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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 

A- Yatırımlarda Devlet Yardımları Ve KOBİ Yatırımlarına İlişkin Teşvik Kararları 
Yayımlandı. 

Yatırımların teşvik edilmesi amacıyla yayımlanan, 98/10755 sayılı Yatırımlarda Devlet 
Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ile 99/12475 ve 99/12656 sayılı Kararlar 18 
Ocak 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2000/1821 sayılı Karar ile yürürlükten kaldırılmış olup, 
yatırımlarda devlet yardımları konusunda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

 
Öte yandan, 18 Ocak 2001 tarihli Resmi Gazetede, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) 

Yatırımlarında Devlet Yardımları hakkında 2000/1822 sayılı Karar yayımlanmış olup, bu karar ile daha 
önce yayımlanan 99/12474 sayılı karar yürürlükten kaldırılmıştır.   

 
Yatırımlara Devlet tarafından yapılacak yardım ve teşvikler konusundaki değişiklikler özetle 

aşağıda açıklanmıştır.  
1) Önceden olduğu gibi yatırımcılara Devletçe sağlanacak destek unsurları Yatırım Teşvik 

Belgesinde (KOBİ Yatırım Teşvik Belgesi dahil) gösterilmek şartıyla;  
- Yatırım İndirimi,  
- Katma Değer Vergisi İstisnası, 
- Vergi, Resim ve  Harç İstisnası, (İhracat taahhüdü, KOBİ’lerde 1.000 Dolar)  
- Fondan Kredi Tahsisi, 
Olarak belirtilmiştir.  
 
2) Yapılan yeni düzenlemede, KOBİ’ler 3 gruba ayrılarak tanımı yeniden yapılmıştır.  
Buna göre, imalat ve tarımsal sanayi sektöründe arsa ve bina hariç makine, teçhizat, tesis, taşıt 

araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaş toplamının net 400 milyar lirayı aşmayan; 
- 50 ila 250 işçi çalıştıran orta ölçekli, 
- 10 ila 49 işçi çalıştıran küçük ölçekli, 
- 1 ila 9 işçi çalıştıran mikro ölçekli, 
işletme sayılacaktır. 
 
3) KOBİ kapsamında kalan ve yatırım tutarı 400 milyar lirayı aşmayan yatırımcılara KOBİ 

yatırım teşvik belgesi verilecektir. Bu tutarın üzerindeki yatırımlar ile KOBİ kapsamında olmayan 
işletmelere yatırım teşvik belgesi verilecektir. Her iki grupta da teşvik belgesi almak için 2001 yılında 
asgari 125 milyar TL. yatırım harcaması öngörmek gerekmektedir.  

 
B- Bölgesel Ayrım 
Yapılan yeni düzenleme ile destek unsurlarının uygulanması açısından Türkiye 3 bölgeye 

ayrılmıştır. (Ek:1-Tablo) 
 
- Gelişmiş Yöreler :İstanbul, Kocaeli il sınırları, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya’nın 

Büyükşehir Belediyesi sınırları içi 
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- Normal Yöreler:Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya’nın Büyükşehir Belediyesi sınırları 
dışı, Çanakkale ili (Bozcada ve Gökçeada ilçeleri hariç) ile çoğunluğu Ege, Marmara ve 
Akdeniz bölgelerinde bulunan 24 il 

- Kalkınmada Öncelikli Yöreler: Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 
iller ile İç Anadolu, Akdeniz bölgelerindeki iller (toplam 53 il)  

 
C- Yatırım Teşvik Belgesinde Asgari Sabit Yatırım Tutarı  
 
Yatırım Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için öngörülecek yatırım tutarının; 
- Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda    600 milyar TL, 
- Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda    400 milyar TL, 
- Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda  200 milyar TL,  

olması gerekir. 
 
KOBİ Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenen yatırımlar için ayrıca Yatırım Teşvik Belgesi 

düzenlenmez. Yatırım teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar için de KOBİ yatırım teşvik belgesi 
düzenlenmez.  

Ağustos 2001 ayından itibaren teşvik belgesi müracaatları Hazine Müsteşarlığı yerine Ticaret ve 
Sanayi Odalarına yapılacaktır.  

KOBİ kapsamındaki yatırımlarda asgari yatırım tutarı 2001 yılı için 125 milyar TL’dir. (GVK, 
Ek.Md.3) KOBİ yatırım teşvik belgesi almak için aracı bankaya başvurulacaktır.  

 
D- Teşvik Belgesi Başvurularında Fona Ödenecek Ücretler 
 
Yatırım teşvik belgesi başvurularında Merkez Bankası nezdindeki Fona yapılacak ödemeler 

aşağıdaki şekilde artırılmıştır. 
- Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda    600 milyon TL, 
- Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda    400 milyon TL, 
- Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda  200 milyon TL,  
- 2 Trilyon TL’nin üzerindeki yatırımlarda (KÖY’ler hariç)  2 milyar TL.  
 
ücret ödenecektir. KOBİ Teşvik Belgelerinde ise; 
- Gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak yatırımlarda   100 milyon TL, 
- Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda    50 milyon TL,  

ödenecektir.  
 
E- Yatırım İndirimi Oranları  
a) Genel olarak; 
- Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda     %40 
- Organize sanayi bölgeleri ve kalkınmada öncelikli  
   yörelerde yapılacak yatırımlarda      %100 
- 250 Milyon Doların üzerindeki yatırımlarda    %200 
- Özel Önem Taşıyan Sektör Yatırımlarda     %100 
- Normal yörelerdeki diğer yatırımlar     %60 

 
b) Özel önem taşıyan sektör kapsamındaki KOBİ yatırımlarında; 
- Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda    %60 
- Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda    %100 
- Gelişmiş yörelerde yapılacak Ar-Ge, çevre korumaya yönelik  
  yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar, küçük sanayi 
  siteleri ile küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük  
  sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar, madencilik, eğitim,  
  turizm, (konaklama tesisi) ve yazılım geliştirme yatırımları için %100 
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 F- Yatırım Süresi  
 Yatırımın süresi proje bazında öngörülen süredir. Yatırımın öngörülen sürede 
gerçekleştirilmemesi halinde belgede yazılı kayıtlı sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir. 
Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırım tamamlama vizesi için müracaat 
edilmemesi halinde teşvik belgesi iptal edilmiş sayılır ve yararlanılan teşvik unsurları cezalı olarak geri 
alınır.  

KOBİ Teşvik Belgesinde yatırım süresi en fazla bir yıl olup, bina inşaat harcaması öngörülen 
yatırımlarda iki yıldır. Haklı nedenlerle yatırım süresi en fazla 12 ay daha uzatılabilir. KOBİ 
yatırımlarında, öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip üç ay içinde yatırımın tamamlanıp 
tamamlanmadığı aracı bankalarca tespit edilir. 
 
 G- Özel Önem Taşıyan Sektör Yatırımları  

- Normal yörelerde yapılacak yatırımlar, 
- KOBİ yatırımları (yöre farkı yok), 
- AR-GE yatırımları, 
- Çevre korumaya yönelik yatırımlar, 
- Teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, 
- Enerji yatırımları dahil alt yapı yatırımları,  
- Bilim Teknolojisi Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli teknoloji 

alanında yapılacak yatırımlar, 
- Elektronik sanayi yatırımları, 
- Gemi ve yat inşa yatırımları , 
- Tersane yatırımları , 
- Uçak ve helikopter yatırımları,  
- Eğitim, sağlık, turizm yatırımları,  
- Maden istihracına (çıkarma) yönelik yatırımlar, 
- Bilişim teknolojisi yatırımları , 
- Yazılım geliştirme yatırımları,  
- Genel amaçlı rehabilitasyon merkezleri,  
- Huzurevi yatırımları,  
- Bölgesel geliştirmeye yönelik yatırımlar,  
- Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen küçük sanayi siteleri ile küçük sanayi sitelerinden 

oluşan organize küçük sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar,  
- İleri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı 

özelliklerden en az birini içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon Doların üzerindeki 
yatırımlar, 

 
Normal yörelerde yapılacak yatırımların yukarda sayılan yatırım türlerinden birisi olması halinde 

yatırım indirimi oranı %100, aksi halde %60 olarak uygulanacaktır. KOBİ’lerin ise aynı cins yatırımları 
gelişmiş yörede yapmaları halinde %60, normal yörelerde yapmaları halinde %100 yatırım indirimi 
uygulanacaktır.    

 
H- KOBİ Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanacak Yatırımlar  
KOBİ yatırımlarında başvurular aracı bankalara yapılacaktır. Aracı bankalar KOBİ teşvik 

belgesine bağlanması talep ettikleri yatırımlarla ilgili bilgi ve belgeleri Hazine Müsteşarlığı’nın 
belirleyeceği ayrı bir format içinde temin edeceklerdir. KOBİ kapsamındaki turizm, eğitim, sağlık ve 
tarımsal sanayi yatırımları için yatırımcılar Türkiye Kalkınma Bankasına, diğer yatırımlar için diğer 
aracı bankalara başvuracaklardır. Bina inşaat harcamaları sadece turizm (konaklama tesisleri) eğitim ve 
sağlık yatırımlarında dikkate alınabilecektir.  

 
KOBİ yatırım teşvik belgeleri, makine ve teçhizat harcamaları ile hammadde ve işletme 

malzemesi alımlarının desteklenmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığınca aracı bankalar vasıtasıyla 
düzenlenecektir. Başvurular aracı bankalara (Halk Bankası gibi) yapılacaktır.  

Hammadde ve işletme  malzemesi harcamaları yatırım indiriminden yararlandırılmaz.  
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I- KOBİ Yatırımlarına Ortaklık Şirketleri 
KOBİ yatırımlarına ortak olmak suretiyle finansman desteği sağlamak ve danışmanlık hizmeti 

vermek üzere KOBİ yatırımlarına ortaklık şirketleri kurulabilecektir. Bu amaçla kurulan şirketlere 
Yatırımları Teşvik Fonundan kredi kullandırılabilecektir. 

 
İ- Diğer Değişiklikler 
1- Yeni düzenlemelere göre, Rent A Car, otobüs ve TIR yatırımları  teşvik unsurlarından 

yararlandırılmayacaktır.  
2- Serbest bölgelerdeki yatırımlar daha önce teşvik unsurlarından yararlandırılmazken, yeni 

düzenlemelerde, 
 

a) Serbest bölgelerdeki KOBi kapsamı dışındaki yatırımcıların; 
 -  AR-Ge yatırımları,  
 -  Çevre korumaya yönelik yatırımlar, 

- Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli 
teknoloji alanındaki yatırımlar  

- Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar,(Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, 
Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Van) 

 için sadece fon kaynaklı kredi desteği içeren teşvik belgesi düzenlenebilecektir.  
b) KOBİ’lerin serbest bölgelerdeki sadece imalat sektöründe yapacakları yatırımlar için 

KOBİ Teşvik Belgesi  düzenlenebilecek ve sadece yatırım ve işletme kredisi 
desteklerinden yararlandırılabileceklerdir. 

  
J- Fondan Yapılacak Kredi Tahsisi 

 Teşvik belgesine bağlanan yatırımlarda kullanılmak üzere Yatırımları Teşvik Fonundan bir yıl 
ödemesiz, aşağıdaki oranları aşmamak üzere öngörülen yatırım miktarına göre yatırım ve işletme 
kredisi verilebilecektir.  
 
 Fondan KOBİ’lere imalat ve tarımsal sanayi sektörlerinde yapılacak yatırımlar için, sabit 
yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarında  yatırım kredisi verilebilir.  

 Kalkınmada 
Öncelikli Yöre

Normal Yöre Gelişmiş Yöre 

Mikro Ölçekli İşletmeler  %60 %50 %40 
Küçük Ölçekli İşletmeler %50 %40 %30 
Orta Ölçekli İşletmeler %40 %30 %20 

 
 Öngörülecek yatırım kredisi 200 milyar TL’yi geçemez. Sadece işletme kredisi kullandırılması 
halinde azami kredi tutarı 35 milyar TL’dır. Yatırım ve işletme kredisinin birlikte kullandırılması 
halinde kredinin azami miktarı 280 milyar TL’dır. Organize sanayi ve küçük sanayi sitelerinde 
gerçekleştirilecek yatırımlar ile bazı yatırım türlerinde verilecek kredi yukardaki oranlara 10 puan daha 
ilave yapılarak gerçekleştirilecektir.   

 
K- Kredi Faiz Oranları ve Süreler: 
 Kalkınmada 

Öncelikli Yöreler
Diğer 

Yöreler
Kredi Vadesi

Azami 
Ödemesiz 

Süre 
Yatırım Kredisi  %10 %15 4 yıl 1 yıl 
İşletme Kredisi  %15 %25 2 yıl - 

 
Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  
 
Saygılarımızla.  
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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