YATIRIM SÜREÇLERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI
BİNGÖL YATIRIM DESTEK OFİSİ
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YATIRIM SÜREÇLERİ

İlimizde yatırım yapacak kişilere daha hızlı ve
çözüm sağlayıcı hizmet sunabilmek için
Bingöl YDO olarak ilimizde ön plana çıkan ya
da potansiyel arz eden 5 sektör için yatırım
süreç analizi çalışması yapılmıştır:






İmalat Sektörü Yatırım Süreçleri
Gıda Sektörü Yatırım Süreçleri
Hayvancılık Sektörü Yatırım Süreçleri
Su Ürünleri Sektörü Yatırım Süreçleri
Turizm Sektörü Yatırım Süreçleri
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YATIRIM SÜREÇLERİ TANIMI
 Bir yatırımın planlanması, gerçekleşmesi için izlenilecek yol,
tamamlanması gereken işlemleri içeren süreç olarak
tanımlanabilir.
 Bu süreç resmi izin, ruhsat, raporlama ve diğer gerekli belgelerin
temini ve ilgili kurumlara sunulması için belirtilen süreleri kapsar.
 Kısaca bir yatırımcının herhangi bir yatırımı gerçekleştirmek için
tamamlaması gereken süreç olarak da ifade edilebilir.
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I - İMALAT SEKTÖRÜ
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İMALAT SEKTÖRÜ YATIRIM SÜREÇLERİ
İmalat Sektörü yatırımlarında yatırım sürecine
aşağıdaki hususlar yön vermektedir:
1. Yatırımın yapılacağı yer itibariyle yetkili idarenin
belirlenmesi
2. Yatırım konusunun ÇED Yönetmeliğindeki yeri
3. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin
Yönetmeliğe göre yatırımın bulunduğu sınıf
4. Yapı Ruhsatı-Yapı Kullanma İzin Belgesi- İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatı ve diğer izinlerle ilgili
mevzuat hükümleri
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1. YETKİLİ İDARENİN BELİRLENMESİ
I.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile
kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen
hususlarda il özel idaresini;
II. Büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar
içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu
konularda büyükşehir belediyesini, bunların dışında
kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe
belediyesini;
III. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi
ve
IV. Organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize
sanayi bölgesi tüzel kişiliğini

2. ÇED YÖNETMELİĞİNDEKİ YERİ
• ÇED Yönetmeliği Kapsamında; "ÇED Olumlu", "ÇED
Olumsuz", "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir"
kararlarını verme yetkisi Bakanlığa aittir.
• Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda "ÇED
Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararının
verilmesi konusundaki yetkisini, Valiliklere devredebilir.
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2. ÇED YÖNETMELİĞİNDEKİ YERİ
• ÇED Raporu hazırlanması zorunlu olan yatırımlar:
 Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-1’inde yer alan projelere,
 "ÇED Gereklidir" kararı verilen projelere,
 EK-2’de yer alan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi
halinde, mevcut projenin kapasitesi ile kapasite artışı toplamı EK-1’de
belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere,
 ÇED Olumlu kararı verilmiş projelerde yapılacak kapasite artışı veya
kapasite artışları toplamı EK-1’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan
projelere
 ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alan ve eşik değeri olan fakat eşik değer
altında kaldığından Yönetmelik kapsamı dışında kalan projelere ilişkin
kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut
proje kapasitesi ve kapasite artışı toplamı ile birlikte projenin yeni
kapasitesi EK-1’de belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere,
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2. ÇED YÖNETMELİĞİNDEKİ YERİ
• Seçme, Eleme Kriterlerine Tabi Projeler:
 Yönetmeliğin; EK-2’sinde yer alan projeler,
 Yönetmelik kapsamında yer alan ve eşik değeri olan fakat eşik değer
altında kaldığından yönetmelik kapsamı dışında kalan projelere ilişkin
kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi planlanması halinde, mevcut
projenin kapasitesi ve kapasite artışı toplamı ile birlikte projenin yeni
kapasitesi EK-2’de belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler,
 ÇED Olumlu Kararı verilmiş projelerde yapılacak kapasite artışı veya
artışları toplamı EK-2’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan
projeler,
 ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiş projelerde, mevcut proje ile
kapasite artışı toplamı EK-2’de yer alan eşik değerler ve üzerinde olan
projeler,
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3. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ
A. Sıhhi Müesseseler
B. Gayrisıhhi Müesseseler
1. Birinci Sınıf GSM’ler
2. İkinci Sınıf GSM’ler
3. Üçüncü Sınıf GSM’ler
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GAYRİSIHHİ MÜESSESELERDEN ÖRNEKLER
• 1. Sınıf GSM’ler; Demir çelik fabrikaları, metal boru üretim tesisleri,
seramik ve porselen fabrikaları, sentetik kauçuk üretim tesisleri, şeker
fabrikaları, 10 ton/gün ve üzeri kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim
tesisleri …

• 2. Sınıf GSM’ler; Kum ocakları, kum yıkama ve eleme tesisleri, hazır
beton tesisleri, 1 ton/gün ile 10 ton/gün arasında kapasiteli süt ve süt
ürünleri üretim tesisleri, kültür mantarı üretim tesisleri, meşrubat üretim
tesisleri…

• 3. Sınıf GSM’ler; Kuru temizleme yerleri, un ve bulgur değirmenleri, 1
ton / günden düşük kapasiteli süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, süt
depolama ve soğutma yerleri, et parçalama ve mamul madde üretim tesisi
…
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SIHHİ MÜESSESE İÇİN BAŞVURU
• Başvuru ve beyan formuyla ilgili idareye
başvurulur.
• ‘İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik’
çerçevesinde
uygun
olan
başvurular aynı gün içinde sonuçlandırılır.

12

13

1. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESE İÇİN BAŞVURU
• Gayrisıhhî müessese başvuru formu (örnek 2) ile ilgili idareye
başvurulur.
• Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, başvurudan
itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde
inceleyerek, yer seçimi raporu formunu düzenler ve rapor yetkili idare
tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni
kararı verilir.
• Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla
verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir
• Süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilir. Deneme izni bu
süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.
• Deneme izni süresi tamamlandıktan sonra inceleme kurulu tarafından
yerinde inceleme yapılır ve diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak
işyeri açma ruhsatı düzenlenir.
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1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese İçin
İstenen Belgeler
a) Yer seçimi ve tesis kurma için gerekli belgeler;
1) Başvuru formu,
2) Sanayi bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri
içindekiler hariç işletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği,
3) İlgili inceleme kurulu tarafından hazırlanacak yer seçimi ve tesis
kurma raporu,
4) Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait
kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama
raporları
5) Şehir Şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun
hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz
raporu.
6) Madencilik faaliyetlerinde bunlara ilave olarak maden arama ruhsatı
veya işletme ruhsatı ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
kapsamında alınmış karar.
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1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese
İçin İstenen Belgeler
b) Ruhsat için gerekli belgeler;
1) Başvuru formu,
2) Sağlık koruma bandının işaretlendiği vaziyet planı örneği,
3) Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye
raporu,
4) Sorumlu müdürün adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sorumlu
müdür sözleşme tarihinin beyanı,
5) Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi.
6) Açılma izni raporu.
(a) ve (b) bentlerinde istenilen belgelerden ÇED kapsamında
hazırlanarak ilgili idareye verilenler ruhsatlandırma sürecinde
yeniden istenmez.
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1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese
Ruhsatı
• Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme
izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı
anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin
çalışabilmesi için müracaatı takip eden yedi gün
içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından
yerinde inceleme yapılır.
• Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi mevzuat
hükümlerine uygun olan yerler için açılma izni
raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur.
• Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği
yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma
ruhsatı düzenlenir.
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2. VE 3. SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELER İÇİN BAŞVURU
• Başvuru formu ile ilgili idareye başvuru yapılır. (örnek-2)

• Yetkili idareler, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseseler için
yapılacak beyan ve incelemelerde; insan sağlığına zarar
verilmemesi, çevre kirliliğine yol açılmaması, yangın, patlama, genel
güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat
mülkiyeti ve doğanın korunması ile ilgili düzenlemeleri esas alır.
•

Başvurunun öngörülen kriterlere uygun olarak doldurulduğunun
tespiti halinde, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın işyeri açma ve
çalışma ruhsatı beş gün içinde düzenlenerek ilgiliye verilir.
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ÇEVRE İZNİ
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliğin Ek-1 (Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan
işletmeler) ve Ek-2 (Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler) listelerinde
yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması
zorunludur.
Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi, çevre izni veya
çevre izin ve lisansı belgeleri;
• Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık,
• Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlükleri, tarafından verilir.
• Bakanlık, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için de yetkisini İl Çevre
ve Şehircilik Müdürlüklerine devredebilir.
Bu kapsamda önce bir yıl süreyle geçerli olan geçici faaliyet belgesi
alınır, sonra çevre izni veya çevre izin ve lisansı belgesinin alınması
gerekmektedir.
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YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dilekçe
Taahhütname
Tapu senedi
Vekâletname ve muvaffakatnameler (gerektiğinde)
İmar durumu
Mimari proje
Statik proje
Elektrik, mekanik tesisat projeleri
Çevre ve peyzaj projeleri
Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri
Zemin etüdü
Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (gerektiğinde)
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YAPI KULLANMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yapı Kullanma İzni istemi içeren dilekçe,
Tapu kaydı bilgileri,
Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi,
Dış Kanal Belgesi
Telekom Olur Yazısı,
Proje Müellifleri Raporu,
Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu,
Cephe fotoğrafları – (13/18 cm),
Emlak/Çevre Temizlik Vergisi Borcu Yoktur Yazısı,
SGK'dan alınan Borcu Yoktur Belgesi.
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II - GIDA SEKTÖRÜ
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GIDA SEKTÖRÜ YATIRIM SÜRECİ
Gıda sektörünün iş yeri açma ve çalışma ruhsatı imalat sektörü süreci ile aynı olmakla
beraber bazı ek izin ve ruhsatların alınmasını gerektiriyor.

GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİ
Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in Ek-1’inde yer alan onaya
tabi gıda işletmeleri faaliyete geçmeden önce şartlı onay belgesi, daha sonra onay belgesi
almak zorundadırlar. Aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile yetkili mercie başvururlar:
1- Dilekçe,
2- Beyanname genel kısmı ,
3- Beyanname özel kısmı ,
4- İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, ürün
akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi,
5- İşletmede oluşan katı/sıvı/ gaz atıkların uzaklaştırma şekli ve sıklığı hakkında bilgi ve
yetkili merci tarafından istenmesi durumunda belge.
Yetkili merci, başvuru dosyasını başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde
inceler; İşletmenin uygun bulunması halinde gıda işletmesine işletme şartlı onay belgesi ve
işletme onay numarası verilir.
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GIDA İŞLETMELERİNİN KAYIT VE ONAY İŞLEMLERİ
İşletme şartlı onay belgesi ve işletme onay numarasının
verilmesinden sonraki üç ay içerisinde gerçekleştirilen yerinde
kontrolde tesisin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğu tespit
edilince, işletme şartlı onay belgesi, işletme onay belgesine
çevrilir.
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GIDA SEKTÖRÜ YATIRIM SÜRECİ
Gıda İşletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin Ek1’inde yer almayan gıda işletmeleri için aşağıdaki belgelerle Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerine başvuru yapılır.

– Depo, perakende ve toplu tüketim işletmecileri İşletme Kayıt
Belgesi başvuru ve beyannamesiyle
– Gıda üreten işletmeciler
1-İşletme Kayıt Belgesi başvuru ve beyannamesi.
2-Şeker üretimi veya şeker paketlemesi konusunda faaliyet
gösterecek gıda işletmelerinin Şeker Kurumu’ndan alacağı
uygunluk yazısı belgeleri ile
Yetkili merci tarafından başvuru on beş iş günü içerisinde
incelenir. Bilgilerin ve belgelerin eksiksiz hazırlanmış olması
durumunda, gıda işletmelerine yetkili merci tarafından işletme
kayıt belgesi düzenlenir.
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III - HAYVANCILIK SEKTÖRÜ
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HAYVANCILIK SEKTÖRÜ YATIRIMI SÜREÇLERİ

İlk Müracaat
• İşletmenin kurulacağı alan mücavir alan içindeyse belediye,
mücavir alan dışındaysa İl Özel İdaresine başvurulur.

• Müracaat esnasında aşağıdaki belgeler istenir:
a) Dilekçe
b) Hayvancılık işletmesi kurulacak arazinin plan krokisi ve çapı
c) İşletmenin kurulacağı arazinin aidiyetini gösteren belge
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Kurum Görüşlerinin Alınması
Hayvancılık işletmesinin kurulacağı yer için ilgili kurumlardan görüş alınır:
• İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
(3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu
Kanunu kapsamında değerlendirme yapılarak Tarım dışı amaçla kullanım izni
açısından Arazi Değerlendirme Komisyon Etüd Raporu düzenlenir.)
• İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü
(Gerekliyse ÇED raporunun alınması)
• DSİ
(Taşkın koruma alanı, sulama alanı vb. açısından değerlendirme yapılır)
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Kurum Görüşlerinin Alınması
• İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
(2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2634 sayılı Turizmi
Teşvik Kanunu kapsamında olup olmadığı)
• İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
(7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamında olup olmadığı)
• İl Orman İşletme Müdürlüğü
( Orman mevzuatı açısından değerlendirme)
• İlgili Diğer Kuruluşlar (Jandarma Komutanlığı, Karayolları, Elektrik İdaresi)
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Uygunluk Görüşü ve Yapı Ruhsatı
• İlgili kurumlardan gelen görüşler olumlu ise projelendirme
aşamasına geçilir. Projelerin onaylanması sonrası yapı ruhsatı
verilir. Yapının mevzuata uygun olarak tamamlanması sonrası
yapı kullanma izni verilir.
• Olumsuz görüş durumunda başvuru reddedilir.
• Giderilebilecek bir eksiklik varsa eksiklikler giderilerek yeniden
başvurulur.
• İmar Kanunu’nun 27. maddesine göre; Belediye ve mücavir
alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında ve
mezralarda yapılacak entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar
planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar için yapı
ruhsatı aranmaz.
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İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Açısından Hayvancılık İşletmeleri:
a) 1. Sınıf Gayrisıhhi Tesisler: Bir üretim periyodunda 60.000
adet ve üzeri tavuk veya eş değeri diğer kanatlı tesisleri
b) 2. Sınıf Gayrisıhhi Tesisler: 500 adet ve üzeri büyükbaş ve
1.000 adet ve üzeri kapasitedeki küçükbaş kapasiteli besi
tesisleri, bir üretim periyodunda 20.000-60.000 adet arası
tavuk veya eş değeri diğer kanatlı kapasitedeki tesisleri,
c) 3. Sınıf Gayrisıhhi Tesisler : 20 - 500 adet arası büyükbaş ve
100-1.000 adet arası kapasitedeki küçükbaş besi tesisleri,
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ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULANACAK
HAYVANCILIK PROJELERİ
• 5.000 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme
tesisleri,
• 25.000 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme
tesisleri,
• Kanatlı yetiştirme tesisleri [(Bir üretim
periyodunda 60.000 adet ve üzeri tavuk veya
eşdeğer diğer kanatlılar)(1 adet hindi = 7 adet
tavuk esas alınmaktadır)].
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ÇED SEÇME-ELEME KRİTERLERİ UYGULANACAK
HAYVANCILIK PROJELERİ
• 500 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme tesisleri,
• 2500 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme
tesisleri,
• Kanatlı yetiştirme tesisleri [ (Bir üretim
periyodunda 20.000 adet ve üzeri tavuk
(civciv, piliç, ve benzeri) veya eşdeğer diğer
kanatlılar)(1 adet hindi = 7 adet tavuk)],
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• Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu düzenlenmesi gereken tesisler
için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi ve
raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.
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IV – SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
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SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ YATIRIM SÜRECİ
Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe başvuru
sürecinin dört ana aşaması/belgesi:
•
•
•
•

Ön etüd aşaması/ön etüd belgesi
Ön izin aşaması/ön izin belgesi
Proje aşaması/proje dosyası
Üretim aşaması/su ürünleri yetiştiricilik belgesi
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ÖN ETÜD AŞAMASI
Yatırımcının başvurusu üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce
oluşturulacak bir teknik ekip aşağıda belirtilen kriterleri yerinde inceleyerek Ön
Etüd Raporunu hazırlar:
•

Su kalitesinin, su yüzeyinin, su miktarının ve arazinin uygunluğu,

•

Suyun derinliği

•

Tesisler arası mesafe

•

Yetiştiricilik teknikleri

•

Tesislerin çevresel etkileri
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ÖN İZİN AŞAMASI
Tesisin kurulacağı yerdeki Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne aşağıdaki
belgelerle Ön İzin Başvurusu yapılır:
• Müracaat dilekçesi
• Ön Etüd Raporu
• 1/25.000 ölçekli harita
• Su tahlil sonuç raporu
• Suyun tahsis edilebilecek minimum miktarı(DSI)
• Kroki
• Mülkiyet durumunu açıklayıcı belge
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PROJE AŞAMASI
• Ön İzin Belgesi alan yatırımcılar tesislerine ilişkin proje dosyalarını sunar.
• Projelerinin onaylanmasıyla yatırımcılar üretim faaliyetine başlayabilir.
Proje dosyasının içermesi gereken belgeler:
• Ön İzin Yazısı ve başvurusunda istenen belgeler
• Tesisin kurulacağı alanda sağlık, ulaşım ve kullanılacak su açılarından
sakınca olmadığına dair ilgili birimlerden alınacak belgeler
• Tüzel kişiler için Ticaret Sicil• Betonarme projeler
Gazetesi
• Su ve sıhhi tesisat projeleri
• Fizibilite raporu
• Elektrik güç ve kumanda tesisatları
• Tesisin/binaların metraj ve keşif projeleri
özetleri
• Arıtım projeleri
• Vaziyet planları
• ÇED raporu
• Mimari projeler
• Teknik şartname
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ÜRETİM AŞAMASI

• Yatırımcılar, üretime geçtikten sonraki bir ay içerisinde Tarım İl
Müdürlüğüne Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi için başvurur.
• İl Müdürlüğünce düzenlenecek denetim raporu sonrasında verilen Su
Ürünleri Yetiştiricilik Belgeleri yatırımcılarca her üç yılda bir vize
ettirilmelidir.
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YER TAHSİSİ
• Su ürünleri üretim yerlerinin kira işlemleri üretim alanındaki İl Özel
İdaresince yürütülür.
• İl Özel İdaresine yapılacak kiralama talebi İl Müdürlüğünce yapılır ve İl
Müdürlüğü onaylanmış projeye istinaden kira süresini ve bedelini belirler.
• Kira sözleşmesi, yatırımcılar ile İl Özel İdaresi arasında düzenlenir ve
maksimum on beş yıllık süreli düzenlenebilir.(Uygulamada beş yılla
sınırlandırılmaktadır.)
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ONAY MERCİLERİ
• Su ürünleri üretim sahalarının ilk defa kiralama başvurularında kullanıma
açılıp açılmayacağı İl Müdürlüklerinin teklifi ile Bakanlık Merkez
Teşkilatınca belirlenir.
• Kapasitelerine bakılmaksızın, alabalık, sazan, çipura ve levrek balıklarının
üretim projeleri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince onaylanır.

• Kapasitelerine bakılmaksızın, kalkan, mersin balığı, yılan balığı, kurbağa, su
bitkileri, kabuklu ve yumuşakça ve diğer ürünlerin yetiştiriciliği ile deneme
üretimi ve organik su ürünleri yetiştiriciliğine ait üretim projeleri Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Merkez Teşkilatınca onaylanır.
• Mevcut yetiştiricilik tekniklerinin dışında, yeni teknolojiler kullanılarak
yapılacak su ürünleri yetiştiricilik tesislerine izin verme yetkisi Bakanlık
Merkez Teşkilatındadır.
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KAPASİTE ŞARTI
• Yatırım talepleri, iç sularda baraj ve doğal göllerde ağ kafeslerde yapılacak
yetiştiricilikte 25 ton/yıl’dan büyük kapasiteli olmalıdır.
• Karada toprak havuzlarda deniz balıkları yetiştiriciliği projeleri ile akarsu ve
göletlerde ağ kafeslerde uygulanacak projelerde kapasite şartı aranmaz.
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BAŞVURU SÜRECİ TAKVİMİ
• 15 gün – İl Müdürlüğünce Ön Etüd Raporu için teknik ekibin oluşturulması
ve Ön Etüd Raporu için gerekli incelemelerin yapılması.
• 21 gün – Bakanlık Merkez Teşkilatınca Ön İzin talebi ile ilgili işlemlerin
sonuçlandırılması.
• 15 gün – Onay yetkisi Bakanlık Merkez Teşkilatında olan projelerin
gönderilmeden önce İl Müdürlüğünce incelenmesi/eksiklerinin
tamamlanması.
• 15 gün – İl Müdürlüğünce düzenlenecek denetim raporu ile Su Ürünleri
Yetiştiricilik Belgesinin onaylanmak üzere Bakanlık Merkez Teşkilatına
gönderilmesi.
• 21 gün – Bakanlık Merkez Teşkilatınca Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi
onayı ile ilgili işlemlerin sonuçlandırılması.
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Bu aşamalar arasında yatırımcılara;
• Ön İzin Belgesi başvurusunda gerekli belgeleri temin etmeleri için
müracaat tarihinden itibaren 8 ay,
• Proje dosyasını hazırlamaları için Ön İzin Belgesi sahipliğinden itibaren 12
ay,
• Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi almaları için üretim aşamasına geçildiği
tarihten itibaren 1 ay süre verilir.
TOPLAM: 87 gün(Bakanlık/İl Müd.nce kullanılan) + 21 ay(yatırımcıya verilen)
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V – TURİZM SEKTÖRÜ
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TURİZM SEKTÖRÜ YATIRIM SÜRECİ
Tanımlar
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri
Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm
potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel
kalkınmayı ve plânlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları
Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilân
edilen bölgelerdir.
Turizm Merkezleri
Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında, öncelikle
geliştirilmesi öngörülen; yeri, mevkii ve sınırları bakanlığın önerisi ve Bakanlar
Kurulu kararıyla tespit ve ilân edilen, turizm hareketleri ve faaliyetleri
yönünden önem taşıyan yerleri veya bölümlerini ifade etmektedir.
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Turizm Yatırımlarında Yatırım Yeri
• Yatırımcı hâlihazırda sahibi olduğu bir taşınmazı
ya da satın alacağı bir taşınmazı yatırım yapmak
amacıyla kullanabilir.
• Ayrıca, yatırımcı Kamu Taşınmazlarının Turizm
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik
uyarınca tahsis imkânından faydalanarak Kültür
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm
Merkezleri içindeki kamu arazilerinin veya bu
bölgeler dışındaki Hazineye ait arazilerin ve
orman arazilerinin tahsisini talep edebilir.
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İmar Planı
• Turizm yatırımı için öncelikle yerin mevcut
durumda turizm yatırımlarına uygun bir imar
planının olması gerekiyor.
• Böyle bir plan yoksa turizm yatırımının
gerçekleştirilmesine olanak sağlayacak imar
planının yapılması şarttır.
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İmar Planı
• Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerine
ve/veya Turizm Merkezlerine yönelik imar planları
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yaptırılır ve onaylanır.
• Bu bölgeler içinde değilse mücavir alan içerisinde
Belediye, mücavir alan dışında İl Özel İdaresi
yapmaktadır.
• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm
merkezlerinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
yapılacak satış, tahsis, kiralama, sınır ilânı ve değişikliği
işlemleri ile çevresel etki yaratacak alt yapı ve üst yapı
projelerinden önce Bakanlığın olumlu görüşünün
alınması gereklidir.
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Turizm Yatırım/İşletme Belgesi
• Turizm sektöründe; teşvik tedbirleri ile istisna,
muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için
Bakanlıktan, turizm yatırımı belgesi veya
turizm işletmesi belgesi alınması zorunludur.
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Turizm Yatırım Belgesi
• Turizm Yatırımı Belgesi, Bakanlıkça turizm tesislerine
yatırım aşamasında verilen belgeyi ifade eder.
• Turizm yatırım belgesi almak için Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne
başvurulur.
• Başvuru, gerekli belgelerin Bakanlığa eksiksiz olarak
tesliminden itibaren altmış gün içinde sonuçlandırılır.
• Tescilli kültür varlığı niteliğindeki yapılarda yer almayan
özel tesislere, tatil sitelerine, butik tatil villalarına,
müstakil apart otellere ve pansiyonlara turizm yatırımı
belgesi verilemez.
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Başvuruda Gerekli Belgeler
–
–
–
–
–

Başvuru dilekçesi
Tesis Tanıtım Raporu
Ticaret sicili gazetesi
İmza sirküleri/beyannamesi
Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurul Kararı
– Yatırımın kamu taşınmazı üzerinde yer alması hâlinde ilgili
kurumun tür, sınıf ve kapasite konularında uygunluk yazısı
– Termal Tesis Başvurularında İl Sağlık Müdürlüğünden
alınacak “Termal Tesis İzin Belgesi”
– İsim tescil belgesi
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ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ TURİZM PROJELERİ

1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak
Turizm Projeleri:
- 500 oda ve üzeri
oteller, tatil köyleri
ve/veya turizm kompleksleri ve benzeri turizm
konaklama tesisleri
2) Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Turizm
Projeleri
- 100 oda ve üzeri oteller, tatil köyleri, turizm
kompleksleri, ve benzeri turizm konaklama tesisleri.
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İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı

• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile
turizm alan ve merkezlerinde Çevresel Etki
Değerlendirmesi olumlu kararı veya Çevresel Etki
Değerlendirmesi gerekli değildir kararı verilen ve
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında yer
alan yatırımlar için işyeri açma ve çalışma ruhsatı,
yetkili idareler tarafından başka bir işleme gerek
kalmaksızın onbeş gün içinde verilir.
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Turizm İşletme Ruhsatı
• Turizm İşletme Ruhsatı almak için Kültür ve
Turizm Bakanlığı’na başvurulur.
• Başvuruda istenen belgeler:
– Başvuru dilekçesi
– İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
– Vergi levhası

• Turizm işletme belgeli tesisler, işletme belgesinin
düzenlenmesine esas hususlarla ilgili olarak
sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından
denetlenir.
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• Bingöl Ilıcalar bölgesi 05.06.2011 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararıyla Turizm Merkezi ile Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Termal
Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir.
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