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GÝRÝÞ

Yeni Teþvik paketi, ülkemizin yatýrým-üretim-istihdam-ihracat politikalarý arasýnda bütünlüðün 
saðlanmasý, ithalata baðýmlý olduðumuz ara mallarýn ve hammaddelerinin ülkemizde üretiminin 
saðlanmasý, ihracatta emek-yoðun teknolojiden bilgi-yoðun teknolojiye geçiþin saðlanmasý 
amacýyla 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile onaylanmýþ ve 
19/06/2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. 

Yeni teþvik paketi ile kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarda öngörülen hedefler doðrultusunda 
tasarruflarýn katma deðeri yüksek yatýrýmlara yönlendirilmesi, üretim ve istihdamýn artýrýlmasý, 
uluslararasý rekabet gücünü artýracak ve araþtýrma-geliþtirme içeriði yüksek bölgesel ve büyük 
ölçekli yatýrýmlar ile stratejik yatýrýmlarýn özendirilmesi, uluslararasý doðrudan yatýrýmlarýn 
artýrýlmasý, bölgesel geliþmiþlik farklýlýklarýnýn azaltýlmasý, kümelenme ve çevreyi korumaya yönelik 
yatýrýmlar ile araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Yeni teþvik paketinde Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan 2011 yýlýnda ekonomik ve sosyal geliþmiþlik 
düzeyine iliþkin 61 deðiþken kullanýlarak yapýlan “Ýllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Geliþmiþlik 
Sýralamasý Araþtýrmasý” esas alýnarak bölge sayýsý 4'ten 6'ya çýkarýlmýþtýr.  Yeni bölgesel ayrým, 
mevcut sistemdeki “il gruplarý”ný ve onlarýn sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeylerini dikkate almak 
yerine; bizzat illerin sosyo-ekonomik geliþmiþlik düzeylerini esas almak suretiyle oluþturulmuþtur. 
Yeni teþvik sisteminin getirdiði en önemli yenilik ise illerin bölgesel daðýlýmdaki yerlerinin sabit 
olmamasýdýr. Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan yapýlacak periyodik çalýþmalar sonucunda elde 
edilecek veriler çerçevesinde illerin bölgesel daðýlýmdaki yerlerinin yeniden deðerlendirilmesi de 
mümkün olabilecektir.

Ýthalata baðýmlýlýðý yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatýrýmlarý stratejik yatýrým olarak 
deðerlendiren yeni teþvik paketi, uluslararasý rekabet gücünü artýrma potansiyeline sahip, yüksek 
teknolojili ve yüksek katma deðerli yatýrýmlarý teþvik etmektedir. Ayrýca yeni teþvik paketinde, 
yatýrýmlarýn bir an önce baþlamasýný özendirmek için 31/12/2013 tarihine kadar baþlayacak olan 
yatýrýmlara uygulanacak destek oranlarýný daha yüksek tutulduðu dikkat çekmektedir. Ek olarak; 
kurumlar vergisi indirimi desteði 1. Bölge dýþýnda kalan tüm bölgeler için iþletme dönemi ve yatýrým 
dönemi olarak iki kýsýmda deðerlendirilmiþ, bu destek mekanizmasýnýn sadece iþletme döneminde 
ve sadece teþvik belgesi kapsamýndaki yatýrýmdan elde edilen kazanca uygulanmasýný deðil; 
yatýrýmcýnýn mevcut diðer faaliyetlerine uygulanmasýný saðlayarak yatýrýmcýya önemli avantajlar 
getirmiþtir.

Fýrat Kalkýnma Ajansý'nýn faaliyetlerini yürüttüðü TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazýð, Malatya, Tunceli) 
yer alan illerden Malatya ve Elazýð teþvik kapsamýnda 4. bölgede yer alýrken Tunceli 5., Bingöl ise 
en avantajlý konumdaki 6. bölgede yer almýþtýr. 

15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile genel teþvik uygulamalarý 
kapsamýnda yer alan ve sabit yatýrým tutarý on milyon Türk Lirasýný aþmayan, tebliðle belirlenen 
yatýrýmlarda teþvik belgesi düzenlenmesi için Fýrat Kalkýnma Ajansýna müracaat edilebilmektedir.



Yatýrýmlarýn 

karar kapsamýndaki 

destek unsurlarýndan 

yararlanabilmesi için 

yapýlacak sektörel, 

malî ve teknik 

deðerlendirmeler 

çerçevesinde 

projenin uygun 

görülmesi halinde 

teþvik belgesi 

düzenlenir.

Teþvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki iþlemlerle ilgili baþvurular, teþvik belgesi 
baþvurusunu deðerlendiren ilgili kuruma yapýlacaktýr. Baþvurular, Teþvik Tebliðinde belirtilen 
esaslar çerçevesinde deðerlendirilerek ilgili merci tarafýndan sonuçlandýrýlacaktýr.
Ancak devir, satýþ, ihraç, kiralama ve yatýrýmcý talebine istinaden yapýlan iptaller dýþýndaki teþvik 
belgesi iptali iþlemlerine iliþkin baþvurular ile yatýrým konusu deðiþikliði ve yatýrýmýn nakli 
konusundaki talepler 'Ekonomi Bakanlýðý Teþvik Uygulama ve Yabancý Sermaye Genel 
Müdürlüðü'nün görüþü alýnarak sonuçlandýrýlacaktýr.

     Kuruluþ süreci tamamlanmamýþ tüzel kiþiler adýna yapýlacak teþvik belgesi müracaatlarý 
hiçbir þekilde deðerlendirmeye alýnmayacaktýr.

1. MÜRACAAT

KÝMLER BAÞVURABÝLÝR?
 

·Gerçek kiþiler

 

·Adi ortaklýklar

 

·Kooperatifler

  

·Birlikler
 

·Ýþ ortaklýklarý
 

·Kamu kuruluþu niteliðindeki meslek 

kuruluþlarý  

·Dernekler ve Vakýflar  

·Yurt dýþýndaki yabancý þirketlerin 
Türkiye’deki þubeleri

 

·Kamu kurum ve kuruluþlarý 

 

·Genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluþlar

·Ýl özel idareleri
 

·Belediyeler
 

·Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri  

Dörtyüz Türk Lirasý 
Bakanlýk Döner

Sermaye Ýþletmesi 
hesabýna yatýrýlýr.

Üçyüz Türk Lirasý
Bakanlýk Döner

Sermaye Ýþletmesi 
hesabýna, yüz 
Türk Lirasý ise

Kalkýnma Ajansý 
hesabýna yatýrýlýr.

Teþvik belgesi müracaatlarý,
gerekli bilgi ve belgelerle

Ekonomi Bakanlýðý'na 
yapýlýr.

Genel teþvik uygulamalarý
kapsamýnda yer alan ve 

sabit yatýrým tutarý onmilyon 
Türk Lirasýný aþmayan 

yatýrýmlar için yatýrýmcýnýn 
tercihine baðlý olarak

yatýrýmýn yapýlacaðý yerdeki 
yerel birimlere de (Kalkýnma 
Ajanslarý) müracaat edilebilir.
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2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR ?

v 

v 

v 

v 

v 

v 

v

v 

v

v 

Yatýrýmcýyý temsil ve ilzama yetkili kiþi veya kiþilerce imzalý baþvuru dilekçesi,

Yatýrýmcýyý temsil ve ilzama yetkili kiþilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumlarý ve 
þahýs þirketleri ile gerçek kiþiler için imza beyannamesi,

2012/3305 Sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýnýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið ekindeki örneðe 
uygun olarak hazýrlanmýþ, her sayfasý yatýrýmcýyý temsil ve ilzama yetkili kiþi veya kiþilerce 
imzalý ve kaþeli yatýrým bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri,

Bakanlýða yapýlacak baþvurularda 400 TL'nin, yerel birimlere yapýlacak baþvurularda ise 
300 TL'nin Bakanlýk hesabýna, 100 TL'nin ilgili yerel birim (Kalkýnma Ajansý) hesabýna 
yatýrýldýðýna dair belge,

Yatýrýmcý firmanýn ortaklýk yapýsý, sermaye miktarý ve faaliyet konularý açýsýndan nihai 
durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil 
Gazetesi aslý veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneði,

Kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan yapýlacak müracaatlar hariç olmak üzere; Türkiye 
genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel olmuþ prim ve idari para cezasý borçlarýnýn 
bulunmadýðýna veya tecil ve/veya taksitlendirildiðine ya da yapýlandýrýldýðýna ve 
yapýlandýrmanýn bozulmadýðýna dair Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerinden 
alýnacak yazý veya Kurumun elektronik bilgi iletiþim ortamýndan alýnacak barkodlu çýktý,

 Yatýrým türüne göre, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan alýnacak 'Çevresel Etki Deðer-
lendirmesi Olumlu Kararý' veya 'Çevresel Etki Deðerlendirmesi Gerekli Deðildir Kararý' veya 
karara iliþkin yazý,

Teþvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatýrýmýn karakteristiðine baðlý olarak ilgili 
mevzuatý gereði diðer kamu kurum ve kuruluþlarýndan alýnmasý gereken ve Tebliðin 2 
numaralý ekinde belirtilen bilgi ve belgeler,

 Stratejik yatýrýmlar için ayrýca, yatýrým konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik ana-
lizlerin yanýnda stratejik yatýrýmlar için aranan kriterlerin her birinin yerine getirildiðini tevsik 
eden bilgi, belge, hesap ve tablolarý içeren fizibilite raporu,

Yatýrýmýn sektörüne, büyüklüðüne veya teþvik uygulamalarýna baðlý olarak Teþvik Uygulama 
ve Yabancý Sermaye Genel Müdürlüðünce talep edilebilecek diðer bilgi ve belgeler.
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3. TEÞVÝK UYGULAMALARI 

Karar kapsamýnda yer alan teþviklerin uygulanmasý açýsýndan iller, sosyo-ekonomik geliþmiþlik 
endeksine göre 6 bölgeye ayrýlmýþtýr ve Ek-1'de gösterilmiþtir.

 Teþvik sistemi dört uygulamadan oluþur:

3.1. Genel Teþvik Uygulamalarý

Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatýrýmlar ile teþvik edilmeyecek veya teþviki için öngörülen 
þartlarý saðlamayan yatýrým konularý hariç olmak üzere belirtilen sabit yatýrým tutarlarý ve 
üzerindeki yatýrýmlar bölge ayrýmý yapýlmaksýzýn aþaðýdaki destek unsurlarýndan 
yararlandýrýlabilir:

a) Gümrük vergisi muafiyeti: Teþvik belgesini haiz yatýrýmcýlara teþvik belgesi kapsamýnda 
yapýlacak makine ve teçhizat ithal teslimleri gümrük vergisinden istisna edilir. 

b) Katma Deðer Vergisi (KDV) istisnasý: Teþvik belgesini haiz yatýrýmcýlara teþvik belgesi 
kapsamýnda yapýlacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma deðer vergisinden istisna 
edilir.

c) Gelir vergisi stopajý desteði: 6. Bölgede gerçekleþtirilecek yatýrýmlarda asgari on iþçi 
çalýþtýranlarýn iþ yerleri için gelir vergisi desteði saðlanýr.

d) Sigorta primi iþveren hissesi desteði (tersanelerin gemi ve inþa yatýrýmlarý için): Teþvik belgeli 
yatýrýmlarda son 6 aya ait ortalama iþçi sayýsýna ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken 
sigorta primi iþveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kýsmýnýn hazine tarafýndan 
karþýlanmasýdýr.

KDV istisnasý

Gümrük vergisi 
muafiyeti

Vergi indirimi

Sigorta primi iþveren
hissesi desteði

Yatýrým yeri tahsisi
faiz desteði

KDV iadesi

Gelir vergisi stopajý
desteði (6.bölge)

Sigorta primi iþçi 
hissesi (6.bölge)

Gümrük vergisi 
muafiyeti

KDV iadesi

Vergi indirimi

Sigorta primi 
iþverenhissesi 
desteði

Yatýrým yeri tahsisi

Gelir vergisi stopajý
desteði (6.bölge)

Sigorta primi iþçi 
hissesi (6.bölge)

Gümrük vergisi 
muafiyeti

KDV iadesi

Vergi indirimi

Sigorta primi 
iþveren hissesi 
desteði

Yatýrým yeri tahsisi

Gelir vergisi stopajý
desteði (6.bölge)

Sigorta primi iþçi 
hissesi (6.bölge)

Faiz desteði

Gümrük vergisi 
muafiyeti

KDV iadesi

Gelir vergisi stopajý
desteði (6.bölge)

Sigorta primi iþçi 
hissesi (6.bölge)

(tersanelerin 
gemi ve inþaa 
yatýrýmlarý)

Genel Teþvik
Uygulamalarý

Bölgesel Teþvik
Uygulamalarý

Büyük Ölçekli
Yatýrýmlarýn Teþviki

Stratejik
Yatýrýmlarýn Teþviki
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Yatýrýmlarýn destek unsurlarýndan yararlanabilmesi için: 

              Asgari sabit yatýrým tutarýnýn 1. ve 2. bölgelerde bir milyon TL, 3., 4., 5. ve 6.  bölge-
              lerde beþyüzbin TL olmasý,

              Belirlenen asgari kapasite, sabit yatýrým tutarý ve diðer þartlarý birlikte saðlamasý 
              gerekir. 

Yeni teþvik uygulamasýnda, bölgesel sistem yerine, “Ýl Bazlý Bölgesel Teþvik Sistemi”ne geçilmiþtir. 
Ýllerin, bölgesel daðýlýmdaki yerleri, daha sonra TÜÝK'in periyodik çalýþmalarý sonucunda elde 
edilecek veriler çerçevesinde gözden geçirilebilecek, bir deðiþim varsa, illerin listedeki yeri de ona 
göre deðiþebilecektir. Yani bölgeler sabit deðil, deðiþkendir. 

3.2. Bölgesel Teþvik Uygulamalarý

1. BÖLGE
Ankara
Antalya
Bursa
Eskisehir
Istanbul
Izmir
Kocaeli
Mugla

2.BÖLGE
Adana
Aydýn
Bolu
Çanakkale
Denizli
Edirne
Isparta
Kayseri
Kýrklareli
Konya
Sakarya
Tekirdað
Yalova

3.BÖLGE
Balýkesir
Bilecik
Burdur
Gaziantep
Karabük
Karaman
Manisa
Mersin
Samsun
Trabzon
Uþak
Zonguldak

4.BÖLGE
Afyonkarahisar
Amasya
Artvin
Bartýn
Çorum
Düzce
Elazýð
Erzincan
Hatay
Kastamonu
Kýrýkkale
Kýrþehir
Kütahya
Malatya
Nevþehir
Rize
Sivas

5.BÖLGE
Adýyaman 
Aksaray
Bayburt
Çankýrý
Erzurum
Giresun
Gümüþhane
Kahramanmaraþ
Kilis
Niðde
Ordu
Osmaniye
Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat

6.BÖLGE 
Agrý
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakýr
Hakkari
Iðdýr
Kars 
Mardin
Muþ
Siirt
Þanlýurfa
Þýrnak
Van
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Bingöl, Elazýð, Malatya ve Tunceli illerimizde Bölgesel Teþvik Uygulamalarý kapsamýna giren 
sektörler ve asgari yatýrým tutarlarý tabloda belirtildiði gibidir. Bingöl ilimiz 6. Bölgede yer aldýðý için 
asgari yatýrým tutarý þartý saðlandýðý takdirde sektör ayrýmý yapýlmadan bütün sektörler bölgesel 
teþvik uygulamasý kapsamýnda deðerlendirilebilecektir. 

US-97 Kodu Bölgesel Teþviklerden Yararlanacak Sektörler
4. Bölge
ELAZIÐ ve MALATYA

5. Bölge
TUNCELÝ

6. Bölge
BÝNGÖL

0121
Entegre damýzlýk hayvancýlýk yatýrýmlarý dahil olmak üzere 
entegre hayvancýlýk yatýrýmlarý (dipnot 5'te belirtilen asgari 
kapasite þartlarýna uymayan yatýrýmlar hariç)                                                                                

500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL

0500.0.04
Su ürünleri yetiþtiriciliði (balýk yavrusu ve yumurtasý 
üretimi dahil)                                                                                                               

500 Bin TL

 

500 Bin TL

 

500 Bin TL

15
Gýda ürünleri ve içecek imalatý (dip not 6'da belirtilen 
yatýrým konularý hariç)                                                                                                      

1 Milyon TL 

 

1 Milyon TL 

 

500 Bin TL

17
Tekstil ürünleri imalatý (dip not 8'de belirtilen þartlarý 
saðlamayan iplik ve dokuma yatýrýmlarý hariç)                                                                                

Tekstilin aprelenmesi 
yatýrýmlarý için 10 
Milyon TL, diðer yatýrým 
konularýnda 1 Milyon TL

 
Tekstilin aprelenmesi
yatýrýmlarý için 10 Milyon 
TL, diðer yatýrým
konularýnda 1 Milyon TL

 

500 Bin TL

18 Giyim eþyasý imalatý                                                                                                         

1 Milyon TL'nin
üzerindeki tevsi ve 
modernizasyon 
yatýrýmlarý

 

500 Bin TL

 

500 Bin TL

1912 ve
1920

Bavul, el çantasý, saraciye, ayakkabý vb

 

imalatý                                                                                                                      500 Bin TL

 

500 Bin TL

 

500 Bin TL

20
Aðaç ve mantar ürünleri imalatý (mobilya hariç), hasýr ve 
buna benzer örülerek yapýlan maddelerin imalatý                                                                              

1 Milyon TL 

 

1 Milyon TL 

 

500 Bin TL

21 Kaðýt

 

ve kaðýt ürünleri imalatý                                                                                                    10 Milyon TL

 

10 Milyon TL

 

500 Bin TL

2423
Ýlaç/eczacýlýkta ve týpta kullanýlan kimyasal ve bitkisel 
kaynaklý ürünlerin imalatý                                                                                                   

1 Milyon TL 

 

1 Milyon TL 

 

500 Bin TL

2695.1, 
2694.2.01, 
2694.3.01

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatý; inþaat amaçlý 
beton ürünleri imalatý, kireç, alçý                                                                                          

1 Milyon TL 

 
1 Milyon TL 

 
500 Bin TL

2720, 273
Demir-çelik dýþýndaki ana metal sanayi, metal döküm 
sanayi                                                                                                                       

1 Milyon TL 
 

1 Milyon TL 
 

500 Bin TL

28 Metal eþya                                                                                                                   1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL

29 Makine ve teçhizat imalatý                                                                                                   1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL

30 Büro, muhasebe ve bilgi iþlem makineleri imalatý                                                                             1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL

31 Elektrikli makine ve cihazlarý imalatý                                                                                       1 Milyon TL  1 Milyon TL  500 Bin TL

32
Radyo, televizyon, haberleþme teçhizatý ve cihazlarý 
imalatý                                                                                                                      

1 Milyon TL 
 

1 Milyon TL 
 

500 Bin TL

33 Týbbi aletler hassas ve optik aletler imalatý                                                                                500 Bin TL
 

500 Bin TL
 

500 Bin TL

361 Mobilya imalatý (sadece plastikten imal edilenler hariç)                                                                     1 Milyon TL 

 
1 Milyon TL 

 
500 Bin TL

5510.1.01, 
5510.2.01,5
510.3.02, 
5510.5.02, 
5510.5.04

Oteller                                                                                                                      3 yýldýz ve üzeri

 

3 yýldýz ve üzeri

 

500 Bin TL

5510.3.01 Öðrenci yurtlarý                                                                                                             100 öðrenci

 

100 öðrenci

 

500 Bin TL

6302.0.01 Soðuk hava deposu hizmetleri                                                                                                 500 metrekare

 

500 metrekare

 

500 metrekare

6302.0.03 Lisanslý  depoculuk                                                                                                          1 Milyon TL 

 

1 Milyon TL 

 

500 Bin TL

80 (809
hariç)

Eðitim hizmetleri (okul öncesi eðitim hizmetleri dahil , 
yetiþkinlerin eðitilmesi ve diðer eðitim faaliyetleri hariç)                                                                 

500 Bin TL

 

500 Bin TL

 

500 Bin TL

8511.0.01-
05, 
8511.0.99,  
8531.0.01-
03

Hastane yatýrýmý, huzurevi                                                                                                   
Hastane: 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kiþi

Hastane: 500 Bin TL
Huzurevi: 100 kiþi

500 Bin TL

Akýllý çok fonksiyonlu teknik tekstil 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL

Atýk geri kazaným veya bertaraf tesisleri 500 Bin TL 500 Bin TL 500 Bin TL

Seracýlýk 10 dekar 10 dekar 5 dekar
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Kanunda belirtilen sektörler ilin bulunduðu bölgedeki þartlarý saðlamalarý halinde aþaðýdaki 
desteklerden yararlandýrýlabilir: 

a) Gümrük vergisi muafiyeti: Teþvik belgesini haiz yatýrýmcýlara teþvik belgesi kapsamýnda 
yapýlacak makine ve teçhizat ithal teslimleri gümrük vergisinden istisna edilir.

b) KDV istisnasý: Teþvik belgesini haiz yatýrýmcýlara teþvik belgesi kapsamýnda yapýlacak makine ve 
teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma deðer vergisinden istisna edilir.

c) Vergi indirimi: Yatýrýmlarda belirlenen oranlarda indirim tutarý yatýrýma katký tutarýna ulaþýncaya 
kadar devam edilen kurumlar/gelir vergisi indirimidir.

VERGÝ ÝNDÝRÝMÝ
 

Bölgeler
 

Yatýrýma 
Katký Oraný 
(%) 

Vergi 
Ýndirim 
Oraný (%) 

Ýþletme / Yatýrým Döneminde Uygulanacak 
Yatýrýma Katký Oraný (%)

 

Yatýrým Dönemi  Ýþletme Dönemi  

I. Bölge 15 50 0  100  

II. Bölge 20 55 10  90  
III. Bölge 25 60 20  80  
Malatya - Elazýð   
(IV. Bölge)

 
30 70 30  70  

Tunceli
 

(V.Bölge)
 

40
 

80
 

50
 

50
 

Bingöl (VI. Bölge) 50 90 80 20

Yeni Teþvik sisteminin getirdiði en önemli yeniliklerden biri vergi indiriminden yatýrýmcýlarýn “yatýrým 
döneminde” de yararlanabilmeleridir. Örneðin Elazýð Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 1 milyon 
TL tutarýnda bir yatýrým yapýlmasý durumunda; yatýrýma katký tutarý toplam yatýrým tutarýnýn %40'ý 
oranýnda (400 Bin TL) olacaktýr. Söz konusu indirimin %50'si olan 200 bin TL'lik kýsmý yatýrým 
döneminde diðer faaliyetlerinden elde ettiði kazançlara uygulanabilecektir. 

d) Sigorta primi iþveren hissesi desteði: Teþvik belgeli yatýrýmlarda son 6 aya ait ortalama iþçi 
sayýsýna ilave edilen istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi iþveren hissesinin asgari ücrete 
tekabül eden kýsmýnýn hazine tarafýndan karþýlanmasýdýr.

e) Yatýrým yeri tahsisi:  Maliye Bakanlýðýnca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yatýrým yeri 
tahsis edilebilir.

  OSB'de yapýlan yatýrýmlar bir alt bölgenin vergi indiriminden yararlanýrlar. 6.Bölgede yer alan 
  OSB'lerde yatýrýma katký tutarý % 50'den %55'e yükselmektedir.
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f) Faiz desteði (3, 4, 5 ve 6. bölgelerdeki yatýrýmlar için): Talep edilmesi halinde destekler-den 
yararlanacak yatýrýmlar için bankalardan kullanýlacak en az bir yýl vadeli yatýrým kredilerinin teþvik 
belgesinde kayýtlý sabit yatýrým tutarýnýn yüzde yetmiþine kadar olan kýsmý için ödenecek faizin veya 
kâr payýnýn bölgelere göre deðiþen yüzdeleri azami ilk beþ yýl için ödenmek kaydýyla bütçe 
kaynaklarýndan karþýlanabilir.

g) Gelir vergisi stopajý desteði: 6. bölge için düzenlenen teþvik belgeleri kapsamýnda 
gerçekleþtirilecek yatýrýmlarla saðlanan ilave istihdam için, asgari on iþçi çalýþtýranlarýn iþ yerleri için 
belgede kayýtlý istihdam sayýsýný aþmamak kaydýyla, iþçi ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden 
kýsmý üzerinden hesaplanan gelir vergisinde destek saðlanabilir.

h) Sigorta primi desteði: 6. bölgede; teþvik belgesine istinaden gerçekleþtirilecek yatýrýmla 
saðlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapýlan teþvik belgesinde kayýtlý istihdam sayýsýný 
aþmamak kaydýyla, iþveren tarafýndan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi 
iþçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kýsmý (124 TL), tamamlama vizesinin yapýlmasýný 
müteakip 10 yýl süreyle iþveren adýna Bakanlýk bütçesinden karþýlanabilir.

Bölgesel teþvik uygulamalarý kapsamýnda yapýlacak 1 milyon TL'lik bir yatýrýmýn yararlanacaðý 
destek tutarlarý istihdam sayýlarýna göre aþaðýdaki tablolarda verilmiþtir.  

3.2.1. Bölgesel Teþvik Uygulama Örnekleri 

FAÝZ DESTEÐÝ 

BÖLGELER 
DESTEK ORANI 

AZAMÝ DESTEK 
TUTARI (Bin TL) TL Cinsi Kredi 

Döviz Cinsi
Kredi 

I. Bölge - - - 

II. Bölge - - - 

III. Bölge 3 Puan 1 Puan 500 

Malatya – Elazýð 
(IV. Bölge) 

4 Puan 1 Puan 600 

Tunceli (V.Bölge) 5 Puan 2 Puan 700 

Bingöl(VI.Bölge) 7 Puan 2 Puan 900 

Bölgeler

Destek Unsurlarý (Bin TL)

KDV Ýstisnasi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði

Yatýrým Yeri Tahsisi

Gelir Vergisi Stopaji

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi

Toplam Devlet Desteði

Destek Yoðunluðu (Yüzde)

Elazýð - Malatya

(4.bölge)

519

51,90%

23

14

300

132

50

 

 

Tunceli

(5.bölge)

641

64,10%

23

14

400

154

50

 

 

Bingöl

(6.bölge)

1109

110,90%

23

14

500

220

50

144

158

Yatýrým Tutarý: 1 Milyon,    Ýstihdam: 10 Kiþi
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Bölgeler

Destek Unsurlarý (Bin TL)

KDV Ýstisnasi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði

Yatýrým Yeri Tahsisi

Gelir Vergisi Stopaji

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi

Toplam Devlet Desteði

Destek Yoðunluðu (Yüzde)

Elazýð - Malatya

(4.bölge)

Tunceli

(5.bölge)

Bingöl

(6.bölge)

Yatýrým Tutarý: 1 Milyon,    Ýstihdam: 20 Kiþi

Bölgeler

Destek Unsurlarý (Bin TL)

KDV Ýstisnasi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði

Yatýrým Yeri Tahsisi

Gelir Vergisi Stopaji

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi

Toplam Devlet Desteði

Destek Yoðunluðu (Yüzde)

Elazýð - Malatya

(4.bölge)

Tunceli

(5.bölge)

Bingöl

(6.bölge)

Yatýrým Tutarý: 1 Milyon,    Ýstihdam: 30 Kiþi

Bölgeler

Destek Unsurlarý (Bin TL)

KDV Ýstisnasi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði

Yatýrým Yeri Tahsisi

Gelir Vergisi Stopaji

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi

Toplam Devlet Desteði

Destek Yoðunluðu (Yüzde)

Elazýð - Malatya

(4.bölge)

Tunceli

(5.bölge)

Bingöl

(6.bölge)

Yatýrým Tutarý: 1 Milyon,    Ýstihdam: 40 Kiþi
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23

14

300

250

50

 

 

637

63,70%

23

14

400

308

50

 

 

795

79,50%

23

14

500

440

50

288

316

1631

163,10%

23

14

300

250

50

 

 

637

63,70%

23

14

400

350

50

 

 

837

83,70%

23

14

500

500

50

432

474

1993

199,30%

23

14

400

350

50

 

 

837

83,70%

23

14

500

500

50

576

632

2295

229,50%

23

14

300

250

50

 

 

637

63,70%



Bölgeler

Destek Unsurlarý (Bin TL)

KDV Ýstisnasi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði

Yatýrým Yeri Tahsisi

Gelir Vergisi Stopaji

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi

Toplam Devlet Desteði

Destek Yoðunluðu (Yüzde)

Elazýð - Malatya

(4.bölge)

Tunceli

(5.bölge)

Bingöl

(6.bölge)

Yatýrým Tutarý: 1 Milyon,    Ýstihdam: 10 Kiþi (OSB içi)

Bölgeler

Destek Unsurlarý (Bin TL)

KDV Ýstisnasi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði

Yatýrým Yeri Tahsisi

Gelir Vergisi Stopaji

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi

Toplam Devlet Desteði

Destek Yoðunluðu (Yüzde)

Elazýð - Malatya

(4.bölge)

Tunceli

(5.bölge)

Bingöl

(6.bölge)

Yatýrým Tutarý: 1 Milyon,    Ýstihdam: 20 Kiþi (OSB içi)

Bölgeler

Destek Unsurlarý (Bin TL)

KDV Ýstisnasi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði

Yatýrým Yeri Tahsisi

Gelir Vergisi Stopaji

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi

Toplam Devlet Desteði

Destek Yoðunluðu (Yüzde)

Elazýð - Malatya

(4.bölge)

Tunceli

(5.bölge)

Bingöl

(6.bölge)

Yatýrým Tutarý: 1 Milyon,    Ýstihdam: 30 Kiþi (OSB içi)

10

23

14

400

154

50

 

 

641

64,10%

23

14

500

220

50

 

 

807

80,70%

23

14

550

264

50

144

158

1203

120,30%

23

14

400

308

50

 

 

795

79,50%

23

14

500

440

50

 

 

1027

102,70%

23

14

550

500

50

288

316

1741

174,10%

23

14

400

350

50

 

 

837

83,70%

23

14

500

500

50

 

 

1087

108,70%

23

14

550

500

50

432

474

2043

204,30%



Bölgeler

Destek Unsurlarý (Bin TL)

KDV Ýstisnasi

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði

Yatýrým Yeri Tahsisi

Gelir Vergisi Stopaji

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi

Toplam Devlet Desteði

Destek Yoðunluðu (Yüzde)

Elazýð - Malatya

(4.bölge)

Tunceli

(5.bölge)

Bingöl

(6.bölge)

Yatýrým Tutarý: 1 Milyon,    Ýstihdam: 40 Kiþi (OSB içi)

Sadece 6.Bölgede yer alan Bingöl ilimize yapýlacak yatýrýmlar için Sigorta Primi Ýþçi ve Ýþveren 
Hissesi Destekleri ile Gelir Vergisi Stopajý Desteðinin uygulanmasý sonucu elde edilecek maddi 
karþýlýðýn bir iþçi için aylýk toplam 435 TL olduðu görülür.  Dolayýsýyla Bingöl'de teþvik belgeli yatýrým 
yapan bir yatýrýmcýnýn bir iþçi için devletten aldýðý indirim brüt asgari ücretin % 40'ýna tekabül 
etmektedir. Bu çerçevede Bingöl emek yoðun sektörler için ülkemizin en avantajlý illerinden biridir. 

Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taþýmacýlýðýna yönelik yatýrýmlar.

Özel sektör tarafýndan yapýlacak þehirlerarasý yük ve/veya yolcu taþýmacýlýðýna yönelik demiryolu 
yatýrýmlarý ile þehir içi yük taþýmacýlýðýna yönelik demiryolu yatýrýmlarý.

Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatýrýmlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine 
yönelik olanlar).

Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþim Bölgelerinde (KTKGB) yapýlacak turizm yatýrýmlarýndan 
bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatýrýmlarý.

Asgari ellibin metrekare kapalý alana sahip uluslararasý fuar yatýrýmlarý (konaklama ve alýþveriþ 
merkezi üniteleri hariç).

3.2.2. Öncelikli Yatýrým Konularý

v 

v 

v 

v 

v 

 

Aþaðýdaki yatýrým konularý 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. 

Ancak bu yatýrýmlar 6. bölgede yer almalarý halinde bulunduðu bölge desteklerine tabidir.

11

23

14

400

350

50

 

 

837

83,70%

23

14

500

500

50

 

 

1087

108,70%

23

14

550

500

50

576

632

2345

234,50%



v 

v 

v 

v 

v 

Saðlýk Bakanlýðýndan alýnacak proje onayýna istinaden gerçekleþtirilecek asgari yirmimilyon Türk 
Lirasý tutarýndaki biyoteknolojik ilaç, onkoloji ilaçlarý ve kan ürünleri üretimine yönelik yatýrýmlar.

Savunma Sanayii Müsteþarlýðýndan alýnacak proje onayýna istinaden gerçekleþtirilecek asgari 
yirmimilyon Türk Lirasý tutarýndaki savunma, havacýlýk ve uzay alanýndaki yatýrýmlar.

Maden istihraç yatýrýmlarý ve/veya maden iþleme yatýrýmlarý (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayýlý 
Maden Kanununda tanýmlanan I. grup madenler ve mýcýr yatýrýmlarý ile Ýstanbul ilinde 
gerçekleþtirilecek istihraç ve/veya iþleme yatýrýmlarý hariç).

Özel sektör tarafýndan gerçekleþtirilecek olan ilk, orta ve lise eðitim yatýrýmlarý.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan desteklenen AR-GE projeleri neticesinde 
geliþtirilen ürünlerin üretimine yönelik yatýrýmlar.

Elazýð, Malatya ve Tunceli illerinin önemli bir kýsmýný kapsayan Keban Baraj Gölü, 

Murat Nehri, Peri Suyu ve Hazar Gölünün oluþturduðu Fýrat Havzasý Kültür ve 

Turizm Koruma ve Geliþim bölgesindedir. Bu bölgede yapýlacak turizm yatýrýmlarý 

5. bölge teþvik uygulamalarýndan yararlanabilecektir. 

3.2.3. Bir Alt Bölge Desteðinden Yararlanacak Yatýrýmlar

Büyük ölçekli yatýrýmlar veya bölgesel teþvik uygulamalarý kapsamýnda teþvik belgesi düzenlenen 
yatýrýmlar:

Yatýrýmýn organize sanayi bölgesinde (OSB) gerçekleþtirilmesi veya

Yatýrýmýn, ayný sektörde faaliyet gösteren en az beþ gerçek veya tüzel kiþinin ortaðý olduðu yatýrýmcý 
tarafýndan gerçekleþtirilmesi ve ortak faaliyet gösterilen alanda entegrasyonu saðlayacak bir 
yatýrým olmasý;

koþullarýndan en az birini saðlamalarý halinde vergi indirimi ve sigorta primi iþveren hissesi desteði 
açýsýndan bulunduklarý bölgenin bir alt bölgesinde saðlanan oran ve sürelerde bu desteklerden 
yararlanabilir.

KDV istisnasý, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteðinden 
yararlandýrýlýr. Söz konusu yatýrýmlar, 6. bölgede gerçekleþtirilmesi halinde gelir vergisi stopajý ve 
sigorta primi desteðinden de yararlanabilir.

v Ar-Ge Ve Çevre Yatýrýmlarý 
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3.3. Büyük Ölçekli Yatýrýmlar

Belirtilen asgari sabit yatýrým tutarlarýný saðlayan yatýrým konularý aþaðýdaki desteklerden 
yararlandýrýlabilir:

13

Gümrük vergisi muafiyeti  

KDV istisnasý

Vergi indirimi

Sigorta primi isveren hissesi desteði

Yatýrým yeri tahsisi

Gelir vergisi stopaji desteði

Sigorta primi iþçi hissesi desteði

Yatýrým Konularý 
Kimyasal Madde ve Ürünlerin Imalati
Rafine Edilmiþ Petrol Ürünleri Ýmalati
Transit Boru Hattiyla Taþimacilik Hizmetleri Yatirimlari
Motorlu Kara Taþitlari Ana Sanayi Yatirimlari
Motorlu Kara Taþitlari Yan Sanayi Yatirimlari
Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve / veya Vagon Ýmalati Yatirimlari
Liman ve Liman Hizmetleri Yatirimlari
Elektronik Sanayi Yatirimlari
Týbbi Alet, Hassas ve Optik Ýmalatý Yatýrýmlarý
Ýlaç Üretimi Yatýrýmlarý
Hava ve Uzay Taþitlari ve / veya parçalari Ýmalati Yatirimlari 
Makine ( Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) Ýmalati Yatirimlari
Metal Üretimine Yönelik Yatirimlar

Asgari Sabit Yatýrým 
Tutarý (Milyon )

200
1000
50
200
50
50
200
50
50
50
50
50
50

BÜYÜK ÖLÇEKLÝ YATIRIMLARIN TEÞVÝKÝ

 

Destek Unsurlarý

 

I

 

II

 

III

 

Malatya-

 

Elazýð

 
Tunceli

 

Bingöl

KDV Ýstisnasý

 

Ö

 

Ö

 

Ö

 

Ö

 

Ö

 

Ö

 

Gümrük Vergisi Muafiyeti

 

Ö

 

Ö

 

Ö

 

Ö

 

Ö

 

Ö

 

Vergi Ýndirimi Yatýrýma Katký Oraný 
(OSB dýþý)

 25

 

30

 

35

 

40

 

50

 

60

 

OSB içi
 

30
 

35
 

40
 

50
 

60
 

65
 

Sigorta Primi Ýþveren H.Desteði (OSB 
Dýþý)

2 yýl
 

3 yýl
 

5 yýl
 

6 yýl
 

7 yýl
 

10 yýl

OSB Ýçi
 

3 yýl
 

5 yýl
 

6 yýl
 

7 yýl
 

10 yýl
 

12 yýl

Yatýrým Yeri Tahsisi
 

Ö
 

Ö
 

Ö
 

Ö
 

Ö
 

Ö
 

Faiz Desteði YOK YOK  YOK  YOK  YOK  YOK

Gelir Vergisi Stopajý Desteði YOK YOK  YOK  YOK  YOK  10 yýl 

Sigorta Primi Ýþçi H Desteði YOK YOK  YOK  YOK  YOK  10 yýl



3.4. Stratejik Yatýrýmlar

Aþaðýda yer alan kriterlerin tamamýný birlikte saðlayan, ithalat baðýmlýlýðý yüksek ürünlerin 
üretimine yönelik yatýrýmlar stratejik yatýrým olarak deðerlendirilir.

a) Asgari sabit yatýrým tutarýnýn elli milyon Türk Lirasýnýn üzerinde olmasý (münhasýran bu 
yatýrýmlarýn enerji ihtiyacýný karþýlamak üzere gerçekleþtirilecek doðalgaza dayalý olmayan enerji 
yatýrýmlarýnýn, tesis kurulu gücü ile orantýlanacak kýsmý dâhil)

b) Yatýrým konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olmasý

c) Bakanlýkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatýrýmla saðlanacak katma 
deðerin asgari yüzde kýrk olmasý

d) Yatýrým konusu ürünle ilgili olarak son bir yýl içerisinde gerçekleþen toplam ithalat tutarýnýn elli 
milyon ABD Dolarýnýn üzerinde olmasý 

Teþvik edilmeyecek yatýrým konularý ile kamu kurum ve kuruluþlarý tarafýndan gerçekleþtirilecek 

yatýrýmlar bu madde kapsamýnda deðerlendirilmez.

Kriterleri saðlayan yatýrýmlar bölge farký gözetilmeksizin aþaðýdaki desteklerden 
yararlandýrýlabilir:

KDV Istisnasý

Vergi Ýndirimi

Sigorta Primi Ýþveren Hissesi Desteði

Yatýrým Yeri Tahsisi

Faiz Desteði

KDV Ýadesi

Gelir Vergisi Stopajý Desteði

Sigorta Primi Ýþçi Hissesi Desteði
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4. YATIRIM SÜRECÝNDE DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN NOKTALAR 

v Yatýrýmýn baþlangýç tarihi, teþvik belgesi için Bakanlýða veya ilgili yerel birime müracaat tarihidir. 
Ancak, yatýrýma baþlanýldýðýnýn kabul edilebilmesi için, yatýrýmýn baþlangýç tarihinden sonra            
arazi-arsa, altyapý, bina-inþaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler dahil) ile diðer yatýrým 
harcamalarýna yönelik olarak teþvik belgesinin ilk düzenlendiði tarihteki sabit yatýrým tutarý esas 
alýnmak üzere, sabit yatýrým tutarýnýn en az yüzde onu oranýnda harcama yapýlmasý gerekir.

Teþvik belgesi düzenlenmesine iliþkin müracaat tarihinden önce gerçekleþtirilmiþ bulunan 

yatýrým harcamalarý teþvik belgesi kapsamýna alýnmaz. Bu nedenle teþvik belgesi baþvurusu, 

baþvuruya konu yatýrým gerçekleþmeden önce yapýlmalýdýr.

v 

v 

v 

v 

v 

v 

Teþvik belgesi kapsamýndaki yatýrýmlarýn proje bazýnda yapýlacak deðerlendirme sonucunda 
öngörülen sürede gerçekleþtirilmesi esastýr. Yatýrýmýn öngörülen sürede gerçekleþtirilememesi 
hâlinde, teþvik belgesinde kayýtlý ilk sürenin yarýsý kadar ek süre verilebilir. Bu þekilde hesaplanan ek 
sürenin bir yýldan az olmasý halinde ek süre bir yýl olarak uygulanabilir.

Yatýrým süresi içerisinde gerçekleþecek mücbir sebep veya fevkalade hâl durumu nedeniyle 
yatýrýmýn belgede kayýtlý süre içerisinde gerçekleþtirilemediðinin yatýrýmcýlar tarafýndan tevsik 
edilmesi hâlinde Bakanlýkça bu durum gözönünde bulundurularak ilave süre verilebilir.

Yatýrýmcý, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altý ay içinde yatýrýmýn tamamlama 
vizesinin yapýlmasý için teþvik belgesini düzenleyen yerel birime veya Bakanlýða müracaat eder. Bu 
süre içerisinde müracaat edilmemesi ve daha sonra teþvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal 
edilmesi veya kýsmi müeyyide uygulanmasý durumunda geçen süreden kaynaklanan cezanýn 
sorumluluðu yatýrýmcýya aittir.

 Büyük ölçekli yatýrýmlar ile bölgesel teþvik uygulamalarý kapsamýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlarýn, 
iþletmeye geçiþ tarihinden itibaren asgarî beþ yýl süre ile bulunduðu bölgede faaliyette bulunmasý 
gerekir. Ancak, Bakanlýktan izin alýnmasý ve yatýrým konusunun taþýnýlacak bölgede desteklenecek 
konular arasýnda yer almasý kaydýyla diðer bölgelere taþýnýlabilir. Bulunduðu bölgeden daha az 
destek alan üst bölgelere, ayný bölgede bulunan OSB'den OSB dýþýna veya ilgili yatýrým konusunun 
desteklenmediði bölgelere taþýnmalarda, taþýndýðý bölgenin yararlandýðý desteði aþan kýsým ile 
taþýndýðý bölgede bulunmayan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alýnýr. Ýþletmeye geçiþ 
tarihinden itibaren beþ yýl süre ile bulunduðu bölgede faaliyette bulunan yatýrýmlarýn diðer 
bölgelere taþýnmasý serbesttir. 

Genel teþvik uygulamasýndan yararlanan yatýrýmlarýn yer deðiþikliði talepleri, yatýrým dönemi de 
dâhil olmak üzere Bakanlýkça deðerlendirilerek proje bazýnda sonuçlandýrýlýr.

Bu Karar kapsamýndaki destek unsurlarýndan yararlanan yatýrým harcamalarý, diðer kamu kurum 
ve kuruluþlarýnýn desteklerinden yararlanamaz. Diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn destek-
lerinden yararlanýlan veya yararlanýlacak yatýrým harcamalarý için, bu Karar kapsamýndaki 
desteklerden yararlanmak üzere Bakanlýða müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykýrý 
davranýlmasý halinde, bu Karar kapsamýnda yararlanýlan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri 
alýnýr.
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EK - 1 Yerel Birimlerce Teþvik Belgesi Düzenlenebilecek Sektör ve Konular

 

YATIRIM KONULARI
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Gýda ürünleri ve içecek imalatý

 

17

 

Tekstil ürünleri imalatý (Yün ipliði hariç olmak üzere, tekstil elyafýnýn 
hazýrlanmasý ve eðirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatýrýmlarý 
ve halý, tafting, dokunmamýþ ve örülmemiþ kumaþ ile çuval hariç olmak 
üzere tekstil dokumacýlýðý konusunda sadece modernizasyon yatýrýmlarý)
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Giyim eþyasý imalatý
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Derinin tabaklanmasý ve iþlenmesi
 

20
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Kaðýt ve kaðýt ürünleri imalatý
 

23 Rafine edilmiþ petrol ürünleri ve nükleer yakýt imalatý (Madencilik yatýrýmlarý hariç)  

24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatý 

25
 

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatý
 

26
 

Metalik olmayan diðer mineral ürünlerin imalatý

 
27

 

Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)

 28

 

Metal eþya sanayi

  29

 

B.y.s. makine ve teçhizat imalatý

 30

 

Büro, muhasebe ve bilgi iþlem makineleri imalatý

 
31

 

B.y.s. elektrikli makine ve cihazlarýn imalatý

 
32

 

Radyo, televizyon, haberleþme teçhizatý ve cihazlarý imalatý

 

33

 

Týbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatý

 

34

 

Motorlu kara taþýtý, römork ve yarý römork imalatý

 

35

 

Diðer ulaþým araçlarýnýn imalatý (Gemi ve yat inþa yatýrýmlarý hariç)

 

36

 

Mobilya imalatý; b.y.s. diðer imalat

 

 

Ürün paketleme hizmeti yatýrýmlarý

 

Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapý yatýrýmlarý
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EK - 2 Teþvik Edilmeyecek Veya Teþviki Belirli Þartlara Baðlý Yatýrým Konularý 

I - TEÞVÝK EDÝLMEYECEK YATIRIMLAR 

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYÝ

1) Un, irmik (makarna imalatý ile entegre irmik yatýrýmlarý ve mýsýr irmiði yatýrýmlarý hariç), yem 
(balýk unu, balýk yaðý, balýk yemi ve entegre hayvancýlýk üretimi içindeki yem üretimi hariç), niþasta 
ve niþasta bazlý þeker.

2) Dýþarýya yemek hizmeti sunan iþletmeler (hazýr yemek)

3) Küp þeker.

4) 5 dekarýn altýndaki seracýlýk yatýrýmlarý.

5) Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracýlýk yatýrýmlarý, kültür mantarý yetiþtiriciliði ve entegre 
hayvancýlýk yatýrýmlarý içerisindeki yem bitkileri yetiþtiriciliði  hariç).

6) Bölgesel uygulamalar kapsamýnda teþvik edilecek entegre hayvancýlýk yatýrýmlarý ve þartlý 
desteklenecek hayvancýlýk yatýrýmlarý dýþýndaki hayvancýlýk yatýrýmlarý.

7) 5 ton/gün ve altýnda üretim kapasitesine sahip süt iþleme yatýrýmlarý.

B.  ÝMALAT, ENERJÝ VE MADENCÝLÝK YATIRIMLARI 

1- Tuðla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dýþýndaki yatýrýmlar.

2- Kütlü pamuk iþleme yatýrýmlarý.

3- Ýplik ve dokuma (yün ipliði, 15 Milyon Türk Lirasýnýn üzerindeki iplik yatýrýmlarý, 5 Milyon Türk 
Lirasýnýn üzerindeki dokuma yatýrýmlarý, akýllý ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halý, tafting, 
dokunmamýþ/örülmemiþ kumaþ ve çuval üretimine yönelik yatýrýmlar hariç) konularýnda 
modernizasyon yatýrýmlarý dýþýndaki yatýrýmlar.

4- Doðalgaza dayalý elektrik üretimi yatýrýmlarý.

5- Rödovans sözleþmesine istinaden gerçekleþtirilecek madencilik yatýrýmlarý (Kamu kurum ve 
kuruluþlarý veya bunlarýn doðrudan iþtirakleri ile yapýlan anlaþmalara istinaden kamuya ait maden 
sahalarýnda yapýlan madencilik yatýrýmlarý bu kapsamda deðerlendirilmez).

6- Kömür istihracýna yönelik yatýrýmlar (Birleþmiþ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 
uluslararasý kodifikasyon sistemine göre “düþük C” kategorisinde yer alan kömürler hariç).
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7- Ek-5'de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatýrýmlar (Ancak, bu üretim 
konularýnda aþaðýdaki kriterleri birlikte saðlayan iþletmeler sadece genel teþvik sisteminden 
desteklenebilir.

      a) Ortaklýk yapýsýndaki bir veya birden fazla tüzel kiþinin veya kamu kurum ve kuruluþunun 
          hisseleri toplamýnýn %25 veya daha fazla olmamasý.

      b) Baþka bir iþletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasýna sahip olmamasý.

      c) Çalýþan sayýsý yýllýk 250 kiþiden az olmasý. 

      d) Yýllýk net satýþ hasýlatý 50 milyon Avro veya mali bilançosu deðeri 43 milyon Avro karþýlýðý 
          Türk Lirasýný aþmamasý.

Bu kriterler, 2009/15199 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden düzenlenen belgelere de 
uygulanabilir).

8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliðin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi 
dýþýndaki yatýrýmlar (Ancak, söz konusu modernizasyon yatýrýmlarý ile 7 nci maddede belirtilen 
kriterleri birlikte saðlayan iþletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliðin ekstrüzyon yöntemiyle 
üretimine yönelik yatýrýmlarý sadece genel teþvik sisteminden desteklenebilir).

C. HÝZMETLER SEKTÖRÜ

1- Ýlkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköðretim ve teknik ve mesleki öðretim dýþýnda 
kalan eðitim yatýrýmlarý ile yetiþkinlerin eðitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb) yatýrýmlar.

2- Hastane yatýrýmlarý, týp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuvarlarý ve  manyetik 
görüntüleme merkezleri dýþýnda kalan saðlýk yatýrýmlarý.

3- Turizm yatýrým/iþletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve 
dað/yayla evleri dýþýnda kalan turizm konaklama tesisleri.

4- Ülke genelinde yayým yapan günlük gazete basým hizmetleri, televizyon/radyo yayýncýlýðý ve 
baský, basým, matbaa ve ambalaj yatýrýmlarý dýþýndaki basýn ve yayýn yatýrýmlarý.

5- Sinema salonu yatýrýmlarý.

6- Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatýrýmlar.

7- Yolcu ve yük taþýmacýlýðýna yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatýrýmlarý (Belediyelerin 
yapacaklarý yatýrýmlar hariç).

8- Hipermarket, ticaret merkezi, alýþveriþ merkezi ve otopark yatýrýmlarý dâhil toptan ve perakende 
ticarete yönelik yatýrýmlar.

9- Kara taþýtlarý bakým, onarým ve servis istasyonu yatýrýmlarý.
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10- Petrol ürünleri (LPG dâhil) daðýtým yatýrýmlarý, akaryakýt istasyonu yatýrýmlarý.

11- Karayollarý dinlenme tesisi yatýrýmlarý, mola noktalarý.

12- Lokantalar, kafeteryalar, eðlence yerleri, günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, saðlýklý yaþam 
tesisleri, yüzme havuzlarý.

13- Yat ithali yatýrýmlarý.

14- Taþýt kiralama yatýrýmlarý.

15- Halý yýkama yatýrýmlarý.

16- Gayrimenkul kiralama ve iþ faaliyetleri (Yazýlým, AR-GE faaliyetleri, veri tabaný faaliyetleri, veri 
iþleme, teknik test ve analiz faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile gösteri, sergi ve kongre 
faaliyetleri hariç).

17- Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracý kuruluþlarýn yatýrýmlarý.

218- Kapalý alaný 500 m 'nin altýnda olan soðuk hava deposu yatýrýmlarý.

19- Komple yeni ve tevsi niteliðindeki tersane yatýrýmlarý.

II - TEÞVÝKÝ BELÝRLÝ ÞARTLARA BAÐLI YATIRIM KONULARI

A. TARIM VE TARIMSAL SANAYÝ

1- Süt yönlü büyükbaþ entegre yatýrýmlarýnda  asgari 150 büyükbaþ. 

2- Et yönlü büyükbaþ entegre yatýrýmlarýnda asgari 150 büyükbaþ.

3- Damýzlýk büyükbaþ entegre  hayvan yetiþtiriciliðinde (et/süt yönlü) asgari 150 büyükbaþ/dönem.

4- Kanatlý entegre yatýrýmlarýnda  100.000 adet/dönem.

5- Süt ve et yönlü küçükbaþ entegre yatýrýmlarýnda (damýzlýk dâhil) 1.000 küçükbaþ/dönem þartý 
aranýr.

B.  ÝMALAT SANAYÝ 

1- Düz örme konusunda yapýlacak yatýrýmlarda toplam makine sistem sayýsýnýn asgari 60 olmasý 
þartý aranýr.

32- Hazýr beton yatýrýmlarýnda asgari 100 m /saat ve üzerindeki komple yeni yatýrýmlar için teþvik 
belgesi düzenlenebilir.  
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C. HÝZMETLER SEKTÖRÜ

1- Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacýlýk hizmetlerinin de sunulduðu antrepo, elleçleme-
paketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam kapalý alaný 10.000 m2 olan 
entegre lojistik yatýrýmlarý için, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýndan alýnmýþ L2 
belgesinin yatýrým süresi sonuna kadar ibraz edilmesi kaydýyla,  teþvik belgesi düzenlenebilir. Söz 
konusu teþvik belgeleri kapsamýna yük taþýmacýlýðýna yönelik araçlar dâhil edilmez.

2-  Boru hattýyla taþýmacýlýk, petrol ve doðalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi yatýrýmlarýnda 
daðýtým araçlarý ve tüpler hariç olmak üzere, sadece sabit tesise yönelik harcamalar için teþvik 
belgesi düzenlenebilir.

3- Kültür yatýrýmlarý için, Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan alýnacak kültür belgesine istinaden teþvik 
belgesi düzenlenebilir. Ancak, münhasýran bu amaçla inþa edilenler dýþýnda, yeme-içme, spor, 
eðlence ve satýþ üniteleri gibi birimler kapsama dâhil edilmez.

4- Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan alýnacak turizm belgesini haiz eðlence merkezi ve temalý tesis 
gibi konaklama içermeyen turizm yatýrýmlarý teþvik belgesine baðlanabilir. Ancak, münhasýran bu 
amaçla inþa edilenler dýþýnda, yeme-içme, spor, eðlence ve satýþ üniteleri gibi birimler kapsama 
dâhil edilmez.

5- Kültür ve Turizm Bakanlýðýndan alýnacak Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar, kongre, sergi ve 
gösteri merkezi  yatýrýmlarý için teþvik belgesi düzenlenebilir.  Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark 

2hariç asgari kapalý alanýn 5000 m , kongre merkezlerinde asgari koltuk sayýsýnýn 1000, gösteri 
merkezlerinde ise  asgari koltuk sayýsýnýn 2500 olmasý þartý aranýr.

6- Spor tesisi yatýrýmlarýnda asgari 10 Milyon TL sabit yatýrým þartý aranýr.

7- Havaalaný yer hizmeti yatýrýmlarýnda teþvik belgesi kapsamýna trafiðe çýkmayan ve sadece 
apronda kullanýlan motorlu taþýtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamýna dâhil 
edilmez.

8- Havayolu iþletmeciliði ve kargo taþýmacýlýðý yatýrýmlarýnda temin edilecek uçaklarda birim 
baþýna asgari kapasitenin 50 koltuk, kargo uçaklarýnda ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg 
olmasý þartý aranýr.  Faaliyet konusu bizatihi havayolu iþletmeciliði ve/veya kargo taþýmacýlýðý olan 
yatýrýmlar dýþýnda genel amaçlý ve hava taksi iþletmeciliði amaçlý yatýrýmlar için teþvik belgesi 
düzenlenmez.

9- Uydu, telsiz, kablo vb. iletiþim ortamlarýndan gelen haberleþme, radyo, televizyon ve veri 
sinyallerini birleþtirip tek bir paket halinde nihai tüketiciye iletimini saðlayan hizmet yatýrýmlarýnda 
nihai hizmeti alanlar tarafýndan kullanýlan yatýrým mallarý destek unsurlarýndan faydalandýrýlmaz.

10- Kamu kurum ve kuruluþlarý, belediyeler, il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluþlarýn görev 
alanlarýna yönelik olarak yapacaklarý yatýrýmlar proje bazýnda deðerlendirilerek teþvik belgesi 
düzenlenebilir.

11- Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatýrýmlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldýrma 
kapasitesi aranýr. 500 ton kaldýrma kapasitesinin altýnda kullanýlmýþ vinç ithaline izin verilmez.
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12- Çamaþýr yýkama ve kurutma yatýrýmlarýnda asgari 2 Milyon TL sabit yatýrým þartý aranýr.

13- Yat inþa yatýrýmlarýnda teþvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari 24 metre olmasý 
þartý aranýr.
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EK - 3 Yatýrýmýn Karakteristiðine Baðlý Olarak Teþvik Belgesi Talebinde 
Bulunulmadan Önce Ýlgili Mevzuatý Gereði Diðer Kamu Kurum Ve 
Kuruluþlarýndan Alýnmasý Gereken Bilgi Ve Belgeler 

1. Madencilik ve Enerji Yatýrýmlarýnda;
a. 3213 sayýlý Maden Kanununa tabii istihraç ve istihracý da ihtiva eden entegrasyon yatýrýmlarýnda, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý Maden Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan bizzat yatýrýmcý adýna 
düzenlenmiþ Ýþletme Ruhsatý ve Ýþletme Ýzninin tasdikli suretleri,

b. 3213 sayýlý Maden Kanununda tanýmlanan 1(a) grubu madenlerden Ýl Özel Ýdareleri tarafýndan 
ruhsatlandýrýlanlarda Ýþletme Ruhsatý tasdikli sureti,

c. Elektrik Piyasasý Yönetmeliðine tabii elektrik enerjisi üretimi, iletimi  ve daðýtýmýna yönelik 
yatýrýmlarda, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan yatýrýmcý adýna düzenlenen lisansýn 
tasdikli sureti,

d. Enerji Piyasasý mevzuatýna uygun olarak, kendi ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere elektrik enerjisi 
üretimi yapan ve iletim veya daðýtým þebekesi ile paralel çalýþmayan (ada konumundaki) üretim 
tesisleri ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýndan alýnacak proje onayýna iliþkin yazý,

e. Jeotermal sondaj ve üretim yatýrýmlarýnda Ýþletme Ruhsatý, petrol ve doðalgaz sondaj ve üretim 
yatýrýmlarýnda ise ilgili Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn mevzuatýnda yer alan nihai izin ve/veya 
ruhsatlar.

f. Kömür istihraç yatýrýmlarýnda kömürün, Birleþmiþ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun 
uluslararasý kodifikasyon sistemine göre “düþük C” kategorisinde olduðuna dair Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlýðý'ndan alýnacak yazý.

g.Rödovanslý madencilik yatýrýmlarýnda sözleþme/anlaþma yapýlan kamu kurumu veya 
iþtirakinden alýnacak yazý. 

     Rafineri yatýrýmlarýnda; 

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu'ndan alýnacak lisansýn tasdikli sureti.

2. Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayýcý madde üretimi yatýrýmlarýnda;
Milli Savunma Bakanlýðýndan alýnacak tesis kuruluþ izni. 

3. Av malzemeleri, niþan tabancasý, av býçaklarý ve tekel dýþý býrakýlan patlayýcý maddeleri ve 
benzerlerinin imali yatýrýmlarýnda; 
Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan alýnacak kuruluþ izni.

4. Ses ve gaz fiþeði atabilen silahlarýn üretimi yatýrýmlarýnda;  
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý'ndan kuruluþ ve ön izin belgesi tasdikli sureti.
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5. Atýklarýn bertaraf edilmesine yönelik yatýrýmlarda; 
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan bertaraf konusunda düzenlenmiþ “çevre lisansý” ya da 
“çevre izin ve lisansý” tasdikli sureti (komple yeni yatýrýmlarda bu belge tamamlama vizesi 
aþamasýnda aranýr),  

6. Atýklarýn geri kazanýmýna yönelik yatýrýmlarda; 
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan geri kazaným konusunda düzenlenmiþ “çevre lisansý” ya da 
“çevre izin ve lisansý” tasdikli sureti (komple yeni yatýrýmlarda bu belge tamamlama vizesi 
aþamasýnda aranýr),  

7. Alkollü içecekler ve tütün mamulleri yatýrýmlarýnda,  
Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu'ndan alýnmýþ olan  tesis kurma izin belgesi tasdikli sureti

8. Pancar veya kamýþ iþleyerek  þeker  üretimi konularýnda yapýlacak  komple yeni veya tevsi 
yatýrýmlarý için;
Þeker Kurumu'ndan alýnmýþ tesis kurma izin yazýsýnýn tasdikli sureti

9. Hastane ve týp merkezi yatýrýmlarýnda;
Komple yeni yatýrýmlarda Saðlýk Bakanlýðýndan alýnmýþ olan ön izin yazýsý, diðer yatýrým cinslerinde 
ise iþletme ruhsatýnýn onaylý sureti  (3359 sayýlý Kanunun Ek 7 nci maddesi kapsamýnda Saðlýk 
Bakanlýðý tarafýndan gerçek veya özel hukuk tüzel kiþilerine kiralama karþýlýðý yaptýrýlacak olan 
saðlýk yatýrýmlarý hariç).

10. Eðitim yatýrýmlarýnda;
Komple yeni yatýrýmlarda Milli Eðitim Bakanlýðýnca düzenlenen ön izin belgesi, diðer yatýrým 
cinslerinde Kurum Açma Belgesinin tasdikli sureti.

11. Turizm yatýrýmlarýnda; 
Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca düzenlenecek Turizm Yatýrýmý, Turizm Ýþletmesi ve/veya Kýsmi Turizm 
Ýþletmesi Belgesinin tasdikli sureti.

12. Ýskele, rýhtým, balýkçý barýnaðý ve liman yatýrýmlarýnda;
 Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Altyapý Yatýrýmlarý Genel Müdürlüðü'nün uygulama 
projesine iliþkin onay yazýsý ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn imar planýna iliþkin onay yazýsý. (Yat 
limaný yatýrýmlarýnda ayrýca, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca düzenlenecek Turizm Yatýrýmý, Turizm 
Ýþletmesi ve/veya Kýsmi Turizm Ýþletmesi Belgesinin tasdikli sureti aranýr.)

13. Havalimanlarýnda yapýlacak komple yeni yer hizmetleri yatýrýmýnda;  
Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Havacýlýk ve Uzay Teknolojileri Genel Müdür-
lüðü'nden alýnacak izin yazýsýnýn tasdikli sureti.

14. Havayolu ile yük ve/veya yolcu taþýmacýlýðý yatýrýmlarýnda; 
Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Havacýlýk ve Uzay Teknolojileri Genel 
Müdürlüðü'nden alýnacak teknik yönden uçaðýn ithalinde sakýnca olmadýðýný belirten yazýnýn 
tasdikli sureti.

15. Demiryolu ile yük ve/veya yolcu taþýmacýlýðý yatýrýmlarýnda; 
T.C.D.D ile yapýlmýþ olan Uygulama Protokolünün  tasdikli sureti.
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16. Finansal kiralama þirketleri aracýlýðýyla  yapýlacak yatýrýmlarda,
Finansal kiralama sözleþmesi.

17. Yap-Ýþlet veya Yap-Ýþlet-Devret modeli ile gerçekleþtirilecek yatýrýmlarda; 
Ýlgili Bakanlýk, kurum veya kuruluþ ile yapýlan uygulama sözleþmesinin onayýna iliþkin Yüksek 
Planlama Kurulu Kararý. 

18. Kamu kurum ve kuruluþlarý ile belediyeler tarafýndan yapýlacak yatýrýmlarda;
KDV mükellefiyeti olunduðuna dair ilgili vergi dairesinden alýnacak belge.

19. Kültür yatýrýmlarýnda;
Kültür ve Turizm Bakanlýðýnca düzenlenecek Kültür Belgesinin tasdikli sureti. (Komple yeni 
yatýrýmlarda Kültür Yatýrým Belgesi aranacak olup, tamamlama vizesi aþamasýnda da Kültür 
Giriþim Belgesi aranýr)

20. Lojistik hizmetleri yatýrýmlarýnda; 
Lojistik yatýrýmlarýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýnca düzenlenmiþ L2 
belgesinin tasdikli sureti (komple yeni yatýrýmlarda bu belge tamamlama vizesi aþamasýnda 
aranýr).

21. Kablo ve uydu yayýncýlýðý yatýrýmlarýnda;
Komple yeni yatýrýmlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) alýnacak lisans ve yayýn izni 
iþlemlerinin baþlatýldýðýna dair yazý (Tamamlama vizesi aþamasýnda RTÜK'ten alýnmýþ lisans ve 
yayýn izni verildiðine dair yazý ayrýca aranacaktýr), diðer yatýrým cinslerinde ise RTÜK'ten alýnacak 
lisans ve yayýn izni olduðuna dair yazý.

22. Karasal yayýncýlýk yatýrýmlarýnda;
Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alýnacak yasal süresi zarfýnda lisans baþvurusunda 
bulunulduðuna dair yazý ile ayný Kuruldan alýnacak 6112 sayýlý Kanun kapsamýnda yayýn 
yapýlmasýna dair izin yazýsý. 

23. Ýmalat sanayi yatýrýmlarýnda;
Komple yeni yatýrým dýþýndaki yatýrým cinsleri için, oda veya noter onaylý geçerli kapasite raporu.

24. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýna giren depolama tesisi 
yatýrýmlarýnda;
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'ndan alýnacak lisansýn onaylý sureti.

25. Lisanslý depoculuk yatýrýmlarýnda;
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnca düzenlenmiþ lisansýn tasdikli sureti (komple yeni yatýrýmlarda 
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnca kuruluþ izni verildiðine dair yazý aranýr. Lisans ise tamamlama 
vizesi aþamasýnda aranýr.)
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