 

başlamak üzere 2008 yılı sonuna kadar yaklaşık 5 yıl süre ile ücretlilerden kesilen 

verginin ödenmemesi imkanı getirilmiştir. 

 Buna göre, 1.10.2003 tarihinden itibaren ilk kez, mükellefiyet tesis ettiren veya 

kapsama dahil illerde yeni bir işyeri kuran mükellefler için, bu tarihten sonra işe almış 

oldukları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, organize sanayi veya 

endüstri bölgelerinde tamamı, diğer yerlerde % 80'i, verilecek muhtasar beyanname 

üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilerek alınmayacaktır. 

 1.10.2003 tarihinden önce faaliyette bulunan işletmeler ise, ancak bu tarihten 

sonra gerçekleştirecekleri ek istihdam ölçüsünde teşvikten yararlanacaklardır. 

 Ek istihdamın hesaplanmasında 1.10.2003 tarihinden önce verilen en son dört 

aylık (II.Dönem) sigorta prim bordrosunda beyan edilen işçi sayısı dikkate alınacaktır. 

Ancak işçi çalıştırılmasına rağmen II.Dönem bordrosunun verilmemiş veya 1.10.2003 

tarihinden sonra verilmiş olması halinde, 1.10.2003 tarihinden önce usulüne uygun 

olarak verilmiş en son dönem bordrosu dikkate alınacaktır. İşçi çalıştırılmaması 

nedeniyle bordro verme zorunluluğu bulunmadığı durumda ise o işyeri için işçi 

çalıştırılmadığı kabul edilecek, işe alınan işçilerin tamamı ek istihdam olarak teşvik 

kapsamında değerlendirilecektir.33 

 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ait olup 1.10.2003 tarihinden önce 

faaliyeti durdurulan işletmelerin, bu tarihten sonra yeniden faaliyete geçirilmesi halinde, 

sadece yarattıkları ek istihdam ölçüsünde teşvikten yararlanacaklardır. 

                                                
33  Bkz 1 Seri Nolu Tebliğ. 
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 Teşvik kapsamında olmayan bölgelerdeki istihdamın teşvik kapsamındaki 

bölgelere kaydırılmasına yönelik teşviklerden yararlanma amaçlı uygulamaların önüne 

geçmek ve teşvikin amacının dışında kötü niyetli kullanımını önlemek için bir dizi 

önlem alınmıştır. Bu önlemler diğer teşviklerden yararlanmak için de geçerlidir. 

 Buna göre, mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, 

bölünmesi veya nevi değiştirmesi, kapatılarak değişik bir ad veya unvan veya bir iş 

birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya 

dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması ve şahıs 

işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdamın 

artışına neden olmayan işlemler sonucunda gelir vergisi stopajı teşvikinden 

yararlanılması mümkün değildir. 

 Terkin edilecek vergi tutarı hesaplanırken, yeni işe alınan işçi sayısı ile asgari 

ücret üzerinden ödenmesi gereken verginin çarpımı sonucu bulunacak tutardan düşük 

olanı dikkate alınacaktır. Böylece asgari ücretten fazla yapılan ödemelerde asgari ücrete 

isabet eden vergi oranında indirim yapılacak geriye kalan vergi farkı ise tahakkuk 

ettirilerek işveren tarafından ödenecektir. 34 

 Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra işçi çıkarılması nedeniyle 

toplam işçi sayısında azalma olursa, terkin edilecek vergi tutarının tespitinde kalan işçi 

sayısı dikkate alınacaktır. İşten çıkarılan işçinin kanun kapsamında olmayan eski 

işçilerden olması halinde, terkin edilecek vergi tutarının hesaplanmasında Kanun 

kapsamında olan işçilerden hangisinin dikkate alınmayacağına mükellef serbestçe karar 

verebilecektir.35 

 Teşvikten yararlanan mükelleflerin sonradan yapılan tespitlerde teşvikten 

yararlanma şartlarına haiz olmadıklarının belirlenmesi halinde tahakkuk ettirilerek 

terkin edilen vergi, VUK ile AATUHK hükümleri çerçevesinde tahsil edilecektir. 

(5084 s. Kanun m.2, m.3; 1 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki GT) 

Yatırımları ve istihdamı teşvik unsurlarından birini oluşturan gelir vergisi stopaj teşviki 

ile ilgili yasal düzenleme 5084 sayılı Kanunun 3.maddesinde yer almaktadır. 5084 sayılı 

                                                
34  Mustafa Lamba, Atilla Karahan, “Uygulama Yatırımların Teşviki (5084 Sayılı Kanun Kapsamında 

Afyon Karahisar İli Örneği),Vergi Sorunları, Sayı:204, (Eylül 2005), s.146. 
 

35  Bkz, 2 Seri Nolu Tebliğ 
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Kanunun söz konusu 3.maddesinin 5350 sayılı Kanunun 2.maddesi ile değiştirilen son 

hali aşağıdaki gibidir.  

“31.12.2008 tarihine kadar uygulanmak üzere 2.maddenin (a) bendi 

kapsamındaki illerde; 

a) 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin en az otuz işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu işyerlerinde çalıştırdıkları 

işçilerin, 

b) 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, 01.01.2005 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en son aylık 

prim ve hizmet belgelerindeki işçi sayısını en az yüzde yirmi oranında arttırmaları ve 

çalıştırılan toplam işçi sayısının asgari otuz kişiye ulaşması halinde, bu işyerlerinde 

çalıştırılan toplam işçi sayısını geçmemek üzere, arttırdıkları işçi sayısı ile mevcut 

işçilerden arttırdıkları işçi sayısının iki katı kadar işçinin, (5084 s. Kanun m.3, m.7/h,1 

ve 2 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği) 

5350 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, aşağıdaki bentlerde yazılı illerde 

01.04.2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen yatırımlar yine bentlerde belirtilen 

teşviklerden yararlanacaklardır. 

a) Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü 

Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 

ABD Doları veya daha az olan iller ile bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik 

sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller yararlanacaktır. 

Buna göre, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert 

basma gayri safi yurt içi hâsıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan iller 

aşağıdaki gibidir. 

 

• Kırşehir • Osmaniye • Adıyaman 

• Sinop • Düzce • Kars 

• Giresun • Çankırı • Van 

• Amasya • Siirt • Iğdır 

• Uşak • Gümüşhane • Yozgat 

• Malatya • Ordu • Ardahan 
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• Sivas • Erzurum • Hakkari 

• Tokat • Bartın • Bingöl 

• Diyarbakır • Bayburt • Bitlis 

• Afyon • Şanlıurfa • Şırnak 

• Batman • Mardin • Muş 

• Erzincan • Aksaray • Ağrı 

 

Yine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-

ekonomik gelişmişlik endeksinin negatif olması dolayısıyla 01.04.2005 tarihi itibariyle 

teşvik kapsamına giren 13 il aşağıdaki gibidir.36 

 

• Kilis • Çorum • Elazığ 

• Tunceli • Artvin • Karaman 

• Trabzon • Kütahya • Nevşehir 

• Rize • Kastamonu • Kahramanmaraş 

• Niğde   

 

Böylece yukarıda sıralanan toplam 49 il 5084 sayılı ve söz konusu kanunda 

değişiklik yapan 5350 sayılı kanunda belirtilen ve aşağıda özet bilgi verilen teşviklerden 

yararlanacaklardır. 2001 yılı sonrasında illerin fert başına GSYİH tutarlarının ve 2003 

yılı sonrasında illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks değerlerinin değişmesi 

teşvikten yararlanan illerin teşvikten yararlanmasını etkilemeyecektir. Bedelsiz arsa ve 

arazi temini açısından yukarıdaki (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli yöreler 

kapsamındaki diğer iller yararlanacaklardır. 

Kalkınmada öncelikli illerin çoğu bendinde de yer almakta ancak Çanakkale 

(Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri), Karabük, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak illeri (a) 

bendinde yazılan iller arasında yer almamaktadır. O halde bu illerdeki yatırımcılar da 

bedelsiz arsa ve arazi temini ile ilgili teşvikten yararlanacaklardır.37 

-Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden Yararlanma Koşullarında Değişiklikler 

                                                
36  Volkan Yüksel, “5350 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sonrasında Yatırım ve İstihdamı Teşvikte 

Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulaması”, Vergi Dünyası,  Temmuz 2005, Sayı:287, s.53. 
37  Mustafa Akıl,”5350 Sayılı Kanunla Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda Yapılan 

Değişiklikler”, Vergi Dünyası, (Temmuz 2005), Sayı:202, s:19-20  
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Maliye Bakanlığı, 5084 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, gelir vergisi 

tevkifatı teşvikinden yararlanmanın usul ve esaslarını 17.04.2004 tarihli Resmi 

Gazete'de yayımlanan 1 seri numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel 

Tebliği38 ile açıklanmış buna karşın 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda 12.5.2005 tarihli ve 5350 

sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında, gelir vergisi stopajı teşvikinin 

uygulanmasına yönelik açıklamalar ise 04.06.2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 

2 seri numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği39 ile açıklanmıştır. 

4.12.2. Sigorta Primi İşveren Hisselerinde Teşvik 

5084 sayılı Yasanın önemli teşvik kalemlerinden biri de 4325 sayılı kanundaki 

düzenlemeye paralel olarak, kamu işletmeleri hariç işverenler üzerindeki SSK primi 

yükünün hafifletilmesidir. Bu şekilde, doğrudan parasal destek yerine SSK primi 

Hazine tarafından karşılanarak dolaylı bir destek sağlanmaktadır. Bu prensip diğer teş-

viklerde de korunmuştur. 

 Gelir vergisi stopajı teşvikinde olduğu gibi 01.10.2003 tarihinden itibaren yeni 

işe başlayan veya bu tarihten itibaren ek istihdam sağlayan gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, yeni işe aldıkları ve bu iş yerlerinde fiilen çalıştırdıkları işçiler için, 

2004 yılı Mart ayından itibaren taban matrah üzerinden tahakkuk edecek sigorta primi 

işveren hissesinin % 80'i veya tamamı Hazinece karşılanacaktır. Ancak hazinece 

karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya 

maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak, gider olarak indirilenler ise matrahlarına 

ilave edeceklerdir 

 01.10.2003 tarihinden önce verilmiş olmak koşuluyla, gerek işveren gerekse bu 

işverenin aracıları tarafından birden fazla bordro verilmiş olması halinde, işveren ve her 

bir aracı tarafından 01.10.2003 tarihinden önce verilmiş olan aynı döneme ilişkin en son 

bordroların son ayında kayıtlı bulunanların toplamı dikkate alınacaktır. 40. 

                                                
38  17.04.2005 tarih ve 25436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
39  04.06.2005 tarih ve 25835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
40  5350 sayılı kanunla yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre 1.4.2005 tarihinden önce işe başlayan 

mükelleflerin 1.1.2005 tarihinden önce verdikleri en son aylık prim ve hizmet belgelerindeki işçi 
sayısını en az % 20 arttırmaları ve çalıştırılan işçi sayısının 30 kişiye ulaşması durumunda, bu 
işyerlerinde çalıştırılan toplam işçi sayısını geçmemek üzere arttırdıkları isçi sayısı ile mevcut 
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 Aynı işverene ait gerek kapsama giren, gerekse kapsama girmeyen illerdeki 

işyerlerinde 01.09.2003 tarihinden önceki sürede çalışmakta iken, bu işverenin kapsama 

giren illerdeki işyerlerinde yeniden işe başlayan sigortalılar, ilave sigortalı durumunda 

değilse, yeni işe alınan sigortalılardan sayılmayacaktır. 

 Aylık sosyal güvenlik destek priminin işsizlik sigortası primi ve topluluk 

sigortasına göre sigortalı olanların işveren hissesi primleri, kapsama dahil 

edilmeyecektir. Ancak, sosyal güvenlik destek primi ödeyenler (emekliler) sigortalı 

sayısının tespitinde dikkate alınacak, işletmelerde çalıştırılan aday çırak, çırak ve 

öğrenciler ise sigortalı sayısının tespitinde nazara alınmayacaktır. 

Teşvikten yararlanan işverenlerin sonradan yapılan incelemelerde teşvikten 

yararlanma şartlarını taşımadıklarının tespiti halinde, daha önce Hazinece karşılanan 

işveren hissesi prim tutarı, ödeme vadesinin bittiği tarihi takip eden aydan başlanarak 

hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. Bu arada, durum 

ilgili Vergi Dairesine de intikal ettirilecek, gerektiğinde çapraz kontrol için karşılıklı 

bilgi alış verişinde bulunulacaktır. (5084 s. Kanun m.4) 

4.12.3. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 

4325 sayılı kanuna paralel olarak 5084 sayılı kanunla da bedelsiz arazi ve arsa 

tahsisi imkanı getirilmiş ve ayrıca organize sanayi bölgelerinde bulunan boş parsellerin 

devrine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Teşvikten yararlanmak için herhangi bir süre 

sınırlaması bulunmamaktadır. Ayrıca 4325 sayılı kanun kapsamında tahsis edilen arazi 

ve arsalar için müktesep haklar devam edecektir. 

Teşvikten yararlanmak için ilk şart kanun kapsamına giren illerde en az on 

kişilik istihdam yaratılmasıdır. Bu koşulu gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilere kamu 

hizmetine tahsis edilecek yerler (devredilemeyecek yerler) hariç, Hazineye, katma 

bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait arazi veya arsaların 

mülkiyeti bedelsiz olarak devredilecektir. 

Diğer şartlar ise özetle şöyledir: 

- İstihdam edilecek işçi sayısına yatırımın faaliyete geçme tarihinden itibaren beş 

yıl süre ile uyulması zorunludur. 

                                                                                                                                          
işçilerden arttırdıkları işçi sayısının iki kati kadar işçi dahil edilir” şeklinde 5084 sayılı kanunun 4. 
maddesinde düzenleme yapılmıştır. 
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- Devredilen taşınmaz yatırımın faaliyete geçmesinden önce ve kanunda 

belirtilen 5 yıllık süre içinde ayni veya şahsi kredi karşılığında teminat olarak 

gösterilemeyecek, yatırımın faaliyet geçmesinden önce başkasına devredilemeyecektir. 

- Bedelsiz devre konu taşınmaz üzerinde kamuya ait bina ve müştemilatı 

bulunması halinde bunlar, devir tarihi itibariyle binalar için arsa payı hariç hesaplanan 

vergi değeri üzerinden devredilecektir. 

- Bedelsiz devre konu taşınmazın tapu kaydına kamu tarafından bedelsiz olarak 

devir olunduğu, devir amaç ve koşullarına, devir alan gerçek veya tüzel kişilerin uymak 

zorunda olduğuna dair şerh konulacaktır. 

- Başvuranların öncelik sırası ile yatırımın türü ve işçi sayısı dikkate alınarak, 

talep edilen arazi veya arsa miktarının uygunluğu belirlenecek, buna göre, yatırım 

türünün değiştirilmesi talep edilebilecektir. Ancak bu değişiklikten ilk yapılan tercihin 

etkilenmemesi için öncelik sırasına önemle dikkat edilecektir. İstihdam edilen kişi sayısı 

fazla gösterilerek bedelsiz devredilen arazinin büyütülmüş veya öncelik hakkının 

kazanılmış olması halinde, istihdam edilecek kişi sayısında yıl içinde geçici olarak 

meydana gelebilecek %10 a kadar (%10 dâhil) olan azalmalar dikkate alınmayacaktır. 

- Devredilen arazi veya arsa üzerindeki toplam yatırımın yarısından fazlasının 

tamamlanmış olması ve yatırımcının talep etmesi halinde, devredilen arazi veya arsanın 

rayiç bedeli tahsil edilerek (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 9 maddesine göre) 

tapu kayıtlarındaki şerh terkin edilecektir. Ancak devre konu taşınmaz üzerinde kamuya 

ait bir bina ve müştemilatı bulunuyorsa, bunların devir tarihi itibariyle binalar için arsa 

payı hariç vergi değeri tahsil edildikten sonra yatırımcı adına tescil edilerek devri 

yapılacaktır. 

- Yatırımcının şartlara uymadığının (iflas dâhil yatırıma devam etmediğinin) 

veya öngörülen sürede yatırımın tamamlanmadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı 

kararı aranmaksızın taşınmaz üzerindeki muhdesat ile birlikte ilgili kamu kurumu adına 

kaydolunacaktır. Ancak devre konu taşınmaz üzerindeki kamuya ait bina ve 

müştemilatına ilişkin tahsil edilen bedel, devir tarihindeki mevcut durumunu koruması 

koşuluyla faizsiz olarak aynen iade edilecektir. 

- Talep halinde ve ilgili idarece de uygun görülmesi koşuluyla ek süre 

verilebilecek, mücbir sebepler nedeniyle geçen süreler dikkate alınmayacaktır. 
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- Yapılan yatırım devir tarihinden tapudaki şerh kaldırılana kadar, her yıl 

yatırımcı tarafından istenirse YMM’ler ve ilgili idarenin denetim elemanları tarafından 

denetlenecektir. Ayrıca 6 ayda bir yatırımcı tarafından doldurulan yatırım takip formu 

ilgili idareye verilmek zorundadır. 

- Kanunda herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bedelsiz devre konu 

arazi ve arsaların bedelleri matrahın tespitinde gelir olarak dikkate alınacaktır.41 

TABLO 4.  Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisinin Uygulanabileceği iller (Kalkınmada Öncelikli 

Yöreler ve Fert Başına GSYİH Tutarı 1500 ABD Doları veya Daha Az Olan İller) 

$ İL ADI $ İL ADI $ İL ADI $ İL ADI 

918 Adıyaman 1654 Çorum 1781 Kastamonu 1111 Siirt 

568 Ağrı 1313 Diyarbakır 1817 Kilis 1459 Sinop 

966 Aksaray 1704 Elazığ 2725 Kırıkkale 1399 Sivas 

1439 Amasya 1158 Erzincan 1488 Kırşehir 1008 Şanlıurfa 

842 Ardahan 1061 Erzurum 1417 Malatya 638 Şırnak 

2137 Artvin 1443 Giresun 983 Mardin 1370 Tokat 

1061 Bartın 1075 Gümüşhane 578 Muş 1506 Trabzon 

1216 Batman 836 Hakkari 2117 Nevşehir 1584 Tunceli 

1017 Bayburt 855 Iğdır 1781 Niğde 859 Van 

795 Bingöl 1584 K. Maraş 1064 Ordu 852 Yozgat 

646 Bitlis 1587 Karabük 1157 Osmaniye 2969 Zonguldak 

2335 Çanakkale 2012 Karaman 1897    

1136 Çankırı 886 Kars 1680    

Kaynak:HM 

 

Tabloda bedelsiz yatırım yeri tahsisinden yararlanacak olan iller verilmiştir. İl 

sayısı 36'dan fazladır çünkü bu teşvik unsuru 50 ili kapsamına almaktadır. Ancak diğer 

teşvik unsurlarından daha önce saydığımız 36 ilde bulunan gerçek ve tüzel kişilikler 

yararlanabilecektir. Yukarıdaki tabloda yer alan iller "kalkınmada öncelikli yöre" 

olarak değerlendirilen illerdir. Teşvik kapsamında yatırıma başlama ve bitiş tarihleri 

ile ilgili ciddi bir düzenleme yapılması uygun olacaktır 

                                                
41  Soner Ülgen, Ali Tuğlu ”5084 Sayılı Kanunla Yatırım ve İstihdamı Teşvik Amacıyla Getirilen 

Düzenlemeler”, Maliye Postası Dergisi, (Mart 2004), s.77–78    
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Kanun kapsamındaki illerde en az 30 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen 

gerçek ve tüzel kişilere Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel 

idarelerine ait arazi veya arsalar bedelsiz olarak devredilebilmekte veya kullanma izni 

verilebilmektedir. (5084 s.Kanun m.5 ) 

-Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Koşullarında Değişiklik 

İstihdam yaratan yeni yatırımlara bedelsiz arazi veya arsa sağlanması amacıyla 

5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan düzenleme ile ilgili olarak Bakanlar 

Kurulunun 2004/7114 sayılı kararıyla "Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara, 

Belediyelere veya İl Özel İdarelerine Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel 

Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin Yönetmelik" 21 Nisan 2004 Tarih ve 25440 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 

yönetmelik hükümlerine aşağıdaki değişiklikler dikkate alınarak devam edilecektir. 

5350 sayılı Kanunla, 5084 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde yapılan değişiklik ile 

kapsama giren illerdeki yatırımlar için bedelsiz yatırım yeri tahsisinde aranan en az (10) 

işçi çalıştırma koşulu, en az (30) işçi olarak değiştirilmiş ve madde metnine " 6831 

sayılı Orman Kanununa tabi alanlar hariç olmak üzere, Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunması nedeniyle mülkiyeti devredilemeyen taşınmazlar üzerinde bedelsiz 

kullanma izni verilir " ile "Ancak devredilen veya kullanma izni verilen taşınmazın 

değerinin yatırım maliyet bedelinin yüzde ellisinden fazla olması halinde, şerh 

kaldırılırken bu taşınmazın Kanunda öngörülen amaçlar dışında kullanılamayacağına 

dair tapuya şerh konulur." hükmü eklenmiştir.42 (5084 s. Kanun m.5) 

4.12.4. Enerji Desteği 

4325 sayılı kanundan farklı olarak 5084 sayılı Yasa ile 36 ile enerji desteği 

sağlanmıştır. 01.10.2003 tarihinden itibaren yasada açıkça sayılarak belirtilen imalat 

sanayi, madencilik, hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), 

seracılık, soğuk hava deposu, turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanında 

faaliyete geçen, fiilen ve sürekli olarak asgari on işçi çalıştıran işletmelerin elektrik 

enerjisi giderlerinin % 20'si Hazinece karşılanacaktır. Bu orana 10 dan sonraki her bir 

işçi için 0,5 puan eklenerek istihdam artışı ile birlikte kademeli olarak arttırılacaktır. 

                                                
42  Akıl,a.g.m,s.22. 
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Ancak Hazinece karşılanacak oran, organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu 

bulunan işletmeler için % 50'yi, diğer alanlarda kurulu bulunan işletmeler için % 40'ı 

geçemeyecektir. Kamu işletmeleri de enerji teşviklerinden yararlanabilecektir. 

Fiilen ve sürekli olarak çalıştırılan işçi sayısının tespitinde, bir takvim yılının en 

az 3/4'ünde çalıştırılmış işçi sayısı, yıl içinde faaliyete başlanmış olması halinde ise 

faaliyette bulunulan süre dikkate alınacaktır. Böylece 01.10.2003 tarihinden önce 

faaliyete başlamış ve işçi sayısını bu tarihten önceki son bordroda gösterdiği sayıya göre 

en az % 20 oranında artırmış (ve en az 10 işçi çalıştırmakta) olan bir işletmenin, enerji 

desteğinden yararlanabilmesi için, bu asgari sayıyı, uygulama süresince yılın en az 

dokuz aylık bölümünde koruması gerekecektir. 43 

Enerji teşvikinden yararlanan mükellefler, enerji giderlerini yaptıkları dönemde 

gider olarak dikkate alacaklar ancak söz konusu giderlerle ilgili olarak Hazineden iade 

aldıkları dönemde ise gelir olarak kayıtlarına intikal ettireceklerdir 

Kapsam dahilindeki illerde 01.04.2005-31.12.2008 tarihleri arasında uygulanmak üzere, 

hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk dahil), seracılık, sertifikalı 

tohumculuk ve soğuk hava deposu yatırımlarında asgari 10; imalat sanayi, madencilik, 

turizm konaklama tesisi, eğitim veya sağlık alanlarında ise asgari 30 işçi çalıştıran 

işletmelerin elektrik enerjisi giderlerinin % 20’si Hazine tarafından karşılanmaktadır. 

(5084 s.Kanun m.6 )   

4.13. 5225 Sayılı Kültür Yatırımlarını Ve Girişimlerini Teşvik Kanunu İle 

Getirilen Vergisel Teşvikler 

5225 sayılı Kanunun amacı, bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin 

karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve 

sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini; kültürel iletişim ve etkileşim 

ortamının etkinleştirilmesini; sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu 

değerlere ulaşım olanaklarının yaratılmasını ve geliştirilmesini; ülkemizin kültür 

varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak 

değerlendirilmesi, kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik 

kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesini sağlamaktır.  
                                                
43  Mehmet Korkusuz, “Belirli İllerde Yapılacak Yatırımlarda 5084 Sayılı Kanunla Sağlanan Vergi 

Avantajları ve Diğer Avantajlar, Yaklaşım, (Mart 2004), Sayı:135, s.23. 
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Bu kanun kapsamındaki kültür Yatırım ve girişimleri için uygulanacak teşvik 

unsurları şunlardır: 

4.13.1. Gelir Vergisi Stopajı İndirimi 

Bu kanun uyarınca belge almış kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya 

girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, 

münhasıran belgeli yatırım ve girişimde çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden 

hesaplanan gelir vergisinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla %50’si, 

işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla %25’i, verilecek muhtasar 

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmektedir (5225 sayılı K. 

m.5/b). 

4.13.2. Taşınmaz Mal Tahsisi 

Kültür ve Turizm Bakanlığının, bu kanun kapsamında kültür yatırımı ve 

girişimleri için taşınmaz mal tahsisi yapma yetkisi bulunmaktadır (5225 sayılı K. 

m.5/a). 

4.13.3. Sigorta Primi İşveren Paylarında İndirim 

Bu kanun uyarınca belgelendirilmiş kurumlar vergisi mükellefi yatırımcı veya 

girişimcilerin, ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, 

münhasıran belgeli yatırım veya girişimde çalıştıracakları işçilerin, 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununun 72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca prime esas kazançları 

üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, Yatırım aşamasında üç yılı 

aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i 

Hazinece karşılanır (5225 sayılı K. m.5/c). 

4.13.4. Su Bedeli İndirimi Ve Enerji Desteği 

Kültür yatırımı ve girişimleri, su ücretlerini Yatırım ve girişimin bulunduğu 

yörede uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler. Bu Yatırım veya girişimin 

elektrik enerjisi ve doğal gaz giderlerinin %20’si beş yıl süreyle Hazinece karşılanır 

(5225 sayılı K. m.5/d). 
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4.13.5. Yabancı Uzman Personel Ve Sanatçı Çalıştırabilme  

Belgeli yatırım veya girişimlerde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ve İçişleri 

Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle 

toplam personel say sayısının %10’unu aşmamak üzere yabancı uzman personel ve 

sanatçı çalıştırılabilir (5225 sayılı K. m.5/e). 

4.13.6. Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme 

Belgeli girişimler ile belge kapsamındaki diğer birimler belgede belirlenen 

çalışma süresi içinde hafta sonu ve resmi tatillerde de faaliyetlerine devam edebilirler. 

Belgeli yatırımı veya girişimi Bakanlığın izni ile devralanlar da kalan süre için bu kanun 

hükümleri çerçevesinde teşvik ve indirim uygulamasından yararlanırlar (5225 sayılı K. 

m.5/f). 

4.14. 5350 Sayılı Kanun ve Uygulamasında Özellik Arz Eden Hususlar 

29.01.2004 tarih ve 5084 sayılı Kanunla, GSYİH miktarı diğer illere göre düşük 

bazı illerde 01.10.2003 tarihinden itibaren faaliyete geçecek yatırımlara, 2008 yılı 

sonuna kadar, çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi 

stopajı ve sigorta primi işveren payının % 80-100'ünün Hazine tarafından 

karşılanması ve yine bu yatırımlara enerji desteği sağlanması ve bedelsiz yatırım yeri 

tahsis edilmesi hükme bağlanmıştı. 12.05.2005 tarih ve 5350 sayılı Kanunla44, bu 

teşvikin kapsamı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen 

sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan illeri de 

kapsayacak şekilde genişletti ve Kanunla sağlanan desteklerden yararlanma 

koşullarında bazı değişiklikler yapıldı. 

1) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

yapılanların yanı sıra, 5350 sayılı Kanunla uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden 

yapılan hizmet ve yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler de teşvik 

kapsamı dışında tutulduğundan, 01.04.2005 tarihinden itibaren uluslararası anlaşma hü-

kümlerine istinaden hizmet ve yapını işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyette 

                                                
 
44  Akıl,a.g.m.,s.23-24. 
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bulunacak işverenler, bu faaliyetlerine ilişkin istihdamları dolayısıyla sigorta primi 

işveren hissesi teşvikinden yararlanamayacaklardır. 

2) 01.10.2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işletmeler, 

"mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya 

nevi değiştirmesi gibi hallerin yeni işe başlama olarak değerlendirilmemesi" uygulaması 

kapsamı dışına çıkarılmıştır. 

3) 01.04.2005 tarihinden önce faaliyete başlayan işletmeler için, koşulların 

sağlanıp sağlanmadığı, dört aylık sigorta prim bordrolarına göre değil aylık prim ve 

hizmet belgelerine göre bildirilen işçi sayısı olarak bordronun ilgili olduğu dönemin son 

ayına ilişkin işçi sayısı dikkate alınacaktır. Teşvik kapsamına dahil olan illerde bulunan 

iş yerleri dolayısıyla birden fazla aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi durumunda işçi 

sayısı olarak, enerji desteği uygulamasında ilgili işkolu veya sektörde faaliyet gösteren 

işletmelere ilişkin bordrolardaki işçi sayısının toplamı dikkate alınacaktır. 

4) 5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (h) bendinde yapılan değişikliğe göre, 

Kanun Kapsamına giren illerde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlar 

için, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi iş veren hissesi desteği ve enerji desteği, 

2008 yılı sonuna kadar değil, yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen beş yıl süresince 

uygulanacaktır. 

Örneğin, 31.12.2007 tarihinde tamamlanan bir yatırım için 2012 yılının Aralık 

ayı sonuna kadar teşvikten yararlanılacaktır. 

5) 5350 sayılı Kanunun 6’ncı maddesi ile 5084 sayılı Kanunun 7 inci maddesine 

eklenen ve 06.02.2004 tarihinden geçerli olan (j) bendinde, Kanun kapsamındaki illerde 

bulunan işletmelerden, bu Kanunda düzenlenen destek unsurlarından diğer ilgili 

mevzuat uyarınca yararlanmakta olanlar; aynı dönem için ve mükerrer olarak, bu 

kanunla sağlanan destek unsurlarından ayrıca yararlanamayacaktır. Bu 

durumda, yatırımcıların tercihleri dikkate alınmak suretiyle uygulama, destek 

unsurlarından sadece biriyle sınırlı olarak yapılacaktır. Aynı dönem için mükerrer 

olarak teşvikten yararlanılamayacaktır. 

6) 5084 sayılı Kanunun, 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 2 nci 

maddesinde sayılan illerde faaliyette bulunanlardan (Devlet İstatistik Enstitüsü 

Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına GSYİH tutarları 1500 ABD Doları 
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veya daha az olan illerde), 5084 sayılı Kanunun önceki 3 (Gelir vergisi stopajı teşviki) 

ve 4 üncü (Sigorta primi işveren paylarında teşvik) maddelerinde belirtilen teşvik ve 

desteklerden yararlanma hakkı kazanan mükellefler, bu haklarından aynen 

yararlanmaya devam edeceklerdir. Ancak, bu yatırımcılar, gerekli şartları sağlamaları ve 

talep etmeleri halinde, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı kanunla değişik 3 (Gelir vergisi 

stopajı teşviki) ve 4 üncü (Sigorta primi işveren paylarında teşvik) maddeleri 

hükümlerinden yararlanabileceklerdir. 

Buna göre gerekli şartları sağlayanlar dilerlerse, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinin 5350 sayılı Kanunla değişen hükümlerinden yararlanabileceklerdir. Ancak 

5350 sayılı Kanunla belirlenen yeni koşulların sağlanmış olduğu her durumda, yeni 

hükümler yatırımcıya ek avantaj sağlayabilecektir. Buna göre 5084 sayılı Kanunda 

belirtilen illerde teşvikten yararlananlar durumlarına uygun Kanun düzenlemesinden 

yararlanmaları gerekir. 

Örneğin, 01.10.2003 tarihinden önce faaliyete geçen ve bu tarihten önce verdiği 

son prim bordrosunda (20) işçi çalıştıran bir yatırımcı ilave olarak istihdam ettiği (10) 

işçi için 5084 sayılı Kanunun önceki hükümlerine göre vergi ve sigorta primi 

avantajlarından yararlanmaya devam ederken işçi sayısını % 20 artırıp 36 çıkarırsa, eski 

hükümlere göre (16)/ yeni hükümlere göre ise (6x2=12) işçi için (01.01.2005 tarihinden 

sonraki ilave istihdamın iki katı sayıda) vergi ve sigorta primi avantajlarından 

yararlanabilecektir. Böyle bir durumda da yeni hükümlerden yararlanmayıp eski 

hükümlerden yararlanmak daha doğru olacaktır. 

Buna karşın örneğin, 01.10.2003 tarihinden önce faaliyete geçmiş ve bu tarihten 

önce ilgili idareye verilmiş olan en son dört aylık sigorta prim bordrosunda bildirilen 

işçi sayısı (40) ve bu tarihten sonra işe (5) işçi almış olsun bu durumda 5084 sayılı 

Kanun hükümleri çerçevesinde sadece (5) işçi için gelir vergisi stopajı ve sigorta primi 

işveren hissesi avantajlarından yararlanabilmektedir. Yatırımcı Ocak 2005 ayından 

itibaren, mevcut işçilerini % 20 oranında artırarak (45x %20=9) yeni işçi daha 

çalıştırmaya başlamış ise, bu durumda 1.10.2003 tarihinden sonraki işçi sayısı toplamı 

14 olmaktadır. Yatırımcı 5084 sayılı kanuna göre 14 işçi için, 5350 sayılı kanuna göre 

ise (9x2=18) adet (01.01.2005 tarihinden sonraki ilave istihdamın iki katı sayıda) işçi 

gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesi avantajlarından yararlanabilecektir. 
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Bu durumda yatırımcının 5350 sayılı kanun hükümlerinden yararlanması daha doğru bir 

tercih olacaktır. 

7) 5084 sayılı Kanunun, 5350 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 6 ncı 

maddesine istinaden enerji desteğinden yararlanabilecek işletmelerle ilgili uygulamaya; 

aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınmak suretiyle, bir takvim yılı için en az 3/4'ünde 

çalıştırılmış olma şartı aranmaksızın, aynı madde hükümleri çerçevesinde devam 

edilecektir. 

Buna karşın, 5084 sayılı Kanun kapsamına giren illerde; 

- Yeni işe başlayan işletmelerin, 5084 sayılı Kanunun 5350 sayılı Kanunla 

değişik 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlamaları, 

- 01.10.2003 tarihinden önce 5084 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen konularda faaliyete geçmiş olan işletmelerin ise bu maddenin 

yürürlük tarihini müteakip 01.10.2003 tarihinden önce ilgili idareye vermiş oldukları en 

son dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayılarını, fiilen ve sürekli 

olarak 5084 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında 

belirtilen şartları sağlamaları, halinde yeni hükümler uygulanabilecektir. 

5. 5084 SAYILI YENİ TEŞVİK YASASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 5.1. 5084 Sayılı Kanunun Genel Özellikleri 

 5084 Sayılı Kanunun amacı; gelişmekte olan bölgelerde yatırımları ve istihdamı 

arttırmaktır. Bu amaçla teşvikin kapsamına 2001 yılı verileriyle kişi başına GSMH’ sı 

1.500 dolar ve altındaki iller girmiştir. Ayrıca, sadece bedelsiz arsa ve arazi desteği 

teşvikinden söz konusu 36 ile ilave olarak kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki 

diğer iller de yararlanacaktır. 
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TABLO 5. TEŞVİKTEN YARARLANACAK İLLER 

İl Fert Başına 
GSYİH($) 

İl Fert Başına 
GSYİH($) 

İl Fert Başına 
GSYİH($) 

Kırşehir 1488 Osmaniye 1157 Adıyaman 918 

Sinop 1459 Düzce 1142 Kars 886 

Giresun 1443 Çankırı 1136 Van 859 

Amasya 1439 Siirt 1111 Iğdır 855 

Uşak 1436 Gümüşhane 1075 Yozgat 852 

Malatya 1417 Ordu 1064 Ardahan 842 

Sivas 1399 Erzurum 1061 Hakkari 836 

Tokat 1370 Bartın 1061 Bingöl 795 

Diyarbakır 1313 Bayburt 1017 Bitlis 646 

Afyon 1263 Şanlıurfa 1008 Şırnak 638 

Batman 1216 Mardin 983 Muş 578 

Erzincan 1158 Aksaray 966 Ağrı 568 

Kaynak: Gelirler Genel Müdürlüğü, 1 Seri Nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği, 

 Görüldüğü gibi teşvikten yararlanacak iller belirlenirken 4325 sayılı yasadan 

kısmen farklı bir yöntem izlenmiştir. Öncelikle yasanın kapsamına girecek iller 

belirlenirken GSMH ve sosyo-ekonomik gelişmişlik ölçüleri birlikte dikkate alınmadığı 

için teşvikten yararlanacak il sayısı 22 den 36 ya çıkmıştır. Böylece neredeyse her 

bölgeden bir veya birkaç il teşvikten yararlanır hale gelmiştir. Ayrıca teşvikten 

yararlanacak iller Bakanlar Kurulu Kararı ile değil bizzat yasa ile belirtilmiştir. 

5.1.1. Kanunun Amacı: 

 5084 sayılı kanunun 1. maddesinde belirtildiği üzere; geri kalmış bölgelerde 

yatırımların teşvik edilerek istihdam olanaklarının arttırılması ve bu iller ile 

gelişmiş bölgeler arası gelir dağîlimi dengesizliklerinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

Bununla birlikte üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle uluslar arası piyasalarda 

rekabet etmekte zorlanan sanayiciler için maliyetlerin azaltılmasına katkıda 

bulunarak uluslar arası piyasalarda rekabet güçlerinin arttırılması hedeflenmiştir. 

Özellikle son yıllarda döviz kurundaki düşüşler nedeniyle ihracat olumsuz şekilde 

etkilenmiş ve işletmeler rekabet güçlerini kaybetmeye başlamışlardır. Bu sebeple 
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işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması için ve 4325 sayılı kanundan beklenen 

basarının sağlanamamış olması sebebiyle yeni bir teşvik kanununa ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu kanunla 2001 yılında kişi başı GSYİH miktarı 1500 ABD Dolarının 

altında yer alan 36 il "Kalkınmada Öncelikli Yöre" (KÖY) kapsamına alınmıştır. 5350 

sayılı kanunla; ise milli gelirden aldığı pay 1500 ABD Doları veya daha az olan iller 

ve bu iller dışında kalan iller ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmıştır. DPT 

Müsteşarlığınca 2003 yılı için belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına 

göre endeks değeri eksi olan iller için, bedelsiz arsa ve arazi temini açısından 

düzenleme yapılmıştır.45 

5084 sayılı Kanunla getirilen gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi işveren 

hisselerinde teşvik ile enerji desteği 31.12.2008 tarihine kadar uygulanacaktır. Ayrıca, 

Kanun kapsamına giren illerde 31.12.2007 tarihine kadar tamamlanan yeni yatırımlar 

için bu teşvikler Yatırımın tamamlandığı tarihi izleyen 5 yıl süresince uygulanmaya 

devam edilir. (5084 s.Kanun m.7/h) 

5.1.2. Kanun Kapsamında Yer Alan İller 

5084 sayılı kanun kapsamında aşağıda belirtilen 36 il yer almasına karşın, 

5350 sayılı kanunla değişikliğe gidilerek 13 il daha teşvik programına alınmıştır. Bu 

13 il 2003 yılı itibari ile DPT Müsteşarlığının istatistiklerine dayanılarak 

sosyoekonomik gelişmişlik endeks değerlerinin eksi değerde olması nedeni ile 

dâhil edilmiştir. 5084 sayılı kanun kapsamında yer alan illerin, bir bölgeye dâhil 

olup olmadıklarına göre değil gelişmişlik düzeylerine göre değerlendirilmesi makul 

ve rasyonel bir ölçüt olarak nitelenebilir. 46 Nitekim 5350 sayılı kanunla bu kıstasa 

önemli ölçüde yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

                                                
45   Lamba, Karahan, a.g.m., s.144. 
46  Korkusuz, a.g.m.,s.45. 
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TABLO 6. 5084 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN 
İLLER VE GSMH ORANLARI 

 

Kırşehir 1488 Afyonkarahisar 1263 Düzce 1142 Yozgat 852 

Sinop 1459 Batman 1216 Çankırı 1136 Ardahan 842 

Giresun 1443 Erzincan 1158 Sürt 1111 Hakkari 836 

Amasya 1439 Ordu 1064 Gümüşhane 1075 Bingöl 795 

U§ak 1436 Bartın 1061 Aksaray 966 Bitlis 646 

Malatya 1417 Bayburt 1017 Adıyaman 918 Şırnak 638 

Sivas 1399 Şanlıurfa 1008 Kars 886 Muş 578 

Tokat 1370 Diyarbakır 1313 Mardin 983 Osmaniye 1157 

Van 859 Iğdır 855 Ağrı 568 Erzurum 1061 

Kaynak:HM, TUGM 

 

Yatırımların ve istihdamın teşvik edilmesi konusunda Maliye Bakanlığı’nın 2 

seri no’lu genel tebliğinde47 belirtildiği üzere 5350 sayılı kanunla 1.4.2005 

tarihinden itibaren, gelir vergisi stopaj desteği ve diğer teşviklerden yararlanacak iller 

ve endeks değerleri tablo 'da görülmektedir. 

 

TABLO 7.  Sosyo-Ekonomik Durumuna Gore Yatırım Teşvikinden 

Yararlanacak İller 
 

İller Sosyo-
Ekonomik 
Gelişmişlik 

Endeksi 

İller Sosyo-
Ekonomik 

Gelişmişlik 
Endeksi 

ü Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik 
Endeksi 

Kilis -0,41175 Çorum -0,32761 Elazığ -0,10131 
Tunceli -040003 Artvin -0,26018 Karaman -0,09852 
Kastamonu -0,37558 Kütahya -0,20684 Nevşehir -0,07483 
Niğde -0,35582 Trabzon -0,18582   
Kahramanmaraş -0,34968 Rize -0,17840   

 
Kaynak: Mustafa Lamba, Atilla KARAHAN, “Uygulama Yatırımların Teşviki (5084 Sayılı Kanun 
Kapsamında Afyonkarahisar İli Örneği),Vergi Sorunları, Sayı:204, Eylül 2005 
 

                                                
47  Yatırımların ve İstidamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No:2) 04.06.2005 tarih ve 25835 Sayılı Resmi 

Gazetede Yayınlanmıştır. 
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5.1.3. Teşvikten Yararlanacak Mükellefler Ve Teşvikin Konusu 

 Teşvikten sadece gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi 

mükellefi olmaları koşuluyla kamu kurum ve kuruluşlarına ait iktisadi işletmeler 

yararlanabilecektir. Faaliyet konusunun, tam ya da dar mükellef olmanın bir önemi 

yoktur. Önemli olan kapsama dahil illerde bulunan işyerlerinde fiilen işçi çalıştırmaktır. 

Çünkü bu işyerlerine ilişkin bordrolarda gösterilmiş olsa dahi fiilen bu işyerlerinde 

çalışmayan işçiler için vergi teşvikinden yararlanmak mümkün değildir. 

 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunlarına göre 

ihalesi yapılan köprü, baraj, okul, kamu binası gibi inşaat işleri ile ulaşım, temizlik, 

güvenlik gibi hizmet işleri teşvikten yararlanamazken, ihalesi yapılan her türlü mal 

teslimi işleri, diğer koşulların sağlanması halinde teşvikten yararlanabilecektir. 

5.2. 5084 Sayılı Kanuna Yöneltilen Eleştiriler 

5084 sayılı kanun, yürürlüğe girme aşamasında ve girdikten sonra çeşitli 

eleştirilere maruz kalmıştır. Bu eleştiriler yasanın başarısı ve konunun değerlendirmesi 

açısından önemlidir. Bu sebeple genel bir değerlendirme yapılmadan önce aşağıda genel 

hatlarıyla yasaya yapılan eleştirilere yer verilmiştir. 

- 5084 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle, serbest bölgelerdeki firmaların uğrayacağı 

zararları telafi edici düzenlemeler yapılmazsa, bu firmaların ruhsat sürelerinin bitiminde 

serbest bölgeleri terk etmeleri kuvvetli bir ihtimaldir.48 

- Serbest bölgelere tanınan vergi teşviklerinin tamamen kaldırılması yerine transfer 

fiyatlandırması konusunda yasal düzenlemeler yapılması serbest bölgelerden beklenen 

ekonomik amaçlara daha uygun olacaktır. 

- Teşvikin 5 yıl süre ile sınırlandırılması bazı alanlarda yapılacak yatırımların 

tamamlanma süreleri dikkate alındığında yeterli olmayacaktır. 

- Yasa, DİE tarafından hesaplanan 2001 yılı verileriyle GSMH'si 1500 doların altında 

kalan 36 ilde uygulanacaktır. Böyle kesin ve köşeli bir belirleme uygulamada 

haksızlıklara neden olacaktır. Yasa'nın tartışılması sırasında bu eleştiri üzerinde gereği 

kadar durulmamıştır. Bu esas kabul edilse bile, illere verilecek teşviklerin iki kademede 

                                                
48  İbrahim Organ, “5084 Sayılı Kanunla Getirilen Yeni Düzenleme Bazı Kesimleri Cezalandırıyor”, 

Yaklaşım Dergisi, Sayı:136, (Nisan 2004), s.65. 
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(1000 dolara kadar, 1000–1500 dolar arası gibi) düzenlenmesi daha isabetli olacaktır. 

Teşviklerin her ilin sosyal, ekonomik ve coğrafi durumuna göre sektörel ve bölgesel 

bazda düzenlenmesi tartışmasız çok daha iyi sonuçlar verecektir.49 

- Yeni teşvik düzenlemesi, Türkiye'deki yatırım ortamını tümüyle düzelteceğine, 

mevcut sanayi bölgelerine coğrafi olarak yakın illere yönelik olarak fabrikaların ve 

yatırımların göçünden başka bir sonuç doğurmayacaktır. 

- Tanınan desteklerin yanı sıra yatırım indirim oranının da kademeli biçimde %100 

hatta belli ölçeklerde %200'e kadar artırılmak suretiyle uygulanması gerekirken, ülke 

genelinde %40 olarak uygulanması gerçekçi değildir. Bu teşviklerin en büyük katkısı 

kayıt dışı çalışanların kayda alınması olacaktır. Bu durumda kanundan beklenen amacın 

gerçekleşmeyeceğini göstermektedir.50 

6. 4325 VE 5084 SAYILI KANUNLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Türkiye'de uygulanan teşviklere, bakıldığında, iki ayrı teşvik kanununun 

çıkarıldığı görülmektedir. İlki 1998 yılı başında yürürlüğe giren 4325 sayılı kanun’dur. 

İkincisi ise 06.02.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5084 sayılı kanun’dur. 

Gerek her iki Kanun ile öngörülen teşvikler ve gerekse Hazine, Eximbank, 

KOSGEB, Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi kuruluşlar tarafından çıkarılan teşvikler 

bir arada inceletildiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır: 

1- Bütün teşviklerin kapsamına ilişkin ölçütler hem birbirinden çok farklıdır ve 

hemde çok değişkendir.  

2- Ölçütler gerçek hayatın koşullarına uygun değildir. Örneğin; her kuruluşun 

KOBİ tanımı çok farklıdır. 

3- Sağlanan teşvikler yetersizdir. 

4- Öngörülen teşviklere ilişkin olarak yönetsel kararlarla yapılan düzenlemeler 

daraltıcı yöndedir. 

5-Uygulama süreleri çok kısa veya belirsizdir. Aynı yıl içinde bile değiştirilen 

düzenlemeler vardır. 

 

                                                
49  Selahattin  Tuncer, “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle İlgili Yeni 5084 Sayılı Yasa, E-Yaklaşım 

Dergisi, (Mart 2004), s.8. 
50  M.Gürhan Acar, “5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanunla Getirilen Düzenlemeler”, Vergi Dünyası, (Mart 2004), s.109. 
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TABLO 8. Bazı İllerde Sağlanan Teşviklerle İlgili 4325 ve 5084 Sayılı Kanunların               

Karşılaştırılması 

AÇIKLAMA                         4325 SAYILI KANUN                                    5084 SAYILI KANUN 
Amaç OHAL ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde vergi 

teşvikleri, bedelsiz arsa tahsisi, sigorta primi 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde vergi teşvikleri, 
sigorta primi, enerji desteği, bedelsiz arsa tahsisi 

Kapsam OHAL ve mücavir illeri ile Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde kişi başına 1.500 Doların altında 
GSYİH ve (-) 0.5'in altında sosyo-ekonomık 
gelişmişlik düzeyi olan iller (22 il) 

2001 yılında kışı başına 1.500 Doların altında 
GSYİH olan iller ile bedelsiz arsa tahsisinde 
kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan iller (36 
il) 

İller Batman, Bingöl. Bitlis, Hakkan, Diyarbakır, 
Mardin, Muş. Siirt, Sımak. Tunceli, Van, 
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzurum, 
Gümüşhane, Iğdır, Kars, Ordu. Şanlıurfa, Yozgat 

Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, 
Ardahan, Batman, Bartın, Bayburt, Bingöl, Bitlis, 
Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, 
Giresun, Gümüşhane, Hakkari, İğdır, Kars, 
Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, 
Osmaniye, Sinop, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Sımak, 

İşlemlerde 
Vergi, Resim 
ve Harç 
istisnası 

OHAL bölgesindeki teşvik belgeli yatırımlarla 
ilgili işlemlerde veraset, damga harç, emlak, banka 
ve sigorta muameleleri vergisi istisnası vardır 
(31.12,2002 tarihine kadar) 

işlemlerde vergi, resim, harç istisnası yoktur. 

Gelir ve 
Kurumlar 
Vergisi 
İstisnası 

01.01.1998-31.12.2000 tarihleri arasında işe 
başlayan mükelleflerin en az 10 işçi çalıştırmak 
şartıyla kazançları 5 yıl süreyle gelir ve kurumlar 
vergisinden istisnadır. 

Gelir ve kurumlar vergisi kazanç istisnası yoktur. 

Gelir ve 
Kurumlar 
Vergisi 
indirimi 

Öteden ben işe devam edenlerle yukarıda belirtilen 
tarihler arasında işe başlayan mükelleflerin 
çalıştırdıkları işçi sayısına göre 2007 sonuna kadar 
gelir ve kurumlar vergisinden % 40-60 oranında 
indirim vardır. 

Gelir ve kurumlar vergisi indirimi yoktur. 

Çalışanların 
Gelir Vergisi 
Stopaj 
Ertelemesi 

Öteden ben işe devam edenlerle yeni işe 
başlayanların çalıştırdıkları işçilerden kesilen gelir 
vergisi 31.12.2002 tarihine kadar uygulanmak 
üzere iki yıl ertelenir. 

Çalışanların gelir vergisi stopaj ertelemesi yoktur. 

Çalışanların 
Gelir Vergisi 
Stopaj 
indirimi 

Çalışanların gelir vergisi stopaj indirimi yoktur Organize Sanayi Bölgeleri ile Endüstri 
bölgelerinde çalışanların stopajının tamamı ile 
diğer yerlerde çalışanların stopajının % 80'i 
(asgari ücrete ait vergiyi geçmemek 31.12.2008 
tarihine kadar uygulanmak üzere, muhtasar 
beyannameden indirilir. 

Sigorta primi 
işveren payı 
teşviki 

OHAL kapsamındaki illerde öteden beri işe devam 
edenlerle yeni işe başlayanların yeni işe aldıkları 
işçilere ait sigorta primi işveren payı 31.12.2002 
tarihine kadar Hazine tarafından karşılanır. 

2001 yılında kişi başına 1.500 Doların altında 
GSYİH olan illerde öteden beri işe devam 
edenlerle yeni işe başlayanların yeni işe aldıkları 
işçilere ait sigorta primi işveren payının, 
Organize Sanayi Bölgeleri ile endüstri 
bölgelerinde tamamı ve diğer yerlerde % 80'i 
31.12.2008 tarihine kadar Hazine tarafından 
karşılanır. 

 
Bedelsiz arsa 
tahsisi 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde en az 10 kişilik 
istihdam öngören teşvik belgeli yatırımlara 
bedelsiz arsa tahsisi yapılabilir (Özel şartlar ile 
usul ve esaslar Maliye Bakanlığı'nca çıkarılacak 
yönetmelikle belirlenir). 

2001 yılında kişi başına 1.500 Doların altında 
GSYİH olan iller ve Kalkınmada Öncelikli 
Yörelerde en az 10 kişilik istihdam öngören 
teşvik belgeli yatırımlara bedelsiz arsa tahsisi 
yapılabilir (özel şartlar ile usul ve esaslar 
Bakanlar Kurulu'nca çıkarılacak Yönetmelikle 
belirlenir. 
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Enerji Desteği Enerji desteği yoktur 2001 yılında kışı başına 1.500 Doların altında 
GSYİH olan illerde belli alanlarda faaliyet 
gösteren işletmelerin en az 10 işçi çalıştırmaları 
koşuluyla elektrik enerjisi giderlerinin % 20'si 
hazinece karşılanır, işçi sayısı arttıkça bu oran % 
40-50'ye kadar çıkabilir. 

Kaynak: Ahmet Yardım, ”Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile İlgili 5084 Sayılı Kanunun 
4325 Sayılı Kanun ile Mukayeseli Analizi”, Vergi Sorunları, Sayı: 189, Haziran 
2004 

 

Ayrıca bu iki kanun yanında yatırım teşvik uygulamalarına 18.01.2001 tarih ve 

24291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 21.12.2000 tarih ve 

2000/1821 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında 

Karar" ile 18.02.2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 18.01.2001 

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve 

Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar’ın Uygulanmasına ilişkin 200l/J No’lu Tebliğ" 

hükümleri çerçevesinde devam edilmektedir.51 

 Teşviklerden yararlanmak isteyen girişimciler için teşvik için başvuru yeri, 

gerekli belgeler sorumlu mercilerin bilinmesi gerekmektedir.  

7. TEŞVİKLERDEN YARARLANMA SÜRECİ 

7.1. Teşvik Belgesi İçin Başvuru 

 Kararname ve Tebliğe göre, teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için, yatırımcı 

firma ve kuruluşların Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Dairesi'ne başvurup 

teşvik belgesi almaları gerekir.52 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 1994 yılında 

ikiye ayrılmasıyla, yatırım teşviklerinden Hazine Müsteşarlığı'na bağlı "Teşvik ve 

Uygulama Genel Müdürlüğü" sorumlu hale gelirken, ihracat teşvikleri "Dış Ticaret 

Müsteşarlığı"nın görev alanına girmiştir. 

Yatırım teşvik belgesi, Hazine Müsteşarlığınca başvuru üzerine 

yatırımcılara verilen ve teşvik tedbirlerinden yararlanmayı sağlayan anahtar bir 

belgedir.  

                                                
51  Tuncer, Selahattin, “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle İlgili Yeni 5084 Sayılı Yasa”,  

 E-Yaklaşım Dergisi, Mart 2004, s.33. 
 
52  Tuncer, a.g.m. s. 21-22. 
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Kamuoyunda yatırım teşvik belgesinin, yatırım yapılmasına izin veren bir belge 

olduğu şeklinde yanlış değerlendirmeler olabilmektedir. Oysa yatırım teşvik belgesi, 

yatırımın yapılıp yapılmamasına izin veren bir belge değil; yatırımcı tarafından yatırımın 

yapılmasına karar verildiğinde yatırımcıya devletçe bazı avantajlar sağlayan bir belgedir. 

Şüphesiz ki, serbest piyasa ekonomisi mantığı içerisinde bu belge olmadan ve 

dolayısıyla Devletçe sağlanan imkanlardan yararlanmadan da yatırımcı yatırım 

yapabilir. 

Kamuoyundaki bi r  başka yanlış anlayış, teşvik belgesi almanın Hazine’den 

nakit para alma ile eşdeğer görülmesidir. Şu an uygulamada olan teşvik mevzuatına 

bakıldığında Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) ve az gelişmiş  yörelerde yarım 

kalmış yatırımlara yönelik krediler dışında teşvik tedbirlerinin esas itibariyle vergisel 

olduğu görülecektir. 1994 yıl ına kadar çeşitli şekillerde uygulanan fon kaynaklı kredi, 

vb. nakit teşvikler; gerek uluslararası yükümlülüklerimiz ve gerekse Hazine'nin nakit 

imkanları nedeniyle uygulamadan kaldırılmıştır.  Vergisel teşvikler ise devletin bazı 

vergilerden vazgeçmesi yoluyla yatırımcılara destek olması anlamına gelmektedir.53 

Teşvik belgesine bağlanmak için aşağıdaki niteliklerden birine uymak 

gerekmektedir:  

- Gerçek şahıslar,  

- Adi ortaklıklar, 

- Sermaye şirketleri (Anonim, limited vb. şirketler), 

- Kooperatifler, 

- İş ortaklıkları (adi ortaklık),  

- Kamu kurum ve kuruluşları,  

- Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ,  

- Dernekler ve vakıflar,  

- Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri. 

Yukarıda belirtilen gerçek ve tüzel kiş i ler  yapmayı planladıkları yatırımla ilgili 

teşvik belgesi a labilmek için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na başvurmaları 

gerekmektedir. Hazine Müsteşarlığı'nda yatırım teşvik belgelerini düzenleyen iki birim 

                                                
 
53  İsa Coşkun, a.g.m., s. 46. 
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bulunmaktadır. Bunlar, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğü'dür. Yabancı sermayeli ortaklıklar ve yurt dışındaki 

yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubelerinin; teşvik belgesi almak için Yabancı Sermaye 

Genel Müdürlüğü'ne, diğer yatırımcı kişi ve kuruluşların ise Teşvik Uygulama Genel 

Müdürlüğü 'ne başvurmaları gerekmektedir. 

 Örneğin Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin alarak Türkiye'de 

kurulan anonim ve limited şirketlerle, yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri; 

yapmak istedikleri yatırımlarla i l g i l i  olarak Devletin sağladığı teşvik 

tedbirlerinden yararlanmak istediğinde, yatırım teşv i k  belgesi almak iç in 

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvurmak durumundadırlar. 

Kurulacak yabancı sermayeli anonim/limited şirketler ile  şubeler adına da teşvik 

belgesi düzenlenmesi mümkündür54.  

Yatırım yapmak isteyenin b i r  Türk vatandaşı ya da ortaklarının tamamı 

Türk vatandaşı olan şirketler olması durumunda ise başvuru merci, Teşvik ve 

Uygulama Genel Müdürlüğü olmaktadır . Bu iki  birim dış ında Yatırım teşvik 

belgesi düzenleyen başka b i r  kuruluş bulunmamaktadır.55 

7.2. Başvuru Merci 

a) Yabancı sermayeli şirket ve şubelerce gerçekleştirilecek bütün 

yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne, 

b) 2 trilyon TL (2.000.000-YTL) ’nin altındaki imalat ve tarımsal sanayi 

yatırımları için 01.08.2001 tarihinden itibaren Yatırımın yapılacağı ildeki sanayi 

odalarına ve gerektiğinde Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı’nca 

belirlenen ilgili odalara, 

c) Diğer Yatırımlar için Müsteşarlık Teşvik ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü'ne müracaat edilir. 

                                                
54  98/1 Sayılı Tebliğ, Md.3/3. 
55  Coşkun, a.g.m., s. 46. 
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7.3. Başvuruda Aranan Belgeler 

Yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (50 il) 50 milyar TL (50.000-YTL), diğer yörelerde ise 

100 milyar TL (100.000-YTL)  olması gerekmektedir. 

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda aranacak asgari 

sabit yatırım tutarı bu miktarların %25 'i kadardır. 

Teşvik unsurlarından yararlanabilmek için yatırıma başlamadan önce teşvik 

belgesi talebinde bulunulması esastır. Ancak, yatırıma başlanmış olması halinde de 

teşvik belgesi talebinde bulunulabilir. Ancak bu durumda yatırıma başlama tarihi, 

başvuruda bulunulan yılın ilk gününe kadar çekilebilir. 

Teşvik belgesi alabilmek için Hazine Müsteşarlığı’nın ilgili birimlerine yapılacak 

başvurularda 99/1 Sayılı Tebliğ ile değişik 98/1 Sayılı Tebliğ gereğince aranacak 

belgeler şu şekildedir:56 

a) Yatırım bilgi formu, 

 b) TC Merkez Bankası nezdindeki yatırımları teşvik fonuna irat kaydedilmek 

üzere yatırılacak meblağa ilişkin makbuzun ikinci nüshası, projenin uygun görülmemesi 

ya da yatırımcının talebinden vazgeçmesi halinde bu meblağ yatırımcıya iade 

edilecektir. Yatırılacak meblağ Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda 

80 milyon TL (80-YTL), diğer yörelerde ise 160 milyon TL (160-YTL) 'dir. 

Kalkınmada Öncelikli Yöreler dışındaki yörelerde 8 trilyon TL (8.000.000-YTL) ’nin 

üzerindeki yatırımlarda bu tutar 500 milyon TL (500-YTL), 85 trilyon TL (85.000.000-

YTL) üzerindeki yatırımlarda ise 1 milyar TL (1.000-YTL) olarak uygulanmaktadır. 

 c) Yurt içi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizata ilişkin olarak 

yatırımcı tarafından düzenlenmiş ve imzalanmış listeler, şirketi temsil ve ilzama yetkili 

kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, Kuruluş işlemleri ve iştigal konuları ile şirketin 

son sermaye yapısının yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi asılları veya tasdikli 

örnekleri, gelişmiş yörelerde yapılacak tevsi yatırımlarında ve nakit destek unsuru ihtiva 

eden yatırımlarda tüm makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat teklifleri, 

kullanılmış ithal makine ve teçhizat ihtiva eder, yatırım projelerinde ise sadece 

                                                
56  98/1 Sayılı Tebliğ Md.3/5. 
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kullanılmış makine ve teçhizata ait proforma fatura veya fiyat teklifleri, son yıllara ait 

vergi dairesince onaylı bilanço, 

d) Yatırımcıların mali mevzuata aykırı bir fiilinin olmadığına dair taahhütname,  

e) Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, 

tamamlama ve entegrasyon niteliğinde gerçekleştirilecek yatırımlarda, ilgili odaca 

onaylı kapasite raporu ve mücbir sebepler dolayısıyla nakledilmiş olanlar hariç en az iki 

yıldan beri aynı işyerinde ve aynı iş kolunda faaliyette bulunulduğuna dair ilgili Sanayi 

Odası'ndan alınacak yazı 

f) Vergi, resim ve harç istisnası desteğinin talep edilmesi halinde ihracat 

taahhütnamesi,  

g) Kiralık işyerinde yapılacak yatırımlar için müracaat tarihi itibari ile en az 5 

yıllık, kiralık arsa üzerinde yapılacak yatırımlar için ise en az 10 yıllık kira kontratının 

firmaya tekrar iade edilmek üzere aslı kiralayana ait tapu ve imza beyannamesi veya 

kira kontratının noter tasdikli sureti, 

h) Organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırımlar veya 

nakil yatırımları için tahsis yazısı veya belgesi, 

ı) Turizm yatırımlarında Turizm Bakanlığı'ndan alınacak turizm yatırım veya 

işletme belgesi, 

i) Eğitim (anaokulu, ilköğretim, ortaöğretim kurumları) yatırımlarında Milli 

Eğitim Bakanlığı'ndan alınacak izin belgesi, 

j) Spor kompleksleri ve tesislerine yönelik yatırımlarda Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü veya göreceği yetkili mercilerden alınacak belge, 

k) Tersane (gemi inşa onarım ve bakım tesisleri) yatırımlarında Denizcilik 

Müsteşarlığı’ndan alınacak uygun görüş yazısı, 

l) Sağlık yatırımlarında komple yeni yatırım dışındaki yatırımlarda mevcut 

tesisin varlığını teşvik eden, ilgili mercilerden alınacak belge, 

m) Müteahhitlik işlerinde işin üstlenildiğine dair ilgili kurum ve kuruluştan 

temin edilecek, müracaat tarihi itibari ile kalan iş miktarını gösterir iş durum belgesi, 

onaylı sözleşme ve keşif özeti, 

n) Maden aramaya yönelik sondaj yatırımlarında arama ruhsatı, maden 

istihracına yönelik yatırımlarda, maden işletme ruhsatı ile izni veya Maden İşleri Genel 
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Müdürlüğü'nce onaylanmış işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans sözleşmesi (kamu 

kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki maden sahalarıyla ilgili rödövans sözleşmelerinde 

bu onay aranmaz), taş ve/veya kum ocakçılığına yönelik yatırımlarda ise taş ocağı 

ve/veya kum ocağı ruhsatı, 

o) Su dolum tesisleri yatırımlarında kaynak suyunun yatırımcıya tahsis 

edildiğine dair ilgili merciden alınacak yazı ile Sağlık Bakanlığı'ndan alınacak kaynak 

suyunun içilebilir nitelikte olduğunu tevsik eden yazı, 

ö) Su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda Tarım ve Köy İşleri 

Bakanlığı ile gerektiğinde ilgili diğer mercilerden alınacak izin yazıları, 

p) Enerji yatırımları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınacak izin 

yazısı (otoprodüktör yatırımlarında, izin yazısı sonradan ibraz edilmek şartıyla aynı 

Bakanlıktan alınacak izin talebinin değerlendirildiğine ilişkin yazı), 

r) Yap-İşlet veya Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak yatırımlara ilişkin 

sözleşmenin ilgili Bakanlıkça onaylı örneği, 

s) Radyo, televizyon ve benzeri basın ve yayın yatırımları dahil haberleşme 

yatırımları için Ulaştırma Bakanlığı ve /veya Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile diğer 

ilgili kurum, kurul ve "kuruluşlardan alınacak lisans, belge ve/veya uygunluk yazıları, 

ş) Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için 3226 sayılı 

Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş sözleşmenin noter tasdikli 

örneği, 

t) Gelişmiş yörelerde yapılacak komple yeni yatırım olarak teşvik belgesi 

düzenlenebilecek yatırımlar hariç olmak üzere, 

u) Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme ve 

tamamlama yatırımları için en az iki yıldan beri aynı işyerinde ve aynı iş kolunda 

faaliyette bulunulduğuna dair ilgili odadan, tarım yatırımları için ilgili odadan veya 

Tarım İl Müdürlüğünden alınacak yazı, 

v) Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de yapılacak yatırımlar için gerekli 

görülmesi halinde yatırım yerinin Büyük Şehir Belediye sınırları dışında olduğuna dair 

Büyük Şehir Belediyesi'nden alınacak yazı, 
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y) Yenileme yatırımlarında yenilemeye konu yatırım mallarının, aktiflere girişi 

ile ilgili bilgilerin şirketin yasal defter kayıtları ile tevsiki ve aktiflerden düşüleceğine 

dair yönetim kurulu kararı ve taahhütname, 

z) Yatırım projesinin niteliğine göre Müsteşarlıkça gerekli görülecek diğer bilgi 

ve belgelerden oluşmaktadır. 

7.4. Teşvik Belgesi Başvurusunun İdarece Değerlenmesi ve Belgeye 

Bağlanması 

 Tebliğin 7. ve devamı maddelerinde ilgililerce yapılan teşvik belgesi 

başvurularının ne şekilde değerlendirileceği hakkında ayrıntılı hükümler getirilmiştir. 

Bu şekilde, değerlemenin objektif ve kabule sayan kriterlere göre yapılması 

sağlanmıştır Böyle bir değerleme idare tarafından yapılmaktadır. Yapılan başvuru 

uygun görüldüğü takdirde Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, yabancı sermaye 

yatırımlarında Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü talep sahibine belgeyi düzenleyip 

göndermektedir.57 

Yatırım teşvik belgelerinin revizesi Gelir Vergisi Kanunu Ek madde 2/5 ‘de şu 

hükümlere bağlanmıştır. “Yatırım tasdik edilmiş bulunan şartlar ve süreler dahilinde 

yapılmış olmalıdır.“ 

Tasdik edilen şartlarda meydana gelebilecek değişikliklerin ve sürelerde 

doğabilecek gecikmelerin vukuundan itibaren üç ay içinde Hazine Müsteşarlığı’na 

bildirilmesi ve onayının alınması şarttır.” Maddenin devamında da müracaatın 

zamanında yapılmasını yatırım indiriminden yararlanma hakkını ortadan kaldıracağı 

belirtilmektedir.58 

Yukarıda açıklanan tüm teşvik unsurlarından yararlanabilmek için Yatırım 

teşvik belgesine sahip olmak gerekmektedir. Anılan teşvik unsurlarının, dayanağı olan 

hükümlere bakıldığında teşvik belgesi almayı şart koşmaktadır. Ancak sınırlı da olsa bazı 

teşvik unsurları için teşvik belgesi alma şartı bulunmamaktadır. Örneğin bina-inşaat 

harcı istisnası için teşvik belgesi şartı yoktur. 

                                                
57  Tuncer, a.g.m., s. 22-23. 
58  E.İsmail Hakkı, ”Yatırım Teşvik Belgelerinin Fiziki Yatırım ve Tutar Olarak Revizesinde İndirim 

Hakkı”, Vergi Sorunları, Sayı: 158, (Kasım 2001), s.23. 



 
 

 105 

7.5. Teşvik Belgeleriyle İlgili Sınırlamalar 

 Teşvik belgelerine ilişkin getirlen sınırlayıcı hıükümler getirilmiştir. Bunlar üç 

başlık altında toplanabilir; gelişmiş yörelerdeki bazı yatırımlar, makro ekonomik 

politikalar, mevzuata aykırı davranışlar. 

7.5.1. Gelişmiş Yörelerdeki Bazı Yatırımlar 

Gelişmiş yöreler dışındaki yörelerde yapılacak tüm yatırımlar için teşvik 

belgesi düzenlenebilmektedir. O halde teşvik belgesi almada ilk sınırlama gelişmiş 

yörelere yapılacak yatırımlarla ilgilidir. Teşvik uygulamaları açısından hangi yörelerin 

gelişmiş sayılacağı 98/10755 Sayılı Kararın 3. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre 

İstanbul ve Kocaeli il sınırları ile Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya 

Büyükşehir Belediye sınırları dahili Gelişmiş Yöre olarak kabul edilmiştir. Göç ve 

nüfus yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla bu yörelerde gerçekleştirilecek her tür 

yatırım için teşvik belgesi düzenlenmesi mümkün değildir. Gelişmiş yörelerde teşvik 

belgesine bağlanabilecek yatırımlar, anılan Karar ve 98/1 Sayılı Tebliğ' de tek tek 

sayılmıştır. Bir başka ifadeyle pozitif b i r  liste oluşturulmuştur. Bu liste aynen aşağıda 

yer almaktadır.59 

- Elektrik enerjisi üretimi yatırımları (otoprodüktör yatırımları dahil), 

- Alt yapı yatırımları, 

   - Yap-işlet ve/veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılacak yatırımlar, 

   - Ar-ge, tasarım, yeni ürün ve model geliştirmeye yönelik yatırımlar, 

   - Çevre korumaya yönelik yatırımlar, 

   - B i l im  ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nca belirlenen öncelikli teknoloji 

yatırımları, 

-  Elektronik sanayi yatırımları, 

-  Gemi ve yat inşa yatırımları, 

- Tersane yatırımları (gemi inşa ve onarımını sağlayan tesisler), 

- Teknopark, bilişim teknolojisi, eğitim, sağlık, turizm ve haberleşmeye yönelik 

yatırımlar dahil olmak üzere Müsteşarlıkça belirlenecek diğer hizmet yatırımları, 

                                                
59  E.İsmail Hakkı, “Yatırım Teşvik Belgelerinin Fiziki Yatırım ve Tutar Olarak Revizesinde İndirim 

Hakkı”, Vergi Sorunları, Sayı:158, Kasım 2001, s.23. 
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- Mevcut Yatırımın Kalkınmada Öncelikli Yörelere veya yurt dışına nakli 

halinde, ayni mahalde ayni veya farklı konuda gerçekleştirilmesi Müsteşarlıkça uygun 

görülecek yatırımlar, 

- Tevsi, modernizasyon; yenileme, kalite düzeltme, darboğaz giderme, 

entegrasyon ve tamamlama yatırımları, 

Yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam 

artırıcı özelliklerden bir veya birden fazlasını içeren ve sabit Yatırım tutarı 50 milyon 

ABD Doları karşılığı Yeni Türk Lirasının üzerindeki komple yeni yatırımlardan 

Müsteşarlıkça uygun görülecek yatırımlar. 

 

TABLO 9. 1998-2002 Yılları Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı 

  
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
TOPLAM 

BELGE SAYISI (ADET) 
TARIM 145 109 94 51 44 443 

MADENCİLİK 135 93 85 63 101 477 
İMALAT 2.472 1.601 2.093 1.299 1.953 9.418 
ENERJİ 46 48 46 46 29 215 

HİZMETLER 1.493 1.117 1.203 695 875 5.383 
TOPLAM 4.291 2.968 3.521 2.154 3.002 15.936 

SABİT YATIRIM TUTARI (MİLYAR TL) 

TARIM 91.814         99.141 129.434 100.244 179.577 600.210 
MADENCİLİK 94.725 57.785 81.205 100.392 654.166 988.273 
İMALAT 2.204.218 2.218.726 3.474.501 5.656.324 8.930.358 22.484.127 
ENERJİ 237.962 230.893 2.110.804 1.846.037 491.365 4.917.061 

HİZMETLER 1.865.869 2.622.642 2.965.194 2.895.565 4.974.132 15.323.403 
TOPLAM 4.494.587 5.229.187 8.761.139 10.598.561 15.229.599 44.313.074 

İSTİHDAM (KİŞİ) 

TARIM 7.405 4.694 5.390 3.024 3.251 23.764 
MADENCİLİK 5.095 2.758 2.625 2.246 6.499 19.223 
İMALAT 147.246 91.819 92.037 62.677 87.962 481.741 
ENERJİ 673 534 1.747 1.232 311 4.497 

HİZMETLER 125.371 94.031 87.041 33.746 44.783 384.972 

TOPLAM 285.790 193.836 188.840 102.925 142.806 914.197 

KAYNAK: HM/TUGM 

 

Tablo 9’da teşvik belgelerinin sektörel dağılımının yıllar itibariyle artışı 

verilmiştir. Özellikle imalat ve enerji sektöründe hareketlenmeler gözlenirken, tarım 



 
 

 107 

madencilik ve hizmetler sektöründe ciddi artışlar kaydedilmediği görülmüştür. Özellikle 

imalat ve enerji sektörüne tanınan vergisel avantajlarla bu artışın nedeni açıklanabilir.  

7.5.2. Makro Ekonomik Politikalar 

Teşvik belgesi düzenleyen birimlerce makro ekonomik politikalar yanında. arz-

talep dengesi ve sektörel mali ve teknik yönden yapılacak değerlendirme sonucunda 

uygun görülen projeler teşvik belgesine bağlanabilmektedir .60 

Bu hükümden, Müsteşarlığın ilgili birimlerinin her başvuruya otomatik olarak 

olumlu yanıt verip teşvik belgesi düzenlemek durumunda olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Şüphesiz ki, böyle bir hüküm keyfi bir şekilde değil, önceden belirlenen objektif esaslar 

çerçevesinde uygulanmaktadır. Örneğin kapasite fazlalığı olan sektörlerde kapasite artırıcı 

yeni yatırımlar için belirlenen objektif kriterler çerçevesinde teşvik belgesi 

verilmeyebilmektedir. Teşvik, devlet tarafından yatırımcılara sağlanan bir imkan 

olduğuna göre, serbest piyasa ve rekabet kurallarına aykırı olmamak koşuluyla makro 

ekonomik politikaların bir gereği olarak bazı sınırlamaların getirilebilmesi doğaldır.61 

7.5.3. Diğer Mali Mevzuata Aykırı Davranışlar 

Diğer bir önemli sınırlama 98/1 sayılı Tebliğ'in 99/1 sayılı Tebliğ'in 19. maddesi 

ile değişik 32. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, bu maddede ayrıntılı olarak 

belirtilen mali mevzuata aykırılık teşkil eden fiillerde bulundukları mahkeme kararlan ile 

tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarca durumları Müsteşarlığa bildirilen 

yatırımcılara (adına teşvik belgesi düzenlenmiş firma tüzel kişiliği ve doğrudan veya 

dolaylı hisseye sahip ortaklan ve iştirakleri dahil) Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme 

neticesinde süreli veya süresiz yeni teşvik belgesi verilmeyebilir. Ayrıca, maddede 

belirtilen mali mevzuata aykırı davrandığına ilişkin inceleme başlatıldığı ilgili kurum 

ve kuruluşlarca Müsteşarlığa bildirilen yatırımcıların yeni teşvik belgesi ve/veya 

mevcut teşvik belgeleriyle ilgi li  müracaat konusu her türlü talepleri söz konusu 

inceleme sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmayarak işlemden kaldırılır. 

                                                
60  98/10755 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. 
 
61  Coşkun, a.g.m., s.50. 
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Müsteşarlık, yukarıdaki hususlara bağlı kalmaksızın tüm menfaatlerin ve 

önceliklerin gerektirdiği durumlarda da aynı şekilde hareket etmeye yetkili 

bulunmaktadır.62 

7.6. Mevzuatla Yapılan Önemli Değişiklikler 

Genel Teşvik Mevzuatında yapılan diğer önemli teknik değişiklikler ise 

şunlardır: 

1- Teşvik belgesi düzenlenmesi için gerekli olan asgari yatırım tutarları 

arttırılmıştır. 

Yeni Tebliğ i le belirlenen asgari yatırım tutarları şöyledir:  

- Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 600 milyar TL (600.000 YTL), 

- Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 milyar TL(400.000 YTL), 

- Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyar TL(200.000 

YTL),  

Finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda aranacak asgari 

sabit yatırım %25'i. 

2- Sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odalarına yetki devri yapılmaktadır. 

Bu düzenleme i le  Müsteşarlığın yetkisinde olan "teşvik belgesi düzenleme 

görevinin" Hazine Müsteşarlığı i le  TOBB'nce birlikte belirlenecek sanayi odaları 

ile ticaret ve sanayi odalarına devredilmesi i l e  yatırımcıya daha kolay 

ulaşılabilmesi ve yatırımların yerinde desteklenebilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla; 

yabancı sermayeli fon kaynaklı kredi ihtiva eden yatırımlar hariç, 2 trilyon TL 'nin 

(2.000.000.-YTL) altındaki yatırımlar için Ek-2'de belirtilen sanayi odaları ile 

Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı’nca yayımlanacak 

genelgelerle belirlenen odalara yetki devri yapılmıştır Yapılan bu yetki devri, etkin 

ve dinamik bir teşvik uygulamasını beraberinde getirecektir. 

3- Fon kaynaklı krediyi uygulayacak aracı banka sayısı arttırılmıştır. 

Fon kaynaklı krediyi kullandırmakla görevli aracı bankalara Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası ilave edilmiştir. 

Böylece bu krediler, 

                                                
62  Coşkun, a.g.m., s.51. 
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Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlarda: 

-A.Ş. statüsündeki firmalar i ç i n  Türkiye Kalkınma Bankası AŞ. , 

-Diğer firmalar için Türkiye Halk Bankası AO 

Diğer yatırımlar için ise: 

-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 

-Sınai Yatırım Bankası, aracılığı i l e  kullandırılacaktır. 

4- Serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için fon'dan kredi tahsisi 

yapılabilecektir. 

Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber; diş 

ticaret, vergi ve gümrük mevzuatının uygulanması bakımından gümrük hattı 

dışında sayılan yerler olarak alınabilir. 

Serbest bölgeler; ülkeyi yabancı sermaye ve yeni teknolojilerin 

getirilmesine imkân sağlayacak uygun zeminin meydana getirilmesi sanayicinin 

ihtiyaç duyduğu girdilerin ucuz ve hızlı bir şekilde temin edilebilmesi, transit ticarete 

imkân vermesi, yeni istihdam imkânlarının yaratılması ve ihracatı arttırıcı ve 

hızlandırıcı olma özelliğinden dolayı önem arz etmektedir. 

Daha önce yürürlükte bulunan karar'a göre, serbest bölgelerde yapılacak 

yatırımlar için teşvik belgesi düzenlenmesi olanaklı değil idi. 

Yeni Karar i le  beraber, sadece kredi desteğinden yararlandırmak amacıyla 

serbest bölgelere yapılacak yatırımlar teşvik belgesi kapsamına alınmıştır. 

  5-  Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesislerin teşvik edilmesi 

uygulamasından vazgeçilmiştir. 

Yeni düzenleme ile; halen yürürlükte olan Karar'a göre yaş koşuluna bağlı 

olmaksızın dış alımı olanaklı olar. "kullanılmış komple tesislerin" teşvik edilmesi 

uygulamasından vazgeçilmiş olacaktır Münferit makine ve teçhizatın İthalat Rejimi 

hükümlerine göre Yatırım teşvik belgesi kapsamında itha l i  uygulamasına ise devam 

edilecektir. Ancak, sektörel kısıtlamalar ile i l g i l i  kurumlarca getirilen yaş 

sınırlamaları da dikkate alınacaktır 

  6- Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat dış alımı, 

ithalat rejimi kararı hükümlerine koşut duruma getirilmiştir. 
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Teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizatın sadece İthalat 

Rejimi Kararı Çerçevesinde dış alımının yapılabilmesi yönünde bir düzenleme 

yapılmaktadır. 

 7- Yatırım tamamlama vizesine kadar teşvik belgesinin revizesi yapılmayacaktır. 

Önceki uygulamaya göre, toplam sabit Yatırım tutarında %100 artış veya %50 

azalış olması durumunda teşvik belgesinin revizesi mümkün oluyor iken, yeni 

düzenleme ile bu uygulamadan vazgeçilmiştir. 

Sadece Yatırımın cinsi ve konusu gibi değişiklikler dışında, tamamlama vizesi 

yapılıncaya kadar bir revizyon işlemi mümkün olmayacaktır. Sabit Yatırım tutarı, 

Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranına göre ilgili merciler 

tarafından doğrudan uygulanacaktır. Revize işlemi, belgenin tamamlama vizesi 

sırasında, gerçekleşme değerleri üzerinden yapılacaktır. 

8- Teşvik belgelerinde her bir proje bazında yatırım tamamlama süreleri ayrı ayrı 

belirlenmektedir. 

Getirilen yeni sistem ile ; 

-Proje bazında öngörülen sürede Yatırımın gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

-Yatırımların bu sürede gerçekleştirilememesi durumunda bir defaya mahsus 

olmak üzere proje için teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar daha ek süre 

verilebilecektir. 

-Bu sürede de Yatırımın gerçekleşmemesi durumunda, teşvik belgesi iptal 

edilerek, 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu'na göre, verilen desteklerin tahsiline 

gidilecektir. 

Söz konusu süre uzatımları Müsteşarlık ve Yatırımın bulunduğu ildeki sanayi 

odalarınca yapılmaktadır Sure uzatımı için en geç belgenin süresinin bitmesinden 3 ay 

sonraya kadar, ilgili vere müracaat etmek gerekmektedir. Tamamlama vizesinin 

yapılabilmesi için ise; Yatırım süresinin (süre uzatımı var ise bu süre sonu) bitmesini 

müteakip en geç 6 ay içerisinde, ilgili merciye müracaat etme zorunluluğu vardır. Aksi 

takdirde istifade edilen teşvik unsurlarının iadesi yoluna gidilir. 

9- Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları tanımlanmıştır. 

Daha önceki kararlarda bu durumlar tanımlanmamış iken, bu Tebliğ'de bunlara 

bir tanım getirilmiştir Böylece kotu niyetli keyfi uygulamaların önüne geçilmiş olmakta, 
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Yatırımını bu sebeplerden dolayı tamamlayamamış olan yatırımcının mağduriyeti de 

giderilmiş olmaktadır. Tebliğ'de belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları 

şöyle tanımlanmıştır: 

- Tabii afetler ve yangın, 

- Firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması, 

- Grev ve lokavt, 

- Devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali, 

- Firmanın iflası ve şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü 

10- Bugüne kadar verilen teşvikler genellikle imalat sanayisine verilirken bu 

tebliğ ile bir takım yeni yatırım alanlarına da destek verilmeye başlanmıştır. 

Bu yatırımlar; tarımsal sanayi yatırımları, madencilik, yazılımı geliştirme köy 

statüsünde ve eğitim yatırımları, ilk ve orta öğretim yatırımları ve turizm yatırımlarıdır. 

11- Tekstil ile ilgili bazı kısıtlamalar kaldırılmıştır 

12- Kobi tanımları değişmiştir 

13- Yörelerin sayısı üçe inmiş olup statüleri netleşerek karışıklık sona 

erdirilmiştir. 
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TABLO 10. 2006 Ocak-Aralık Aylarında Verilen Yatırım Teşvik Belgelerinin Bölgesel Dağılımı 
 

 Marmara İç Anadolu Ege Akdeniz Karadeniz Doğu Anadolu 
Güney Doğu 

Anadolu 
Toplam 

Belge Sayısı (Adet) 

2001 836 302 347 199 168 109 153 2.155 

2002 1.351 372 451 301 189 85 212 3.002 

2003 1.765 415 590 477 203 107 285 3.876 

2004 1.518 727 640 431 318 161 264 4.078 

2005 1.461 731 618 542 452 210 267 4.303 

Toplam Yatırım (YTL.) 

2001 4.573.608.643 952.234.091 1.269.080.125 2.179.023.795 695.625.767 764.107.339 718.423.571 11.576.819.357 

2002 5.915.645.845 2.397.149.305 1.894.126.864 2.064.098.664 1.042.871.085 382.485.769 1.446.128.260 16.212.003.877 

2003 12.460.757.610 3.467.906.711 2.665.207.000 3.601.227.039 664.676.966 451.684.368 1.805.622.450 25.626.629.381 

2004 8.710.594.028 3.591.880.093 2.663.818.101 2.502.595.399 1.575.394.792 525.254.844 1.823.019.411 21.702.789.257 

2005 9.232.937.263 3.331.661.798 3.327.496.789 4.315.968.835 1.654.339.953 811.123.012 1.210.661.224 24.072.226.643 

Sabit Yatırım (YTL.) 

2001 4.574.057.683 952.234.088 1.264.679.925 2.179.032.825 695.625.767 764.107.339 718.423.571 11.572.877.224 

2002 5.916.264.848 2.397.149.705 1.894.126.727 2.064.098.669 1.042.871.085 382.485.769 1.446.128.258 16.212.623.146 

2003 12.453.097.902 3.467.906.711 2.664.806.999 3.601.227.039 664.676.966 451.684.368 1.805.622.450 25.618.569.672 

2004 8.710.594.029 3.591.880.092 2.663.818.101 2.502.585.832 1.575.394.790 525.254.844 1.823.019.411 21.702.779.688 

2005 9.232.937.263 3.331.661.798 3.327.496.789 4.315.968.835 1.654.339.953 811.123.012 1.210.661.224 24.072.226.643 

İstihdam (Kişi) 

2001 41.403 13.440 17.962 12.102 8.625 3.872 7.873 107.267 

2002 53.625 19.058 22.074 16.370 11.318 3.499 11.607 142.776 

2003 64.886 19.623 26.767 31.578 9.092 4.992 14.756 182.007 

2004 53.983 27.182 27.686 22.933 16.440 7.671 11.125 167.484 

2005 48.294 26.300 25.061 39.143 24.431 8.347 8.724 180.791 

 
Kaynak: HM,TUGM 
 

Tablo 7 de 2005 yılındaki teşvikli yatırımlar, gelişmiş bölgeler olan Marmara, 

Ege ve İç Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmakta olup en büyük payı Marmara bölgesi 

almaktadır. 2002 yılına kadar hem belge sayısı, hem de toplam yatırım tutarlarında 

belirli bir istikrar var iken, 2002'den sonra hem belgelerde hem de yatırım tutarlarında 

dalgalanmalar ve gerilemeler olmuştur. Bu durum artan bütçe açıkları nedeniyle kaynak 

ayrımında önemli zorluklarla karşılaşıldığını göstermektedir. 

8. TEŞVİKLERLE İLGİLİ ODALARIN YETKİ VE 

SORUMLULUKLARI 

2001/1 sayılı Tebliğ Teşviklerin Uygulanması ile ilgili odalara bir takım yetki ve 

sorumluluklar vermiştir. Söz konusu Tebliğ uyarınca aşağıdaki işlemler 01.08.2001 

tarihinden itibaren odalarca yürütülmektedir: 



 
 

 113 

8.1. Revize İşlemleri 

Teşvik belgesi alındıktan sonra şartların değişmesi halinde, yatırımcı belge 

üzerinde birtakım değişikliklere gitmek isteyebilir. Bu değişiklikler yatırımın tutarı, 

yatırımın finansmanı gibi konularda olabilir 

Daha önceki uygulamalarda, yapılacak revize işlemlerinin Müsteşarlık 

yetkisinde değiştirilmesi zorunlu iken; yeni uygulama ile bu yetki odalara 

devredilmiştir. Odalar gerekli revizeyi yaptıktan sonra, söz konusu değişikliği 

Müsteşarlığa bildirirler. 

8.2. Süre Uzatımı 

Yatırımını belgede belirtilen ana sürede tamamlayamayan yatırımcı, belgenin 

süresini uzattırmak, böylece teşvik unsurlarından istifade etme hakkını kaybetmemek 

amacıyla, odalara müracaat edebilir Bu yetki daha önceki uygulamada olduğu gibi yine 

odalara verilmiştir. 

8.3. İthal, Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Değişiklik Talepleri 

Teşvik belgesi kapsamında alımı öngörülen ve "İthal, Yerli Makine ve Teçhizat 

Listesi" ile belgeye işlenen makine ve teçhizatlarla ilgili, yatırımın herhangi bir 

aşamasında, bu listeyi azaltma veya çoğaltma durumu ortaya çıkabilir. Bu konuda 

yatırımcının talebi üzerine, odalara değişikliğe gidebilme yetkisi verilmiştir. Söz konusu 

yetki ilk defa 2001/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. 

8.4. Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi 

Daha önceki uygulamada yatırım tamamlama ekspertizi Müsteşarlığın gerek 

görmesi halinde odalarca ve vize işlemi Müsteşarlıkça yapılabilmekte iken; yeni 

uygulama ile yatırımı tamamlanan belgelerin tamamlama ekspertizi ve tamamlama 

vizesi direkt odalarca yapılabilmektedir. 

8.5. Yatırımın Takibi ve Kontrolü 

Yatırımcı belgenin işlemeye başladığı tarihten itibaren, 6 ayda bir, yatırımın 

fiziki gerçekleşme durumunu gösterir "Yatırım Takip Formu"nu odalara ibraz etmek 

durumundadır. Odalar, yatırım yerinde gerekli incelemeyi yaparak, yatırım takip formu 

üzerinde beyan edilen bibilerin doğruluğunu tespit etme yetki ve sorumluluğuna 
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sahiptir. Daha önceki uygulamada da bu şekilde uygulanan işlem, yeni Tebliğ'de de 

aynen devam etmektedir. 

8.6. Özel Şartların Vizesi 

Özel şartlar bölümünde bulunan ve yatırımcının yerine getirmekle mükellef 

olduğu (arıtma tesisi inşası, çevre kirl i l iğ ini  önleyici tedbirler gibi) müeyyidelerin 

yerine getirilip getirilmediğini inceleme yetkisi, i lk  defa bu Tebliğ ile. Odalara 

verilmiştir. 

Yukarda belirti l e n  konulardan anlaşılacağı üzere, 2001/1 sayılı Tebliğ ile 

yatırımcının menfaatine, yatırımcıya birtakım kolaylıklar getirilmiştir. Böylece: 

- Bürokrasi son bulmaktadır. 

- Yatırımların caydırılması son bulmaktadır 

Ayrıca, yatırımın, bulunduğu ildeki sanayi odasının, başından sonuna yetkili 

ve sorumlu kılınması ile devlet merkeziyetçi yönetimden bu konuda vazgeçmiş 

olmaktadır. 

Teşvik belgesine bağlanacak yatırımlarda daha isabetli karar verme, 

Yatırımın daha iyi kontrolü, Yatırımın zamanında bitirilmesi gibi avantajlar ise 

makro açıdan sayılabilecek getir il erdir. 

9. KOBİ’LERE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİKLERİ 

Avrupa Birliği'ni (AB) hedeflediğimiz uzun mesafeli yolda KOBİ'lerimizin 

uluslararası rekabet koşullarına uyumlu hale getirilmesi, birliğin istediği normlara 

uydurulması büyük önem arz etmektedir. AB ‘de 1970’lerden sonra yaşanan işsizlik başta 

olak üzere ekonomik sorunlar KOBİ’lerin önemini arttırmıştır. 

Dünya ekonomi literatüründe ortak bir KOBİ tanımı olmamakla beraber, 

küçük işletmelerinin tanımlanmasında ortak bir yaklaşım vardır. Bu yaklaşıma 

göre, küçük işletmeler; ticaret, sanayi, hizmet işletmeleri gibi özelliklere sahiptir. Küçük 

işletmeleri büyük işletmelerden ayıran bir takım özellikler vardır. Bunlar şöyledir: 

- KOBİ'lerde yönetim bağımsızdır ve sahibi aynı zamanda yöneticidir. 

 - Sermaye bir kişi ve küçük bir grup tarafından yönetilir. 

- Çalışanlarla yöneticiler arasında kişisel ilişkiler daha fazladır. 

- İşletme sahibi bizzat işletmelerde çalışır ve kontrol yetkisi kendisine aittir.  
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- Daha çok bulundukları bölgede iş yaparlar.  

KOBİ'ler ekonomi içinde ise; 

- Rekabetin oluşması ve korunmasında temel mikro birimlerdir. 

- İstihdam yaratma potansiyelleri nedeniyle, makro istikrarın önemli rolleri 

vardır. 

- Yetiştirdikleri insan gücü ve ürettikleri yan sanayi ürünleri ile büyük işletmeler 

için önemli kaynaktırlar. 

-Yarattıkları iş imkanları ile bölgesel kalkınmayı sağlarlar ve kırsal alanlardan 

metropollere göçü engellemede katkıları vardır 

-Gelir dağılımına ve bölgelerarası dengesizliği azaltmada olumlu etkileri vardır. 

-Tasarruf, yatırım eğiliminin ve sermaye birikimlerinin yüksek olması nedeniyle 

etkin girişimcilerdir. 

-Bağımsız çalışma ve kuvvetli girişimcilik özellikleri nedeniyle teknolojik 

değişim yeniliklere açıktırlar. 

-Esnek yapıları ve kısa karar alma süreci gereği ekonomiye dinamizm getirirler, 

sanayileşme sürecine olumlu katkıda bulunurlar. 

-Sağlıklı yapılanmış KOBİ'ler ekonomik krizlerde dengeleyici unsurlardır.63 

9.1. Türkiye’de Kobi’lerin Özellikleri 

KOBİ’lerin Türkiye açısından tanımını ve sınırlarını veren farklı ölçütlerin 

olduğu görülmektedir. Ancak, Türkiye şartları dikkate alınarak yapılan genel bir tanıma 

göre; 1-9 arasında işçi çalıştıran işletmeler “çok küçük sanayi işletmeleri”, 10-49 

arasında işçi çalıştıran ve makine parkı üst sınır değeri 500.000.$ olan işletmeler “küçük 

sanayi işletmeleri”, 50-199 arasında işçi çalıştıran ve makine parkı üst sınır değeri 

5.000.000.$ olan işletmeler de “orta ölçekli işletmeler” olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye ekonomisinin dinamizmini oluşturan KOBİ’lerin genel özellikleri şu 

şekilde belirtilebilir:64 

∗ KOBİ’lerin en belirgin yönleri; teknoloji yetersizliği, finansman sıkıntısını en 

çok hisseden kesim olmaları ve teknolojiye bağlı standardizasyon ve kalite sorunlarını 

yoğun bir şekilde yaşamalarıdır. Ancak, Pazar bulmakta sıkıntı yaşamamaktadırlar. Bu 
                                                
63  Tamer Müftüoğlu, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Ankara: Turhan Kitabevi, 1998. 
64  Giray, Koban, Gerçek, a.g.e., s. 92-94. 
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ise, onların her düzeyde tüketiciye yakın olmalarının ve onların tercihlerini ve 

sorunlarını anında değerlendirerek üretim mekanizmalarında gerekli değişikliklere hızla 

gidebilmelerinin bir sonucudur. 

∗ Tekstilden tarım araçlarına, otomotiv yedek parçasından küçük makine 

üretimine kadar birçok alanda faaliyet göstermelerine rağmen, atölye tarzında üretimde 

bulunmaktadırlar. Geleneksel üretim biçimleri ve teknolojik yetersizlikleri olduğu gibi, 

dış pazarlara açılmada da dar bir bakış açısına sahiptirler65. 

∗ İşletme sahibi ile yönetim aynı kimlikte bütünleştiği için bunun bazı sakıncaları 

görülmektedir. Çünkü, genellikle işletme sahibinin yönetim yeteneği, işletmenin 

büyüme hızının gerisinde kalmakta ve bu durum büyümeden fedakarlık yapılmasına 

neden olmaktadır66. 

∗ Türk KOBİ’lerinin sermaye yapıları zayıftır ve bu durum üretim kapasitelerine 

de yansımaktadır. 

∗ KOBİ’ler istihdam yaratmada etkin rol oynamaktadırlar. Genelde şahıs 

işletmesi görünümünde olduklarından, aile fertlerine ve yakın çevrelerine istihdam 

imkanı sağlamaktadırlar. 

∗ KOBİ’ler serbest piyasa ekonomisinin temel dayanağı olan rekabet ortamını 

oluşturmada etkin rol oynayabilmektedirler. 

∗ KOBİ’lerin bir önemli özelliği de büyük sanayilerin yan sanayi durumunda 

olmaları ve onları tamamlamalarıdır. 

       *  Finansman sorunu, KOBİ'lerin önemli sorunlarından biridir. Türkiye'de en 

yaygın finansman aracı, krediler olmasına rağmen, KOBİ'lerin bu araçtan yeterli ölçüde 

yararlandıklarını söylemek güçtür. Kredi şartlarının ağır, kısa vadeli, istenilen 

teminatların yüksek oluşu KOBİ'lerin kredilerden yararlanabilmelerini 

zorlaştırmaktadır. Sonuçta mevcut yatırımlardaki dönüş hızını ayarlayamayan KOBİ'ler 

iflasa sürüklenmektedir. 

Halk Bankası KOBİ Sanayi Kredisi, KOBİ İleri Teknoloji Kredisi, KOBİ Teşvik 

Fonu Kredisi, Serbest Meslek Kredisi gibi çeşitli kredilerle KOBİ'lerin finansman 

                                                
65  Türkel Minibaş, “Gümrük Birliğine Girerken KOBİ’ler”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Y. 32, S. 

7,  Temmuz 1995, s. 36-37 
  



 
 

 117 

sorunlarını çözmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca Halk Bankası ortaklığında öz kaynak 

sıkıntısı içerisinde olan KOBİ'lerin finansman sorunlarının çözülmesini hedefleyen ve 

risk sermayesi benzeri bir şirket niteliğinde olan KOBİ Yatırımlarına Ortaklık AŞ. 

kurulmuştur. 

Türkiye'de tarım dışı ekonomik yapının önemli bir bölümünü KOBİ'ler 

oluşturmaktadır. İşyeri itibari ile KOBİ'ler toplam işletmeler içinde %99,6, toplam 

istihdam içinde %61,1, toplam yatırımlar içinde %26,5 ve toplam katma değer içinde 

%27,3 paya sahiptir. Ulusal ekonomimiz içinde işyeri ve istihdam yaratma açısından bu 

kadar önemli bir yere sahip olan KOBİ'lere yönelik olarak, günümüze kadar üretilen 

politikalar içerisinde KOBİ'lere ne kadar yer verildiği ve ne tür yardımlar yapıldığının 

incelenmesi gerekmektedir. 

9.2.  Kobi Yatırımlarında Desteklenen Yatırımlar 

a) İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç), 

b) Tarımsal Sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara 

hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava 

depoları dahil), 

c) Turizm (konaklama tesisleri), 

d) Eğitim ve Sağlık, 

e) Madencilik, 

f) Yazılım Geliştirme 

Bu yatırımların kapsamı şu şekildedir: 

a) İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden; kanuni 

defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, 

döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar TL’ sini(400.000 YTL) 

aşmayan, 

1) 50 ila 250 işçi çalıştıran orta ölçekli, 

2) 10 ila 49 işçi çalıştıran küçük ölçekli, 

3) 1 ila 9 işçi çalıştıran mikro ölçekli, 

işletmelerin yatırımları (gelişmiş yörelerde araştırma ve geliştirme yatırımları, çevre 

korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ile Sanayi ve Ticaret 
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Bakanlığı’nca belirlenen organize küçük sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgeleri 

ve küçük sanayi sitelerinde yapılacak yatırımlar hariç komple yeni yatırımlar için KOBİ 

Teşvik Belgesi düzenlenmez). 

b) Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 3 

km. derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir ilinde Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları 

dışında yapılacak turizm yatırımları(konaklama tesisleri) ile mevcut konaklama 

tesislerinin modernizasyon yatırımları, 

c) Kalkınmada öncelikli yörelerde sağlık alanında yapılacak yatırımlar, 

d) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak eğitim yatırımları ile gelişmiş ve 

normal yörelerde yapılacak ilk ve orta eğitim yatırımlarına ait tevsi ve modernizasyon 

yatırımları, 

e) Madencilikle iştigal eden işletmelerin istihraç, işleme veya zenginleştirme 

yatırımları, 

f) Yazılım geliştirme yatırımları,67 

9.3. Türkiye'de Kobi'lere Yönelik Teşvik Politikası 

Her ülkede KOBİ'lere yönelik destek politikaları, bu politikaların uygulanış 

şekilleri ve destek sisteminin kurumsal yapısı farklılıklar göstermektedir. Lüksemburg, 

İngiltere, İrlanda, Portekiz gibi bazı ülkelerde KOBİ'ler merkezi bir yapı ile 

desteklenmekte; Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Yunanistan’ın dahil 

olduğu bir grup ülkede hem merkezi hem yerel yönetimlerce yürütülmektedir. 

Ülkemizde KOBİ'lerin desteklenmesi uzun bir süre sosyal bir yardım gibi 

algılanmıştır. Türkiye ekonomik büyüme ve gelişmesini, ihracatın teşvikine, özel 

yatırımların özendirilmesine ve kamu yatırımlarının yeterli düzeyde yapılmasına 

bağlanmıştır. 

Türkiye'de KOBİ'lerin gelişimine yönelik ilk adımlar, 1927 yılında Teşvik-i 

Sanayi Kanunu'nun çıkması ve uygulanmaya başlaması ile atılmıştır. Bu kanun 

çerçevesinde, fabrika alanı tahsisi, vergi muafiyeti, taşıma indirimi, üretim primi, kamu 

kuruluşlarının zorunlu alıcı yapma gibi teşvikler ile özel kuruluşların sayısı arttırılmıştır. 

                                                
67 Bedri Dilik; Mustafa Duran, “ Türkiye’de Uygulanan KOBİ Teşvik Politikası ve Uygulama 

Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Hazine Dergisi, Nisan 1998, s:72-73  
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1950 sanayi sayımı sonuçlarına göre KOBİ'lerin genel sanayi içerisinde önemli 

bir yeri olduğu ancak 1958 yılından sonra yabancı sermaye girişi ve metropollerde 

sanayi yoğunlaşması nedeniyle öneminin azaldığı görülmektedir. 

Beş Yıllık Kalkınma Planları döneminde KOBİ'lere yönelik politikalar 

uygulanmıştır. Bunların incelenmesi neticesinde görülmektedir ki, KOBİ'ler devlet 

tarafından alınan bir takım kararlar neticesinde, merkezi bir sistem tarafından 

desteklenmektedir. 

Genel teşvik tedbirlerinden farklı olarak yalnızca KOBİ’lere yönelik düzenleme 

ilk defa 96/8615 sayılı Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Yatırımlarında Devlet 

Yardımları hakkındaki Karar ile yapılmıştır. 

 Teşviklerle ilgili bölgesel ayırım "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları 

Teşvik Fonu Hakkında Karar" da olduğu gibi, 

-Gelişmiş Yöreler, 

-Normal Yöreler, 

-Kalkınmada Öncelikli Yöreler olarak uygulanmaktadır. Bu yöreler kapsamına 

giren iller de yine aynı şekildedir. 

9.3.1. Nakdi Yardımlar 

Ülkemizde son yıllarda KOBİ'lerin desteklenmesine yönelik olarak vergi 

muafiyetleri ve krediler şeklindeki yardım türleri yaygın olarak kullanılırken, son 

yıllarda AB'ne uyum çerçevesinde KOBİ'lere yönelik devlet yardımları yelpazesinin 

genişletildiği görülmektedir. Nakdi yardımlar; KOBİ’ler Yönelik Destek Yardımları, 

Fon'dan Kredi Tahsisi ve Kredi Garanti Kuruluşlarınca Garanti Altına Alınan 

Krediler’den oluşmaktadır. 

9.3.2. Kobi’lere Yönelik Destek Yardımları 

 Bu yardımlar; ihracatı geliştirmeye, eğitim ve istihdama ve araştırma ve 

geliştirmeye yönelik yardımlardır.68 

9.3.2.1. İhracatı Geliştirmeye Yönelik Yardımlar 

Bu yardımlar, 

                                                
68  Hazine Müsteşarlığı TUGM, “Avrupa Birliği’nde Devlet Yardımları Kurallarını Belirleyen 

Çerçeve ve İlke Kararları”, Ankara, Temmuz 2003, s. 13. 
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- Ar-ge Yardımı 

- Eğitim Yardımı 

- İstihdam Yardımı 

- Pazar Araştırması Yardımı 

- Çevre Yardımı 

-Yurtdışı Fuarlarına Katılım Desteği 

- Uluslararası Yurtiçi İhtisas Fuarları Desteği 

- Patent,Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım Tescili Harcamalarının 

Desteklenmesi gibi yardımlardır. 

Her bir yardım konusunun kapsamı farklılıklar göstermektedir. Dış Ticaret 

Müsteşarlığı tarafından sektörel Dış Ticaret Şirketleri kurulması ile ilgili kararda, 

aynı üretim dalındaki KOBİ'lerin ihracat sektörü içinde bir organizasyon altında 

toplanarak dünya pazarlarına açılmaları, dış ticarette uzmanlaşmaları ile daha etkin 

faaliyet gösterecekleri belirtilmektedir, üretim dalında faaliyet gösteren KOBİ'lerin 

bu şekilde örgütlenmeleri, bu işletmelerin; 

- Dış pazar araştırması, 

- Uluslararası arenada ortakların tanıtımı, 

- İhracat aracılık hizmetleri, gümrük depolama, sigorta gibi işlemlerin düşük 

maliyetlerle karşılanması, 

- Eximbank kredilerinden yararlandırma üretim maliyetlerinin düşürülmesi, 

- Yurt içi ve yurt dışı ucuz hammadde temini, 

- Ürün kalitesini iyileştirmeye yönelik bir takım faaliyetlerden yararlanmalarını 

sağlamaktadır. Eximbank nakdi ve gayri nakdi destekler ile ihracata katkı 

sağlamaktadır.69 

9.3.2.2. Eğitim ve İstihdam Yardımları 

- Eğitim ve danışmanlık konularında yurt içi ve yurt dışı fuarlarda KOBİ’lerin 

ürünlerinin sergilenmesi, 

- Teknik ve ekonomik danışmanlık hizmeti verilmesi, 

- Esnaf ve sanayicilerin eğitim sorunları ile ilgilenilmesi, 

                                                
69  Ankara Ticaret Odası Yayını, “Devlet Yardımları ve Kobi Kredileri”, Ankara: Sayı: 13, (Haziran 

2000), s. 6. 
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- Esnaf ve sanatkarların kooperatifler halinde örgütlenmelerine yardımcı 

olunması,  

- KOBİ'lerin ürünlerinin pazarlanması, 

- KOSGEB, DTM, İGEME gibi kuruluşların eğitim konusundaki hizmetleri 

yardımlardır. 

9.3.2.3. Araştırma Geliştirme Yardımları 

- Kavram geliştirme, 

- Teknolojik ve teknik yapılabilirlik etüdü, 

  - Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları 

vb. çalışmalar, 

- Tasarım ve çizim çalışmaları, prototip üretimi, deneme üretimi gibi konuları 

kapsamaktadır, 

9.4.  KOBİ’lerin Genel Yatırımlarına Yönelik Teşvikler 

 Halen 18.01.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve 18 Ocak 2001 tarih ve 

24291 yıl Resmi Gazete'de yayınlamış olan 2000/1822 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

uygulanmaktadır.  

 KOBİ 'lerin: makine ve teçhizat ile hammadde (enerji temini hariç) alımlarının 

desteklenmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı'nca Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenir. 

Teşvik unsurlarından yararlanabilmek için, Teşvik Belgesine konu bina inşaat, makine 

ve teçhizat harcamaları ile azami üç aylık hammadde ve isletme malzemesi teminine 

yönelik yatırımın 400 milyar (400.000 YTL) Türk Lirasını aşmaması gerekmektedir. 

Ancak bina inşaat harcamaları, sabit yatırım tutarının %20'sini geçmemek kaydıyla, 

sadece turizm(konaklama tesisleri), eğitim ve sağlık yatırımlarında öngörülebilecektir. 

 Yatırımcı adına düzenlenecek Yatırım Teşvik Belgesi için Hazine 

Müsteşarlığına yapılacak başvuru, yatırımcı adına aracı bankalar tarafından yapılacaktır. 

9.4.1. Fon'dan Kredi Tahsisi  

KOBİ yatırımlarına fon kaynaklı krediler yalnızca makine ve teçhizat alımı için 

yatırım kredisi ile hammadde ve işletme malzemesine yönelik olarak işletme kredisi 

tahsis edilebilecektir. Ayrıca KOBİ’lerin serbest bölgelerde yapacakları imalat 
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sektörüne yönelik yatırımları için sadece yatırım ve işletme kredisinden yararlanabilmek 

şartıyla KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilecektir. Yurt içinde kullanılmış olarak temin 

edilecek makine ve teçhizat için Fon'dan kredi tahsisi yapılmayacaktır.70 

5 Mart 1999 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 99/1247*4 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı'na göre; imalat sanayinde faaliyette bulunan, en fazla 150 işçi çalıştıran, 

defter kayıtlarında arsa ve bina hariç makine ve teçhizat, tesis, taşıt,araç ve gereçleri, 

döşeme ve demirbaşlar toplamı net tutarı 100 milyar TL'yi (100.000-YTL) aşmayan 

işletmeler KOBİ olarak kabul edilmiş ve daha önce açıklanan vergisel teşviklerin yanı 

sıra düşük faizli kredi şeklinde teşvik unsuru getirilmiştir.  

KOBİ'lere yönelik bu nakit teşvik unsurundan yararlanabilmek için teşvik 

belgesi almak gereklidir. KOBİ Yatırım kredisinin miktarı 33 il olarak sayılan Acil 

Destek Kapsamındaki illerde 75 milyar TL (75.000-YTL), Kalkınmada Öncelikli 

Yörelerde 60 milyar TL(60.000-YTL), diğer yörelerde 50 milyar TL(50.000-YTL)'dir.71       

 

 

 Kalkınmada Öncelikli 
Yöre 

Normal Yöre Gelişmiş Yöre 

Mikro Ölçekli İşl. %60 %50 %40 

Küçük Ölçekli İşl. %50 %40 %30 

Orta Ölçekli İşl. %40 %30 %20 

 
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

  

9.4.2. Kredi Garanti Kuruluşlarınca Garanti Altına Alınan Krediler 

Kredi garanti kuruluşlarınca KOBİ teşvik belgeli yatırımlarla ilgili olarak bir 

takvim yılı içinde verilen toplam teminatın %10'unu geçmemek kaydıyla, kredi garanti 

kuruluşlarının bu sürede KOBİ teşvik belgeli yatırımlar için üstlendikleri garanti/kefalet 

nedeniyle bankalara ödemek zorunda kaldıkları toplam tazmin tutarlarının %50'si 

Fon'dan karşılanabilir. 
                                                
70    Ak, a.g.m., s. 129-130. 
71  Bayram Güzel, “Yatırımlarda Devlet Teşvikleri-II”, Vergi Sorunları, Sayı:155, Ağustos 2001, s. 53-

54. 
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Kredi garanti kuruluşları Fon'dan aktarılan tutarları, sadece teminat sorumluluk 

fonu hesaplarında kullanmak zorundadır. Bu Tebliğ hükümleri, kredi garanti 

kuruluşlarının azami %80 oranında garantör/kefil oldukları KOBİ teşvik belgesi 

kapsamındaki krediler için uygulanır. 

9.4.3. Vergisel Teşvikler 

 Bu teşvikler; 

a. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası 

b. Yatırım İndirimi 

c. Katma Değer Vergisi İstisnası, 

d. Vergi- Resim ve Harç İstisna 

e. Enerji Desteği. 

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası ve Yatırım İndirimi (2006’dan 

itibaren kaldırılmıştır), Organize sanayi bölgelerinde, kalkınmada öncelikli yörelerde, 

normal yörelerde yapılacak yatırımlarda % 100. gelişmiş yörelerde (Ar-Ge yatırımları, 

çevre korumaya yönelik yatırımlar, turizm (konaklama tesisi), eğitim, madencilik, 

yazılım geliştirme, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, küçük sanayi sitelerinde 

yapılacak yatırımlar ile küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi 

bölgeleri) yapılacak yatırımlarda %100 ve gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 

%60 oranında uygulanır. 

Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası ve Vergi-Resim ve Harç istisnası; 

03.12.1998 tarihli ve 3505 sayılı Kanun'un Geçici 2 nci Maddesi'ne göre KOBİ'lerin 

Yatırımı tamamlamasını müteakip 2 yıl içinde 1.000 ABD Doları tutarında ihracat 

yapacağına dair aracı bankaya taahhütte bulunulması kaydıyla ilgili mevzuat 

çerçevesinde vergi-resim ve harç istisnasından yararlandırılır. 

 23.02.1998 tarih ve 98/10755 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve 

Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar" 2'nci maddesinin (e) bendinde 

yatırımlara devletçe sağlanacak destek unsurları arasında "Enerji Desteği" yer 

almaktaydı. Son çıkan 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda destek unsurları 

arasında enerji desteği yer almamış olsa dahi, Karar'da yatırımların, diğer kanun ve 
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bakanlar kurulu kararlarında teşvik belgesine bağlı olarak öngörülen destek 

unsurlarından da yararlanabileceği belirtilmiştir. 

 Yatırımlara sağlanacak enerji desteği esas itibariyle 16.9.1997 tarih ve 97/9955 

sayılı "Teşebbüs, Müessese ve Bağlı Ortaklıklara, Konuları İle İlgili Görev Verilmesi, 

Doğan Zarar ve Mahrum Kalınan Karın Hazinece Karşılanması Hakkında Karar”72 ile 

26.02.1999 tarih ve 99/12478 sayılı "Teşebbüs, Müessese ve Bağlı Ortaklıklara 

Konuları ile İlgili Görev Verilmesine İlişkin Karar"73 da düzenlenmiştir. Söz konusu 

kararların uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan tebliğler ile uygulama esasarı 

belirlenmiştir. 

 Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre sağlanan enerji desteği iki başlık 

altında ele alınabilir. 

9.4.3.1. Yatırım Döneminde Sağlanan Enerji Desteği 

 Yatırım döneminde sağlanacak enerji desteğine ilişkin düzenlemeler 97/9955 

sayılı Karar ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin yayınlanan 98/1 sayılı Olağanüstü Hal 

Bölgesinde Uygulanacak Enerji Teşviki Hakkında Tebliğ’de yer almaktadır. 

 Yatırım dönemi enerji desteğinden, Olağanüstü Hal Bölgesindeki Van, 

Diyarbakır, Siirt, Tunceli, Şırnak ve Hakkari illerinde faaliyet gösteren yatırım teşvik 

belgesine sahip işletmeler (KOBİ teşvik belgesine sahip işletmeler dahil) 

yararlanacaklardır. 

 Kapsamdaki illerde olağanüstü halin kaldırılması halinde, uygulamanın 

kaldırıldığı tarihten önce alınan yatırım teşvik belgesi konusu yatırım tamamlanıncaya 

kadar destek devam edecektir. Kapsamdaki illerde sağlanacak enerji desteği, yatırım 

teşvik belgesinde belirtilen şekilde yatırıma başlangıç tarihinden işletmeye geçiş 

tarihine kadar geçen süre zarfında tüketilen elektrik enerjisi ile 97/9955 sayılı 

Kararnamenin yayım tarihi olan 24.10.1997 tarihinden itibaren tüketilecek elektrik 

enerjisinin satış fiyatı, %50 indirimli olarak uygulanacaktır. 

                                                
 
72   24.10.1997 Tarih ve 23150 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
73   05.03.1999 tarih ve 23630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 
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9.4.3.2. İşletme Döneminde Sağlanan Enerji Desteği 

 99/12478 sayılı karar ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin yayınlanan tebliğde 

işletme döneminde sağlanacak enerji desteğine ilişkin düzenlemeler yer almıştır. 

 İşletme dönemi enerji desteğinden; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, 

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, 

Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve Yozgat 

illerinde yatırım teşvik belgeli yatırım yapanlar yararlanacaklardır. 

 Enerji desteği, yukarıda sayılan illerde faaliyette bulunan yatırım teşvik belgesi 

(KOBİ teşvik belgesi dahil) kapsamındaki yatırımlardan, tamamlama vizesi 

yapılanlardan 05.03.1999 tarihinden itibaren, yapılmayanların tamamlama vizesi 

yapıldıktan sonraki üç işletme yılı döneminde tüketecekleri elektrik enerjisi için 

verilmektedir. 

 Söz konusu illerde yapılan yatırımlarla ilgili olarak sağlanacak enerji desteği, 

destekten yararlanan firmaların tüketecekleri elektrik enerjisi fatura bedelinin; 

-Birinci işletme yılında %50, 

-İkinci işletme yılında %40, 

-Üçüncü işletme yılında %25 oranında TEAŞ (TEAŞ 'tan enerji satın alan 

imtiyazlı şirketler dahil) tarafından indirilmesi suretiyle uygulanacaktır.74 

9.5. Başvuru Mercii ve Yatırımın Süresi 

a) AŞ.lerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve 

tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Kalkınma Bankası, 

b) İmalat, madencilik ve yazılım geliştirme yatırımları ile AŞ. dışındaki diğer 

gerçek veya tüzel kişilerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık 

ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Halk Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası ve Sınai Yatırım Bankası görevlendirilmiştir. Bina inşaat harcaması öngörülen 

yatırımlara en fazla 2 yıl, diğer yatırımlara ise 1 yıl süre verilir Verilen süre içinde 

tamamlanamayan yatırımlara bir defaya mahsus olmak üzere 12 ayı geçmeyen ek süre 

verilebilir. 

                                                
74  Ak, a.g.m., s. 134-135. 
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9.6. Kobi Yatırımlarına Ortaklık Şirketlerinin Yatırımları ve Serbest Bölge 

Uygulamaları 

KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerine, bir önceki yılda KOBİ'lere iştirak 

edilen toplam sermaye payının %20'sini geçmemek kaydıyla, aracı bankalar kanalıyla 

Fon'dan kredi kullandırılabilir. Şirketlerin bu krediden yararlanabilmeleri için; 

a) Toplam sermaye katkısının ödenmiş sermayenin 3 katını geçmemesi, 

b) Sermaye katkısının KOBİ'lerin sabit yatırım projeleri için yapılması ve 

KOBİ'lerde sermayenin en fazla %25'i kadar olması, 

c) KOBİ'lere sermaye payı konulmak suretiyle oluşturulacak ortaklığın en geç 

10 yıl içinde sona ereceğine dair aracı bankaya taahhütte bulunulması, 

d) KOBİ ile borç alacak ilişkisine girilmemesi gerekmektedir. 

KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketlerinin kullanabilecekleri azami kredi miktarı 

bir takvim yılı içinde 600 milyar TL (600.000-YTL) dir. Kullandırılabilecek kredi 4 yıl 

vadeli olup anapara ve faiz ödemeleri 6'şar aylık dönemler halinde yapılır. Bu kredinin 

faiz oranı %15'tir. 

 KOBİ'lerin serbest bölgelerde sadece imalat sektöründe yapacakları yatırımları 

için KOBİ teşvik belgesi düzenlenebilir. Bu yatırımlar için faizsiz sabit yatırımın, 

a) Mikro ölçekli işletmeler için %40 

b) Küçük ölçekli işletmeler için %30 

c) Orta ölçekli işletmeler için %20 oranlarında yatırım kredisi öngörülmektedir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmelerinde ve de özellikle 

globalleşme sürecinin hızlandığı günümüzde ülkeler için yatırımların önemi daha da 

artmıştır. Yatırımları arttırma ve yönlendirmede kullanılan araçların başında vergisel 

teşvikler gelir. Yatırımlara yönelik nihai kararlarda vergi dışı faktörlerin etkisi olmakla 

birlikte vergilerin önemli payı olduğu yapılan ampirik araştırmalarda da görülmektedir. 

Vergi gelirlerinin yaklaşık %75-80'inin borç faizi ödemelerinde kullanıldığı, 

işsizliğin önemli boyutlara ulaştığı ülkemizde kalkınmanın özel sektör destekli 

gerçekleştirilmesi zorunluluk olmaktadır. Bu bağlamda yatırımlara yönelik teşvik 

politikalarının önemi artmaktadır. Türkiye'de teşvik önlemlerinden vergi tatili dışında 

bazıları kaldırılmıştır. Bunlar içinde en önemlisi yatırım indirimidir. Yaygın bir şekilde 

uygulanan örneğinin Avrupa Birliği’nde kaldırılması yatırımları olumsuz etkileyecektir. 

Teşvik önlemlerinin mutlaka getirisi götürüsü hesaplanarak sisteme sokulması 

gerekmektedir. Aksi durum saydamlığı zedeleyecek, hedeflenen büyüme ve istihdam 

amaçlarına hizmet etmeyecektir. 

 Türkiye’de uygulanan vergi teşviklerinin etkinliği değerlendirmesi verilen teşvik 

sayılarının toplam yatırımlarda yıllar itibariyle gelişim, yatırımların bölgesel ve sektörel 

olarak dağılımına bakarak yapılabilir. 

 1980’lerden sonra, verilen teşviklerin sayısında görülen artış, bu politikanın 

erozyona uğramasına neden olmuştur. Her şeyin teşvik edilir olması hiç bir şeyin teşvik 

edilmemesi sonucunu doğurmuştur. Ülkemizde en etkili ve faydalı yatırım teşvik unsuru 

sayılan yatırım indirimi istisnası zaman içinde yapılan değişiklikler ile erozyona 

uğramış ve kurumlara sağlanan vergi avantajı 1/3 düzeyinde azalmıştır. Azami teşvik 

sayılan %100 yatırım indiriminde dahi yatırımcı, yatırım tutarının ancak %25’ini geri 

alabilmektedir. Sonuçta gelinen bu nokta, giderek büyüyen ve içinden çıkılmaz hale 

gelen bir mevzuat yumağı, bürokrasi ve buna bağlı olarak yerleşen bir rant arama 

olgusunu ortaya çıkarmıştır. 
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 Öte yandan 1990'dan sonra toplam yatırımlar içinde döviz kullanımında da 

önemli azalmalar olduğu görülmektedir. Bu durum, yabancı sermaye yatırımlarında 

düşüşü ifade etmektedir. 

 Teşvik edici vergi politikaları bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi 

açısından değerlendirildiğinde, bu konuda  gerçek bir başarıdan söz edilemez. 

 Gündemde olan Bölgesel Teşvikler Nasıl Olmalıdır sorusuna şu yanıtları 

verebiliriz. 

• Bölgesel teşvikler her şeyden önce çok cazip ve sadece doğu ve güney doğu 

bölgesi ile sınırlı olmalıdır. 

• Doğu ve güney doğu bölgesinin gelişmişlik farkının giderilmesi konusunda her 

kesim “kararlılık” sergilemelidir. 

• Özellikle vergi teşvikleri, daha uzun süreli (10–20 yıl gibi) olmalıdır. Gelir ve 

kurumlar vergisi istisnası zamana bağlı olarak kademeli bir biçimde 

uygulanmalıdır.  

• Enerji teşviki, en az yüzde 25–50 oranında ve doğrudan fiyat indirimi şeklinde 

ayrımsız uygulanmalıdır.  

• Arsa ve arazi desteğine daha az koşullu ve hızlı işleyen bir yapı 

kazandırılmalıdır.  

• KOBİ kredilerine bölge için daha fazla ve düzenli kaynak aktarılmalıdır.  

• KOBİ kredilerinde özellikle kamu bankalarının teminat uygulamasındaki 

zorluklara ve engellere son verilmelidir.  

• KOBİ kredilerinde bölge içi sektörel farklılıklar yapılarak teşvik edici ve pozitif 

yönlendirmeler yapılmalıdır.  

• Çalışanların gelir vergisi stopaj indirimindeki farklılık ve asgari ücretle sınırlı 

düzenleme kesinlikle kaldırılmalıdır.  

• Çeşitli kesimler ve çevreler tarafından dile getirilen “farklı asgari ücret” 

önerileri dikkatle değerlendirilmelidir.  

6 Şubat 2004'ten itibaren yürürlüğe giren 5084 sayılı yasa, şu ana kadar çıkarılan 

ikinci önemli vergi muafiyeti kanunudur. Bu kanunun başta 4325 Sayılı kanun olmak 

üzere daha önce yürürlükte olan vergisel teşviklerle ilgili kanunlar açısından 

değerlendirildiğinde daha yeterli olduğu söylenebilir. 
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Şüphesiz ki her bir işçi ile ilgili olarak sağlanan avantajın şu an itibariyle 137 

milyon liraya yaklaştığı ifade edilmektedir. Ayrıca değişik bölgelerimizden toplam 36 

ili (toplam il sayısının yaklaşık %45'ini) kapsamına almış ve teşviklerin çoğundan 

özellikle de vergi ve sigorta primi teşviklerinden yararlanmak için herhangi bir asgari 

istihdam koşulu getirilmemiştir (asgari 15-20 işçi çalıştırmak gibi). Bu önemli bir 

avantajdır ve her büyüklükte yatırımı teşvik etmektedir. Ancak kötü niyetli 

kullanılmaması şarttır. Başta IMF olmak üzere çeşitli çevreler tarafından kapsamının 

geniş tutulmasının, aşırı vergi ve etkinlik kaybına neden olacağı ve serbest piyasa 

ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceği ileri sürülse de, son yıllarda yaşanan ekonomik 

krizler ülkemizi olumsuz yönde etkilemiş ve kişi başına gayrisafi milli hasılası 1500 

doların altında olan illerin sayısı 36'ya yükselmiştir. Ayrıca bu illerden yaklaşık 

%40'ınin GSMH'sı 1000 doların altındadır. Söz konusu 36 ilin vergi gelirleri 

içerisindeki payı ise yaklaşık olarak %3 gibi düşük bir orandır. Bu durumda devletin söz 

konusu bölgeleri teşvik etme yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu bölgelere 

yapılacak teşvikler ciddi vergi kaybına yol açmayacağı gibi amacına uygun olduğu 

taktirde yaratacağı ilave istihdam ve yatırım sayesinde, artı katma değer ve ilerleyen 

aşamalarda vergi artışı sağlayacaktır. Ayrıca 4325 sayılı yasadan yararlanan iller de 

(Tunceli hariç bu il sadece bedelsiz yatırım yeri teşvikinden yararlanacaktır) kapsama 

alınmış dolayısıyla bu bölgelerde başlanan yatırımların devam ettirilmesine imkan 

tanınmıştır. Bu da, yerinde bir düzenlemedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik 

koşullar ve göstergeler 4325 sayılı yasanın aksine yatırım için uygun ortamın ve 

zeminin olduğunu göstermektedir. 4325 sayılı yasa ile yaşanan başarısızlığın tekrar 

yaşanmaması ve bölgede istihdamın artması için mevcut yatırımların muvazaalı şekilde 

teşvik kapsamındaki illere kaydırılması yerine, söz konusu illerde yeni yatırım 

alanlarının oluşturulması şarttır. Bu noktada ilgili kuruluşlar ve bunların yapacakları 

çalışmalar da, teşvikin başarısında önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca, yasanın amacına 

ulaşması için denetim ve kontrol son derece önemlidir. Çünkü, Türkiye'de bugüne kadar 

sağlanan teşviklerin çoğu üretime yönelmemiştir. Dolayısıyla gerekli önlemler 

alınmadığı ve yaptırımlar öngörülmediği takdirde aynı durumun tekrar yaşanması 

kuvvetle ihtimaldir. Denetim etkin olmadığı takdirde yasa amacının dışına çıkarak 
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işverenlere bedelsiz arazi ve arsa temin eden ve enerji desteği sağlayan bir hale 

gelebilecektir. 

 5084 sayılı kanun da teşviklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme 

konusunda ilgili bakanlıklara ve Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bu yetkiye 

dayanarak ilgili bakanlıklar tarafından çıkartılan tebliğler ve Bakanlar Kurulu kararına 

istinaden çıkartılan yönetmelikte çeşitli kontrol mekanizmalarına yer verilmiştir. 6 ayda 

bir yatırımcı tarafından doldurulacak yatırım takip formlarının idareye verilmesi, çapraz 

kontrollerin yapılması ve koşullara uymayanların cezai müeyyidelere çarptırılması gibi. 

Bunlar son derece önemli düzenlemelerdir. Ancak özellikle cezai yaptırımların kanunla 

düzenlenmesi daha ektili sonuçlar verebilecektir. Yasanın başarısında iyi bir şekilde 

anlatılmasının ve yeminli mali müşavirlerin de katkısı olacaktır. 

5084 sayılı yasanın ilk uygulama yıllarında beklenen başarı sağlandığı taktirde 

muhtemelen yürürlülük süresi de uzatılacaktır. Ancak, sürenin uzatılması söz konusu 

olduğunda, zamanlamada geç kalınmamasında yarar vardır. Çünkü 4325 sayılı yasanın 

yürürlülük süresi dolduktan bir yıl sonrada yeni bir yasa çıkarılmıştır ve bu arada geçen 

bir yıllık sürede yatırım yapan mükellefler buradan olumsuz yönde etkilenmişlerdir. 

Türkiye gibi sürekli gelişmeye müsait ülkelerde çıkartılan yasaların ilerleyen 

aşamalarda koşulların oluşması halinde revizyona uğraması mümkündür. Dolayısıyla 

yasanın başarısına paralel olarak ihracatı teşvik amaçlı ilave imkanlar tanınması, KDV 

desteği sağlanması ve 4325 sayılı yasada olduğu gibi gelir ve kurumlar vergisi 

muafiyeti ile işlemlerde vergi, resim ve harç istisnası tanınması da olasıdır. 

 5084 sayılı yasa ile, 15.4.2000 tarih ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 

Kanunu'nun 14'üncü maddesinin son fıkrasında yer alan ve fert başına GSYİH'sı 3500 

dolar ve altında olan organize sanayi bölgelerinde bulunan yerlerin 4325 sayılı yasanın 

getirdiği vergi istisnasından yararlanabileceğine ilişkin, aşağı yukarı tüm Türkiye'yi 

kapsayan ve uygulaması çok zor olan düzenlemenin yürürlükten kalkması yararlı bir 

uygulama olarak nitelendirilebilir.  

Yine 5084 sayılı kanuna baktığımızda bu açıdan Doğu ve Güneydoğuya hiçbir 

faydası olmayacaktır. Kapsamın daha da genişletilmesi yönündeki çaba ve işaretler de 

bölgesel etkinliği daha da ortadan kaldıracaktır. Önceki 4325 sayılı Kanun’un gerisinde 

kalmış bir düzenlemedir. 
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 Genel olarak değerlendirirsek, yatırım teşvik politikalarının başarılı bir şekilde 

uygulandığını söylemek zordur. Son yıllarda verilen yatırım teşvik belgesi ve toplam 

yatırım miktarında artışlar sağlanmıştır. Ancak işletme sermayesi, yabancı sermaye 

kullanımı ve istihdam yaratılması göz önüne alınırsa bu gelişme için sağlıklı ve 

başarılıdır denilemez. Bir başka ifade ile mali, sosyal ve iktisadi maliyeti çok yüksek 

olan yatırım teşvik tedbirlerinin uygulanmasına karşın, özel sektörün ekonomiyi 

yönlendirme görevinde başarılı olduğu söylenemez. Geniş bir vergi kaçağının var 

olduğu, kayıt ve belge sisteminin tam olarak oturmadığı, işlem sürecinin 

denetlenemediği, verginin tahakkuku ve tahsilatı arasında büyük farkların bulunduğu bir 

sistemde teşvik amaçlı vergi politikalarının sonuçları olumsuz olmuş ve vergi 

erozyonuna yol açmışlardır. 
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