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Eğ�t�m yatırımları enerj�den
sonra �k�nc� sıraya oturdu

TABLONUN DEVAMI ARKA SAYFADA

Eğ�t�m alanında, okul önces�, �lk, orta, l�se ve 
ün�vers�te, yüksekokul yatırımlarında artış var. 
Yurt yatırımları har�ç mayıs ayında bu sektörde 
�r�l� ufaklı 70 proje �ç�n teşv�k belges� alındı. 
Bunlar �ç�n öngörülen toplam yatırım tutarı 692 
m�lyon l�ra. Şeh�r Ün�vers�tes� 218 m�lyonla 
ayın en yüksek yatırımını başlattı.

Teşvik belgesi verilerine göre ma-
yıs ayında ağırlıkla 1 megavat güç-
te küçük güneş enerjisi santrali 
(GES) yatırımları ile eğitim sektö-
rü yatırımları dikkat çekti. Mayıs-
ta enerji sektöründen yatırımcılar 
toplam tutarı 1.4 milyar lira olan 
yüzlerce yatırım projesi için teşvik 
belgesi aldı. İstanbul Şehir Üniver-
sitesi’nin 218 milyon liralık yatırı-
mı eğitim sektörünü enerjinin ar-
kasından ikinci sıraya taşıdı.

Ekonomi Bakanlığı’nın internet 
sayfasında yayımlanan verilere 
göre yerli ve yabancı yatırımcılar, 
mayıs ayında toplam tutarı 6 mil-
yar 473 milyon lira olan 707 proje 
için teşvik belgesi aldı. Bu yatırım-

lar için 557 milyon liralık ithalat 
yapılacak. Buna karşın iç piyasa-
dan 5.9 milyar liralık mal ve hizmet 
alımı yapılacak. Bu yatırımlar ger-
çekleşirse 17 bin 400 kişilik istih-
dam yaratılacak. 

YABANCI YATIRIMCIDA
YARI YARIYA AZALMA 
Mayısta yabancı sermayeli 30 pro-
je için teşvik belgesi alındı. Bunlar-
da öngörülen yatırım miktarı 665 
milyon lira. Yüzde 100 yabancı ve-
ya yabancı ortaklı şirketlerin pro-
je sayılarında yarıya yarıya azalma 
oldu. Yabancı yatırımcılar, ocakta 
1.9 milyarlık, şubatta 1 milyarlık, 
mart ayında 2.9 milyarlık, nisanda 
da 1 milyar 257 milyon liralık tu-
tarda proje için yatırım belge al-
mıştı. Mayısta tutar 665 milyon li-
ra ile ilk kez 1 milyarın altına düştü. 
Bir önceki aya kıyasla yüzde 50 dü-
zeyinde azalma oldu.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 
BÜYÜK YATIRIM YAPIYOR
Mayıs ayında tek projede en yük-
sek tutarlı yatırım eğitim sektö-
ründen geldi. İstanbul Şehir Üni-
versitesi 218 milyon liralık proje 
için belge aldı. Kuruluş, bu miktar-
da yatırımla ilave 5 bin 500 öğrenci 
kapasitesi yaratacak. Mayısta bu 
sektörde yatırım için irili ufaklı 70 
proje belgeye bağlandı. Bunların 
toplam tutarı 692 milyon lira. Ya-
tırım değeri 5 milyon liranın üze-
rindeki projelerin toplam tutarı da 
613 milyon lira.

Bu iki sektörü 473 milyon lira-
lık yatırımla dokuma giyim, 449.2 
milyonluk yatırımla ulaştırma sek-
törleri izledi. Ulaştırma yatırım-
larını 4. sıraya taşıyan da Tersan 
Tersanecilik’in her biri 111 milyon 
lira değerinde iki feribot yatırımı 
ile Bilgin Yatçılık ve RMK’nın yatı-
rımlarını oldu. 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ 
YATIRIM YOK
Mayıs ayı teşvikleri listesinde mil-
yarlık, 500 milyon dolarlık gibi bü-
yük ölçekli yatarımlar yer almadı. 
En büyük yatırımı Şehir Üniver-
sitesi (218 milyon lira) yapıyor. 
Bu şirketin dışında Süper Film 
183 milyon liralık, Bifa Bisküvi 
172 milyon liralık, Şireci Tekstil 
164 milyon liralık, Medifama Özel 
Sağlık 158 milyon liralık, Maysan 
Mando 128 milyon liralık yatırım-
lar yapacak.

OTOMOTİV YATIRIMLARI
HIZ KESMEDEN DEVAM 
Nisan ayında özellikle otomotiv 
sektörü yatırımları dikkat çek-
mişti. Bu sektörde mayıs ayında 
da önemli yatarımlar için teşvik 
belgesi alındı. Maysan Mando’nun 
128 milyon liralık yatırımının ya-
nı sıra, yatırım değeri 5 milyon li-
ranın üzerinde 13 projeye başla-
nacak. Sektörde ana sanayi şirke-
ti Anadolu Isuzu kamyon üretimi 
alanında 75 milyon liralık yatı-
rım yapacak. Diğer tüm yatırım-
lar yan sanayi alanında. Beyçelik 
Gestamp gövde ve şasi parçaları 
üretmek amacıyla 50 milyon lira-
lık, Assan Hanil de kontrol paneli 
alanında 59.3 milyon liralık yatı-
rım yapacak.
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TABLONUN DEVAMI YANDAKİ SAYFADA

L�sanssız 
patlaması var
1.1 m�lyarlık 
308 GES gel�yor 
Mayıs ayında teşv�k belges� alınan yatırım 
projeler� �ç�nde l�sanssız güneş enerj�s� santral� 
(GES) yatırımları d�kkat çek�yor. L�stedek� 707 
projen�n 308’� GES yatırımı. Bu santraller
�ç�n 1.1 m�lyarlık yatırım yapılacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
lu’nun (EPDK) ‘çantacılar’ın önü-
nü kesmek ve projelerin bir an ön-
ce başlamasını sağlamak için aldı-
ğı önlem etkili oldu. Güneş enerjisi 
santrali (GES) projeleri raftan indi. 
Ekonomi Bakanlığı’nın mayıs ayına 
ilişkin teşvik belgesi verilerine gö-
re mayıs ayında ağırlıkla 1 megavat 
altı güçte küçük GES yatırımların-
da 308 proje için belge alındı. GÜN-
DER Başkanı Kutay Kaleli, “EPDK, 
2017 sonunda dağıtım bedeli ücret-
lerini 5 kat artıracağını duyurdu. 
Projelerin bu yıl içinde bir an önce 
başlaması gerekiyor. Bu da yatırım-
cıyı harekete geçirdi. Önümüzdeki 
aylarda da çok fazla sayıda proje ge-
lecektir” dedi.

Mayısta enerji sektöründen ya-
tırımcılar toplam tutarı 1.4 milyar 
lira olan projeler için teşvik belge-

si aldı. Mayıs ayında teşvik 
belgesine bağlanan toplam 
yatırımlar (6.5 milyar lira) 
içinde enerjinin payı yüz-
de 21 oldu. Bu da sektörün 
yatırımlarda birinci sırada-
ki yerini koruduğunu göste-
riyor.

L�sanssız üret�c� hücumu
Mayısta milyarlık, birkaç yüz mil-
yonluk büyük santral projesi gel-
medi ancak, 1 megavat altı 308 
GES projesi, enerjiyi bu mayısta 
da yine bir numaralı yatırım alanı 
yaptı. Bu projeler gerçekleşirse 1 
milyar 127 milyon liralık yatırım-
la toplamda 200 megavat civarında 
ilave GES kapasitesi gelmiş olacak. 

Bilindiği gibi 1 megavata kadar 
kapasitede enerji yatırımları için 
lisans almak gerekmiyor. Dahası, 

elektrik abonesi olan herkes (her 
gerçek veya tüzel kişi) lisanssız 
elektrik üretim tesisi kurabiliyor. 
İhtiyacı fazlasını da bölgedeki gö-
revli perakende satış lisansı sahi-
bi dağıtım şirketi aracılığıyla YEK 
Destekleme Mekanizması kapsa-
mında satılabiliyor. Mayıs döne-
minde teşvik belgesi alan GES’le-

rin yüzde 90’ının 1 MW altında 
olmasının nedeni de lisanssız 

üretim yatırımları olması…

Çantacılara karşı önlem
GES projelerindeki patlamanın 
nedeni EPDK’nın aldığı önlem-
ler… EPDK, lisans aldığı halde 
yatırım yapmayan, bu lisansları 
alamayanlara satarak para kaza-
nan ve sektörde ‘çantacı’ olarak 
adlandırılan kişilerin önünü kes-
mek için ‘lisans alanın yatırım 
yapması’ için önlem aldı. Dağıtım 
bedellerinin beş kat artırılacağı-
nı duyurdu. Bu da etkili oldu. Yüz-
lerce lisanssız üretici projelerini 
başlattı. Gelişmeyi değerlendiren 

GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli, 
şöyle dedi:

“2017 sonunda dağıtıl bedelleri 
artacak. 2018 yılında 5 kata çıka-
cak. Öyle olunca yatırımcılar pro-
jelerini bir anda önce başlamak, 
bitirmek istiyorlar. Yatırımların 
hızlanmasının nedeni bu. TEİAŞ 
bugün açıkladı. Haziran ayı itiba-
riyle devreye giren ilave GES ka-
pasitesi 200 megavat. Toplamda 
bin 365 megavata çıktık. Temmuz 
ve diğer aylarda da yeni kapasite-
ler gelecektir. Bu yıl sonunda 2 bin 
megavata çıkabiliriz. Sektöre müt-
hiş bir yatırım var. Bunun teşvik 
belgelerine yansıması normal. EP-
DK, projenin başlatılmasını isti-

yor. Böylece çantacıların yolunu 
kesmek istiyorlar. Bunun için de 
dağıtım bedelleri 2015’te kilovat 
saat (kWh) 0.75 kuruştu. 2017’de 
2.3 kuruşa çıktı. 2018’de 10.5 kuru-
şa çıkacak.”

Devlet güneş elektriğine kilovat-
saat (kWh) başına 13.3 dolar cent 
ödüyor. 2018’de hat bedeli 5 kata 
(10.5 kuruşa) çıkacak ancak dev-
letin ödediği miktar aynı kalacak. 
Bunun lisanssız GES’lerin net ge-
lirinde yüzde 17.3 azalmaya yola-
çabileceği hesaplanıyor. Yatırım-
cılar bu kaybı yaşamak istedikleri 
için proje yatırımlarını öne çekiyor 
veya işlemleri tamamlanmışsa he-
men başlıyorlar.

Enerji yatırımları  
özel teşvik alanı 

 Kutay Kalel�

2013/4288 ve 2014/6058 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararları ile yatırım 
teşvik sisteminde “enerji üretim ve 
depolama yatırımlarına” yönelik 
önemli değişiklikler yapıldı. Buna 
göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı tarafından düzenlenen ge-
çerli bir maden işletme ruhsatı ve 
izni kapsamında 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nun 2. maddesinin 4-b gru-
bunda yer alan madenlerin girdi ola-
rak kullanıldığı Elektrik Üretimi Ya-
tırımları “öncelikli yatırımlar” kap-
samına alındı. Böylece, belirlenen 
girdileri kullanan, elektrik üretimi 
yatırımları 5. Bölge desteklerinden 
yararlanabiliyor. Yürürlükteki mev-
zuata göre şu yatırımlar ‘öncelikli’ 
kabul ediliyor:

“Teşvik Edilmeyecek Yatırım-
lar” hariç olmak üzere Enerji ve Ta-
bii Kaynaklar Bakanlığının verece-
ği proje onayına istinaden, yıllık as-
gari 500 TEP (ton eşdeğeri petrol) 
enerji tüketimi olan mevcut imalat 
sanayi tesislerinde gerçekleştirile-
cek, birim ürün başına en az %20 ora-
nında enerji tasarrufu sağlayan ve 
yatırım geri dönüş süresi azami 5 yıl 
olan enerji verimliliğine yönelik ya-
tırımlar,

Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesis-
teki atık ısıdan geri kazanım yolu ile 
elektrik üretimine yönelik yatırım-
lar (doğalgaza dayalı elektrik üretim 
tesisleri hariç) asgari 50 Milyon TL 
tutarındaki, sıvılaştırılmış doğalgaz 
(LNG) yatırımları ve yer altı doğal-
gaz depolama yatırımları.

Enerj� yatırımı da
stratej�k sayılab�l�yor
Yatırım teşvik sisteminin en önem-
li yeniliği, münhasıran bir “Strate-
jik Yatırımın” enerji ihtiyacını kar-
şılamak üzere gerçekleştirilecek 
olan enerji yatırımları alanında or-
taya çıkıyor. Yeni sistemde, bu ener-
ji yatırımları için yapılacak yatırım 
harcamaları da stratejik yatırımlar 
için aranan asgari sabit yatırım tu-
tarı olan 50 milyon TL’nin hesabın-
da dikkate alınıyor; ancak doğalgaza 
dayalı olan enerji yatırımları bu kap-
samda değerlendirilmiyor. Asgari 
sabit yatırım tutarı 3 milyar TL üze-
rinde olan ‘öncelikli yatırımlar’ stra-
tejik yatırım olarak kabul ediliyor.

Doğalgaza Dayalı Elektrik Üreti-

mi Yatırımları: Hiçbir şekilde teş-
vik edilemeyecek yatırım konuları 
arasında. Ancak 15/02/2013 tarih ve 
2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile bu duruma bir istisna geti-
rildi. Bu değişikliğe göre, 19/06/2012 
tarihinden önce EPDK’dan lisans al-
mış olan doğalgaza dayalı elektrik 
üretimi yatırımları teşvik sistemi 
kapsamına alındı.

Bölgesel Teşvikler: 5. Bölge’de yer 
alan illerde yapılacak neredeyse tüm 
yatırımlar -birkaç istisna hariç- böl-
gesel teşvik unsurlarından yararla-
nabilirken; enerji üretimine yönelik 
yatırımlar 6. Bölgede olsa dahi böl-
gesel teşviklerden yararlanamıyor. 
Bu yatırımların “genel teşvik destek-
lerinden” yararlanmaları mümkün. 
KDV İstisnası, gümrük vergisi mua-
fiyeti, gelir vergisi stopajı desteği (6. 
Bölge’de gerçekleştirilecek yatırım-
lar için.) 

Bölgesel desteklerden yararlan-
ma bakımından “jeotermal ener-
ji ile veya enerji santralleri atık ısısı 
ile konut ısıtma/soğutma yatırımla-
rı” önemli bir istisna kabul ediliyor. 
Bu yatırımlar bulundukları bölgenin 
bölgesel desteklerinden yararlana-
biliyor. Yatırım teşvik sisteminde, 
enerji yatırımlarının vergi indirimi 
desteğinden yararlanabilmeleri ba-
kımından önemli bir kısıtlama var. 
Buna göre, 4283 sayılı Yap-İşlet Mo-
deli ile Elektrik Enerjisi Üretim Te-
sislerinin Kurulması ve İşletilmesi 
ile Enerji Satışının Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ile 3996 sayılı Ba-
zı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İş-
let-Devret Modeli Çerçevesinde 
Yaptırılması Hakkında Kanun kap-
samında gerçekleştirilen yatırımlar 
vergi indirimi desteğinden yararla-
namayacak. 2016/2 numaralı Tebliğ 
ile getiren düzenlemeyle, 2012/3305 
sayılı kararın 8. maddesine göre 
yurtdışından temin edilecek güneş 
panelleri teşvik kapsamından çıka-
rıldı. Yenilebilir enerji yönetimine 
yönelik türbin ve jeneratör imalatı 
ile rüzgar enerjisi üretiminde kulla-
nılan kanat imalatı yatırımları önce-
likli yatırımlar kapsamına alındı. Bu 
alanda yatırım yapan yatırımcıların 
5.Bölge desteklerinden faydalanma-
sı mümkün.*

 KPMG çalışmalarından 
yararlanılmıştır.
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Belediyeler 163 milyon liralık 
yatırım için teşvik belgesi aldı

Antalya BB, gelecek yıl 1 m�lyarlık yatırım planladı
Antalya Büyükşeh�r'�n Stratej�k Planı'nda yer alan b�lg�lere 
göre 2018 ve 2019'da toplamda 2 m�lyarlık yatırım yapılacak. 
Bunun yaklaşık 500 m�lyon l�rası altyapı çalışmalarına 
g�decek. Tarımsal altyapı h�zmetler� �ç�n ayrıca 225 m�lyon 
l�ra, raylı s�stem �ç�n 100 m�lyon l�ra harcama yapılacak.

TABLONUN DEVAMI ARKADAKİ SAYFADA

Türkiye’nin turizm başkenti An-
talya’da önemli yatırım projeleri 
var. Belediyenin Stratejik Planı’na 
göre Büyükşehir Belediyesi bu yıl 
946 milyon liralık yatırım yapa-
cak. Yılın yarısı itibariyle bunların 
önemli bir kısmı başladı, yapıldı. 
2018 yılında 984.3 milyon liralık, 
2019 yılında da 1 milyar 23 milyon 
liralık yatırım planlandı. 

Büyükşehir Belediyesi ASAT 
Genel Müdürlüğü, Manavgat’ın 
Sorgun bölgesindeki turistik tesis-
lerinin su sorununu çözmek için 
yetersiz kalan eski hattı yeniliyor. 
Yeni hatla bölgedeki oteller 30 yıl 
içme suyu sorunu yaşamayacak. 
Yeni hat 1650 metre uzunluğunda 
olacak. 450 mm ve 400 mm çapla-
rında borular döşeniyor. 

Büyükşehir Belediyesi şirketi 
ANTEPE İnşaat tarafından yürü-
tülen, yeni nesil kentleşme örneği 
Kepez Santral Mahalleleri Kentsel 
Dönüşüm Projesi’nde çalışma sü-
rüyor. Bölgenin değerini artıracak 
proje artık inşaat için gün sayıyor. 
İnşaat alanında çalışacak perso-
nel için şantiye alanına konteynır-
lar yerleştirilirken, sosyal tesisler 
oluşturuluyor. Riskli alan ilan edi-
len bölgenin çevresi de inşaat ön-
cesi pano ve çitlerle çevreleniyor. 
ASAT tarafından gerçekleştirilen 
projenin alt yapı imalatları da ta-

mamlanıyor. 
Antalya Büyükşehir Belediye-

si Kırsal Alan Ekipleri, Dim Va-
disi’nde bulunan Gümüşkavak ve 
Yalçı Mahallelerine ulaşımı sağla-
yan yolun geçtiğimiz ay alt yapısını 
yapmıştı. Ekipler,  genişletilen ve 
alt yapısı tamamlanan yolda asfalt 
çalışmalarına başladı. Gümüşka-
vak Mahallesi içine kadar ulaşan 
yaklaşık 3 kilometrelik yola sathi 
kaplama asfalt yapılıyor. Turistle-
rin sıkça kullandığı bu yolda ula-
şım artık çok daha kolay olacak. 

Alanya �ç�n b�rçok proje var 
Antalya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Menderes Türel, Alanya’ya 
400 milyonu Büyükşehir Beledi-
yesi, 200 milyonu Karayolları ol-
mak üzere 600 milyon liranın üze-
rinde bir yatırım kazandırdıkları-
nı söyledi. Türel’in açıklamalarına 
göre bölgede halen şu projeler gün-
demde:

Alanya’da Köprülü kavşakla-
rın devamında çevre yolunun 14 
km’lik 1. etabı Kargıcak’a kadar, 
ondan sonra da 2. etap 16 km Yeşi-
löz’e kadar ardı arkasına tamam-
lanacak. 

İkinci kadınlar plajı açılacak. 
Devlet hastanesi yanına konak-

lama tesisiyle birlikte 30 bin met-
rekare de park yapılacak. 

Yatırımcı kamu kuruluşlarının başın-
da gelen belediyelerde yeni projeler 
başlıyor. Mayıs ayı teşvik belgeleri lis-
tesinde 10 belediye projesi de yer aldı. 
Ayrıca TCDD’nin 23.6 milyon liralık, 
Yapraklı Kaymakamlığı’nın da 537 bin 
liralık projesi belgeye bağlandı. 

10 belediye ve iki kamu kuruluşunun 
gündemindeki projelerin tutarı 163 
milyon lira. Bunun yarısını Siirt Bele-
diye Başkanlığı gerçekleştirecek. Bu 
belediye alt yapı konusunda 82.7 mil-
yon liralık yatırım yapacak. Doğube-
yazıt Belediyesi 19.5 milyon liralık alt 
yapı yatırımı için belge aldı. Diğer 8 be-
lediyenin yatırımları 10 milyon liranın 
altında. Belediye projelerinin tamamı 
yol, kavşak, kanalizasyon gibi altyapı 
alanında. 
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Teşv�k belges� �le �lg�l� sıkça sorulan 
soruları bakanlık cevaplıyor (2)

Son dönemde durgunluğu önlemek �ç�n çıkarılan destek paketler�, farklı bakanlıkların kend� konuları �le �lg�l� 
destekler�, �hracat destekler� g�b� farklı ve çok yönlü uygulamalar olsa da yatırımlarda teşv�k mevzuatının 
temel�n� 6 bölge esaslı, büyük, stratej�k ve bölgesel ayrımlara dayanan uygulama oluşturuyor.  Bakanlık, 
bu uygulama �le �lg�l� olarak yatırımcıların kafasında oluşab�lecek tereddütler� de cevaplıyor.

XBölge desteği sağlanan önce-
likli yatırım konularında ya-
pacağımız yatırımı OSB’de 
yapmamız halinde, OSB’lerde 
yapılan yatırımlara sağlanan 
ilave desteklerden de faydala-
nabilecek miyiz?
Öncelikli yatırım konuları arasın-
da sayılan yatırımların OSB’ler-
de yapılması halinde herhangi bir 
ayrıcalık sağlanması söz konusu 
değildir. Ancak bu yatırımların, 5. 
Bölgedeki OSB’lerde yapılmaları 
halinde 6. bölgede uygulanan oran 
ve sürelerde vergi indirimi ve si-
gorta primi işveren hissesi desteği 
sağlanabilecektir.

XYatırımımızı OSB’de yapma-
mız halinde, asgari sabit yatı-
rım tutarı da bir alt bölge için 
belirlenmiş olan tutar mı ola-
cak?
Büyük ölçekli yatırımlar veya böl-
gesel teşvik uygulamaları kapsa-
mındaki bir yatırımın OSB’de ya-
pılması halinde, sigorta pirimi 
işveren hissesi desteği ve vergi in-
dirimi bir alt bölgede geçerli oran 
ve sürelerde sağlanacak olup, as-
gari sabit yatırım tutarı da dahil ol-
mak üzere diğer hususlarda yatırı-
mın bulunduğu bölge için belirlen-
miş olan şartlar geçerli olacaktır.

XGenel teşvik sistemi kap-
samına giren yatırımımızı 
OSB’de yapmamız halinde ila-
ve bir destek alabilir miyiz?
Hayır, OSB’de gerçekleştirilen ya-
tırımlara bir alt bölge desteği sağ-
lanmasına ilişkin uygulama sade-
ce büyük ölçekli yatırımlar veya 
bölgesel teşvik uygulamaları kap-
samındaki yatırımlara yöneliktir.

XTeşvik Sistemi’nde gemi inşa 
yatırımları için özel destekler 
var mıdır?
Tersanelerin inşa edecekleri ge-
miler genel teşvik uygulamaları 
kapsamında değerlendirilmekte-
dir. Bu çerçevede sağlanan KDV 
istisnası ve gümrük vergisi mua-
fiyetine ilave olarak, tamamlama 
vizesi şartı aranmaksızın belge 
konusu geminin yapımında istih-
dam edilen işçiler için ödenme-
si gereken sigorta primi işveren 
hissesinin asgari ücrete tekabül 
eden kısmı yatırıma başlama ta-
rihinden itibaren en fazla on sekiz 
ay süreyle Bakanlık bütçesinden 
karşılanır. Yat, yüzer tesis ve deniz 
araçlarının inşasına yönelik yatı-
rımlar da bu kapsamda değerlen-
dirilir. Denizyolu ile yük ve/veya 
yolcu taşımacılığına yönelik yatı-
rımlar ise 5. bölge desteklerinden 
yararlanabilmektedir.

XYatırımımızı teşvik belgesin-
de öngörülen sürede tamam-
layamamamız halinde ek süre 
alınabilir mi?
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamın-
daki yatırımların Belgede öngö-
rülen sürede gerçekleştirilmesi 
esastır. Yatırımın öngörülen süre-
de gerçekleştirilememesi hâlinde, 
teşvik belgesinde kayıtlı ilk süre-
nin yarısı kadar ek süre verilebilir.

XYatırım projemiz için diğer 
bir Kamu Kuruluşundan des-
tek almaktayız. Bu proje için 
Yatırım Teşvik Belgesi alabi-
lir miyiz?
Yeni teşvik sistemi kapsamında-
ki destek unsurlarından yararla-
nan yatırım harcamaları, diğer ka-
mu kurum ve kuruluşlarının des-
teklerinden yararlanamaz. Diğer 
kurumlardan destek alan yatırım 
harcamaları için de Yatırım Teş-
vik Belgesi düzenlenmez.

X1 Ocak 2012 tarihinden önce 
aldığımız Yatırım Teşvik Bel-
gesi ile Yeni Teşvik Sistemin-
den faydalanabilir miyiz?
Yeni teşvik sistemine ilişkin mev-
zuatın yayımı tarihinden önce 
düzenlenen teşvik belgeleri yeni 
teşvik sisteminden faydalanama-
maktadır. Ancak, 2009/15199 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kararına is-
tinaden 1/1/2012 tarihinden yeni 
teşvik sistemine ilişkin mevzu-
atın yayımı tarihine kadar geçen 
dönemde yapılan müracaatlara 
istinaden düzenlenen teşvik bel-
geleri, talep edilmesi halinde ye-
ni teşvik sistemi ile lehe gelen hü-
kümlerden yararlanabilecektir.

XYatırım Teşvik Belgesi kap-
samında temin etmeyi düşün-
düğümüz makine ve teçhizat-
ları finansal kiralama yoluyla 
almayı düşünüyoruz. Bu du-
rumda yeni teşviklerden ya-
rarlanabilir miyiz?
Teşvik belgesi kapsamı makine 
ve teçhizatın tamamının veya bir 
kısmının finansal kiralama yolu 
ile temini mümkündür. Ancak, fi-
nansal kiralama yöntemiyle yapı-
lacak yatırımlarda finansal kira-
lamaya konu makine ve teçhizat 
toplam tutarının, her bir finansal 
kiralama şirketi için asgarî iki yüz 
bin Türk Lirası olması gerekir.

XYatırım Teşvik Belgesi kap-
samında kullanılmış makine 
ve teçhizat temin edebilir mi-
yiz?
Yatırım Teşvik Belgesi kapsa-
mında kullanılmış yerli makine 
ve teçhizat temin edilemez. An-
cak, İthalat Rejimi Kararı uyarın-
ca yayımlanan “Kullanılmış veya 
Yenileştirilmiş Olarak İthal Edi-
lebilecek Bazı Maddelere İlişkin 
Tebliğ” hükümleri uyarınca itha-
li mümkün olan kullanılmış ithal 
makine ve teçhizat (karayolu na-
kil vasıtaları hariç) ile İthalat Re-
jimi Kararının 7 nci maddesi uya-
rınca ithaline izin verilen kulla-
nılmış ithal makine ve teçhizat 
teşvik belgesi kapsamında ithal 
edilebilir.

XYatırım Teşvik Belgesi kap-
samında yurt dışından kulla-
nılmış komple tesis ithal ede-
bilir miyiz?
Sektörel kısıtlamalar göz önüne 
alınarak proje bazında yapılacak 
değerlendirme neticesinde kul-
lanılmış komple tesisin Yatırım 
Teşvik Belgesi kapsamında ithali 
uygun görebilir.

DEVAMI HAZİRAN 
DOSYASINDA

XYatırım harcamamızın asga-
ri sabit yatırım tutarı altında 
kalması halinde yapılacak iş-
lem nedir?
Asgari sabit yatırım tutarı da dahil 
olmak üzere, teşvik belgesindeki 
kayıt ve koşulları yerine getirme-
yen yatırımcıların teşvik belgele-
ri iptal edilebilir. Bu durumda sağ-

lanan destekler, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hak-
kında Kanun hükümleri çerçeve-
sinde yatırımcıdan geri alınır.

XYatırımın tamamlama vizesi-
ni yaptıktan sonra satışı halin-
de faydalanılan destekler geri 
alınır mı?

Yatırım tamamlama vizesi yapıl-
mış teşvik belgesi kapsamındaki 
makine ve teçhizatın, devir, satış, 
ihraç veya kiralanması, söz konusu 
yatırım mallarının teminini müte-
akip beş yılı doldurmuş olması hâ-
linde serbesttir. Tamamlama vizesi 
yapılıp yapılmadığına bakılmaksı-
zın beş yılını doldurmamış makine 

ve teçhizatın yatırımın bütünlüğü-
nün bozulmaması kaydıyla veya bü-
tünü ile birlikte; teşvik belgeli bir 
başka yatırım için devri, teşvik bel-
gesi olmayan bir başka yatırımcıya 
satışı, ihracı veya kiralanması Ba-
kanlığın iznine tabidir.

Sektöre göre 
uygulamaları  
tesp�t etmek

gerek�yor


