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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 
Türkiye'nin güneydoğusunda 9 ili içine alan bölgede uygulanmaktadır. 

GAP Bölgesi 75358 kilometre karelik yüzölçümü ve 
6.6 milyon nüfusu ile 

ülkemizin alan ve nüfus açısından yaklaşık% I O'luk bölümünü oluşturmaktadır. 
Bölge1 güneyde Suriye1 

güneydoğuda ise Irak'la sınır kom.şusudur. 
Fırat ve Dicle nehirleri yukarı havzasını da içeren Bölgej 

Adıyaman1 Batman1 Diyarbakır1 Gaziantep1 Kilis1 Mardin1 Siirt1 Şanlıurfa ve Şırnak 
i llerini kapsamaktadır. 

C üneydoğu Anadolu Projesi 
elektrik üretimi ve sulama projeleri ile birlikte insani gelişme1 sağlık1 

altyapı1 turizm1 eğitim1 çevre1 kültür1 sanayi1 ulaşım ve tarımsal mekanizasyon 
gibi bir çoksektörü kapsayan 

entegre ve sürdürülebilir bir bölge kalkınma projesidir. 



GAP BÖLGESi'NiN 
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GAP Bölgesi, ülke genelinde ekonomik olarak sulanabilir toplam alanın% 20'sine sahiptir. Fırat ve Dicle nehirleri 
ile birl ikte Türkiye'nin toplam su potansiyelinin % 28'ini oluşturmaktad ır. 

Proje kapsamında toplam 22 baraj, 19 hidroelektrik santralin bitirilmesi ve 1.82 milyon ha'lık alanın sulanması 
planlanmaktadır. Bugüne kadar toplam sulanacak alanın % 14'ü olan 258 bin 425 ha alan sulamaya açılmıştır. 

2006 sonu itibariyle Şanlıurfa HES'in de bitmesiyle toplam 8 hidroelektrik santrali tamamlanmış ve santral kurulu 
güçleri itibariyle hidroelektrik enerji projelerinin % 74'ü gerçekleşmiştir. Karakaya, Atatürk, Batman, Kralkızı, Dicle, 
Birecik ve Karkamış hidroelektrik santrallerinin işletmeye alın ış ından 2006 yılı sonuna kadar toplam 273 milyar 
kilovat-saat elektrik enerjisi üretilmiştir. Üretilen bu enerjinin parasal değeri 16.4 milyar ABD Doları'dır ( 1 kWh= 6 
cent). Türkiye'de 2006 yılında üretilen 44 milyar kilovat-saatlik hidroelektrik enerji içinde, GAP 20 milyar kilovat
saatlik hidroelektrik üretimiyle % 45'1ik bir paya sahiptir. Üretilen elektriğin parasal değeri ise yaklaşık 1 206 
milyon ABD Doları 'dır. 

GAP HiDROELEKTRiK ENERJi PROJELERi 
24D MW 523 MW 

inşaat 
%16 i ş letme 

TOPLAM 7 476 MW % 74 

GAP SULAMA PROJELERi 
258 425 ha 

1 449 508 ha işletme 
%14 

inşaat 
%6 
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1. GAP BÖLGEsi•NDE YATIRIM YAPMANIN AVANTAJ LARI 
ı. Dinam ik ve Genç N üfus Yapısı, Büyük ve Hızla Büyüyen Pazar 
1. Ucuz ve Kalifiye işgücü 
J. Gelişmiş Sanayi ve Tıc.uetAityapısı 
4· Elverişli Kara1 Hava ve Deniz Ulaşım ı 
S· O retime Elveriş l i Toprak, iklimKoşulları ve Kaliteli T.ırıms,ıl U re ti m 
6. Ortadoğu Pazarına Yakınlık 

ll. DEVLET YARDIMLARI 
ı. soS4 ve 5350 Sayılı IGınunlar /Yatırımlar ve i stihdamın Teşviki 

!Gelir Vergisi Desteği, SSK Primi Desteği1 Enerji Desteği, Bedelsiz Arsa Tahsisi) 
1. Genel Teşvik Mevzuatı 

!Gümrük Vergisi M uafiyeti, KDV i s tisnas ı1 Faiz Desteği) 
J. Küçük ve Orr.;ı O lçekli Sanayi Geli şti rme ve Destekleme id,ues i Baş l~•nlığı IKOSGEB) Destekleri 
4· i hracat,ı Yönel ik D evlet Y.ırdımları 
S· Serbest Bö lgelere Yönelik Destekler 
6. Tarım ve Köyiş l eri B,ıkan lığı Tarafından U ygulanan Destekler 

lll. YATIRIM YAPILABiLECEK BAŞLlCA S EKTÖRLER 
ı. Tarıma Dayalı Sanayi 
1. O rganik Tarım 

J. Bitkisel O retim 
4· Hayvansa l O retim 
5· Su O rünleri 
6. Sulama S istemleri 
7· Tekstil ve Konfeksiyon 
S. Kiıııy,ısal Maddeler ve i nşaat M,ılzemeleri 
9· Enerj i 
ı o. Madenci li k 
ı ı. Turizm 

IV. YABANCI YATIRIMCILARA PRATiK BiLG . LE 

ı . y,ıpılan Yasal Düzenlemeler Sonucunda Yabancı Yatırımcı l,ır ile Yerli Yatı rımcı lar 

Ar,ısında Fark Kalmam ıştı r. Artık Yabancı Yatırımcı lar için Şirket Ku rmak ve Yatı rım Yapma k 
Çok Ko layd ı r. 

ı. Ol keııı i zde Yabancı Yatırııııcılar,ı Rehberlik Eden Uzman Kuruluşlar Bulunmakt,ıd ır 
3· Türkiye'de Yabancı Personel i stihdam ı Mümkündür. 
4· Türkiye'de i şgücü ile ilgili Yeterli ve Kapsamlı Yasal Düzenlemeler Bulunmaktadı r. 
5· Türkiye'de .Ş i rket Kunııak için izlenecek Prosedür Kısa Sürede Tamamlanmakt,ıdır. 
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1. GAP BÖLGEsi•NDE 

YATIRIM YAPMANIN 

AVANTA.J LARI 

Coğrafi konumu nedeniyle gerek Türkiye'nin gerekse Avrupa'nın 
Orta Doğu ülkelerine aç1lan kapıs1 durumunda olan GAP Bölgesi1 

yatmm ortam1 açısından Dünyanın ve Türkiye'nin bir çok bölgesine göre 
çok daha avantajlı bir durumdadır. 

I. Dinamik ve Genç Nüfus Yapısı, Büyük ve Hız la Büyüyen Pazar 

2. Ucuz ve Kalifiye işgücü 

3. Gelişmiş Sanayi ve Ticaret Al tyapısı 

4· Elverişli Kara, H ava ve D eniz U laş ımı 

5· O retime Elveriş li Toprak, iklim Koşu llan ve Kaliteli Tarımsal O retim 

6. Ortadoğu Pazarına Yakınlık 

I 



Mi G NÇ NÜFUS YAPlSI, BÜYÜK ve HIZLA BÜYÜYEN PAZAR 
GAP Bölgesi 6.6 milyon kişilik nüfusu ile 
ülke nüfusunun% 1 O' unu oluşturmaktadır. 

Yıllık nüfus büyüme oranı %0.25'tir ve 
nüfusun % 63'ü şeh irlerde yaşamaktadır. 

Özellikle Avrupa'ya oranla çok daha genç 
bir yapı sergileyen nüfus, ekonomik 
dinarnizmin ve üretim can lılığının garantisi 
olarak değerlendirilmektedir. 

Bir çok Avrupa ve Ortadoğu ülkesinden 
daha fazla nüfusa sahip olan GAP Bölgesi 
bu özell iği ile bizzat kendisi büyük 
bir pazar konumundadır. 

934 
i şgücü Maliyeti (Euro) 

529.8 

Slovcnya Çek Cum. Polanya Macaristan Slovakya Türkiye GA P 
Bölgesi 

• Aylık Ücretler (Asgari Ücret (E) 
• Türkiye'de asgari ücret (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2004-2005) 
• 5084 sayılı kanuna göre GAP Bölgesi'nde işverene malıyeti 
• 1 Euro= 1.6 YTL 
Kaynak: ILO Uluslararası Çalışma Örgütü, 2004-2005 

. . 
1\1 VI ve 1 

6.6 

5,38 5.4 
Nüfus (M ilyon Kişi ) 

Mıılııı Estonyı.ı Slovcnya Letoııyn Kuvcyt Litvnnya Slovukya Ürdün GAP 
Bölgesi 

• • 1 •• •• 

• UCUZ ve KALIFIYE IŞGUCU 
Avrupa Birliği 'ne yeni üye olan ve işgücünün 
en ucuz olduğu ülkelerde işgücü maliyetleri 
500-900 Euro arasında değişmekte iken 
GAP Bölgesi'ndeki işgücü maliyetleri 
270 Euro civarındadır. 
Bölge'de işgücü arzı yılda % 3.5 civarında artmaktadır. 

ET ALTYAPISI 
11 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) faaliyette, 8 OSB inşaat halindedir. 

25 Küçük Sanayi Sitesi (KSS) mevcuttur. 12 KSS'nin inşaatı devam etmektedir. 

Biri Gaziantep, diğeri Mardin'de 2 serbest bölge vardır. 

2 



SULAMANIN ÜZüM 
ÇESITLERINE ETKISI 
EFFECTS OF IRRIGtıTJON ON 
'He GRAf>E \1-\Rıerıes 



. 
AVA ve DENIZ ULAŞIMI 

GAP bölgesinde 7 havaalanı vardır. 

Türkiye'nin en büyük kargo havalimanı olan Şanlıurfa GAP Uluslararası Havalimanı 
2007 yılında hizmete açılacaktır. 

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu yakın zamanda tamamlanacaktır. 
Söz konusu otoyolun tamamlanması ile deniz üzerinden yapılan yük taşımacılığında 
çok önemli olan Mersin Limanı Şanlıurfa'ya bağlanmış olacak ve ulaşım kesintisiz olarak sağlanacaktır. 

Irak ve diğer Ortadoğu ülkelerinin ihracat kapısı konumunda olan Habur Sınır Kapısı ' na uzanan 
Şanlıurfa- Kızıltepe - Silopi karayolunun yapım ına devam edilmektedir. 

• • • 1 • 

RETIME ELVERIŞLI TOPRAK, IKLIM KOŞULLARI ve 

Birçok sektörün temel girdisini teşkil eden tarımsal ürünler 
GAP Bölgesi'nin yatırımcılara sunduğu en büyük avantajlardan birisidir. 

GAP Bölgesi alınabilen ve dolayısıyla da eşine az rastlanacak nitelikte 
iklim koşullarına ve verimli topraklara sahiptir. 

Bölge, dünya ticaretinde önemi ve ağırlığı hızla artmakta olan ~ ganik tarım 
konusunda son derece elverişli bir yapıya sahiptir. 

Türkiye'de ekonomik olarak sulanabilir 8.5 milyon hektar arazinin 2.1 milyon hektarı (halk sulamaları ve 
küçük ölçekli sulamalar dahil)(% 25'i) Aşağı Fırat ve Dicle Havzası'ndan oluşan GAP Bölgesi'nde yer almaktadır. 



işlemeye elverişli arazi miktarı yaklaşık 2 4 77 bin hektar olup, toplam arazinin o/o 33'ü kadardır. 
Kısıtlı işlemeye uygun 694.3 bin hektar arazi de hesaba katıldığında, Bölge toprakbrının 
% 42.2'si tarıma elverişli görülmektedir. 

Bölge illerinde kuru tarım koşullarından, sulu tarım koşullarına geçilmesi ile yüksek katma değer yaratan 
tarım ürünlerinin ürün deseninde yer a lması sağlanmıştır. 

Sulamaya açılan alanlarda endüstri bitkileri, özellikle de pamuk ekimi yaygındır. 2005 yılında Türkiye 
toplam pamuk üretimi 2 240 000 tona ulaşmış, bu üretimin 1 179 252 tonu 
yani yaklaşık% 53'ü GAP Bölgesi'nde gerçekleşmiştir. 

Bitkisel üretimde ve bunun bir parçası olarak da yem bitkileri üretiminde büyük artışlar beklenmektedir. 
Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak hayvansal üretimde ekstansif sistemden entansif sisteme geçilecektir. 

Bitkisel ve hayvansal üretimden sağlanacak bu büyük üretim artışı tarımsal sanayide ve 
buna dayalı ihracatta önemli gelişmeler sağlayacaktır. 

6.0RTA DOGU PAZARlN YAKINLIK 
GAP Bölgesi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın Ortadoğu Pazarı 'na açılan kapısıd ır. Ortadoğu ise 220 milyar dolar 
yıllık ithalat kapasitesine sahip olan ve 320 milyon kişinin yaşadığı büyük bir Pazar konumundadır. 



• DEVLET 

YARDIMLARI 

G AP Bölges1ınde yatırım yapacak işadamlan 
çeş1tli devlet yardımlarından faydalanmaktadn. 

Bu yardımlarm bir kısmı yatmm1 

bir kısmı 1se 1ş letme aşamasmda önem[1 avantajlar sağlamaktadır. 

I . 5084 ve 5350 Sayılı Kanunlar /Yatırımlar ve İstihdam ın Te,şviki 
(Gelir Vergisi Desteği1 SSK Primi Desteği, Enerji Desteği, BedelsizArsa Tahsisi ) 

2. Genel Te,şvikMevzuatı (Gümrük Vergisi Muaflyeti1 KDV Muafiyeti, Faiz Desteği ) 

3. Küçük ve Orta Olçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanl ığı 
(KOSCEBI Destekleri 

4· İhracata Yönelik Devlet Yardımları 

5. Serbest Bölgelere Yönelik Destekler 

6. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarafından Uygulanan Destekler 



1.5084 VE 5350 SAYILI KANUNLARLA SAGLANAN TEŞViKLER 
(YATlRlMLARlN VE iSTiHDAMIN TEŞViKi) 
5084 sayı [ı yasa Türkiye istatistik Kurumu ' nca 2001 yılı için belirlenen kişi başına düşen gelirin 
1500 ABD Doları'ndan daha düşük olduğu ilieri kapsamaktadır. 

53 50 sayı [ı yasa l [e bu iller dışında kalan ve Devlet Planlama Teşki latı Müsteşarlığı'nca 2003 yılı için belirlenen 
sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olan iller de teşvik kapsamına alınmıştır. Türkiye'de 
49 ili kapsayan yasada, GAP Bölgesi'nden Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şırnak ve 
Şanlıurfa olmak üzere toplam 8 il bulunmaktadır. 

OSB ve Endüstri 
Diğer işletmeler Uygulama Süresi Kapsam Bölgelerindeki işyerleri 

% 1 00 muafiyet % 80 muafiyet 
49 il Gelir Vergisi 31.12.2008'e 

-

Stopaj ı En az 30 kişilik istihdamı öngörmek koşuluyla kadar (GAP Bölgesi'nde 

fiilen çalışan işçilerin 8 ili 

ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi 
kapsamaktadır.) 

o/o 1 00 muafiyet % 80 muafiyet 49 il 
Sigorta Primi 31.12.2008'e (GAP Bölgesi'nde 
işveren Payı kadar 8 ili 

En az 30 kişi l ik istihdamı öngörmek koşuluyla kapsamaktadır. ) 
fiilen çalışan işçilerin sigorta primierindeki işveren payı 

% 20·50 muafiyet % 20-40 muafiyet 49 il 
31 .12.2008'e (GAP Bölgesi'nde 

Enerji Desteği* Faaliyet konularına göre aranacak asgari çalışan sayısı 1 O ve kadar 8 ili 

30 olmak üzere ikiye ayrılmıştır. işçi sayısının artmasına kapsamaktadır.) 

paralel olarak enerji destek oranı da artmaktadır. 

Bedelsiz Yatırım En az 30 kişi l ik istihdamı öngörmek kaydıyla, OSB'ler ile 06.02.201 O'a 
49 il ve K.Ö.Y* 

Yeri Tahsisi diğer kamu arazi/arsalarında 
kadar 

(* ) En az 1 O işçi çalıştııma şartı aranan yatırımlar: Hayvancılık (su ürünleri yetiştiriciliği ve tavukçuluk), seracılık, sertifıkalı tahumculuk ve soğuk hava deposu yatırımları . 

En az 30 işçi çalıştııma şart ı aranan yatırımlar; imalat sanayi, madencilik, turizm, konaklama tesisi, eğitim ve sağl ık alanlarıdır. 

* K.Ö.Y: Kalkınmada Öncelikli Yöreler 
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. 
VI 

28.08.2006 tarih ve 2006/ 10921 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yatırımların 
teşviki kapsamında uygulanan destek unsurları ana hatlarıyla aşağıda verilmektedir. 

Gümrük Vergisi Muafiyeti 
Katma Değer Vergisi istisnası 
Faiz Desteği 

Teşvik Belgesi alınabilmesi için, yatırımın belli bir tutarın üzerinde olması gerekmektedir. 

KOBi yatırım larında asgari 200 bin YTL, azami 2 milyon YTL, 
KOBi kapsamına girmeyen iş letmelerin yatırımlarında asgari 1 milyon YTL 
Finansal kiralama şirketi aracılığıyla yapılacak yatırımlar asgari 200 bin YTL'dir. 

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç 
yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla bu araçların aksam ve parçalarının ithali, yürürlükteki 
ithalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisinden muaftır. 

25/1 0/ 1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi kapsamında yapılacak 
makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri Katma Değer Vergisinden i stisnadır. 

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar ile KOBi' leri n yapacağı 
yatırımlar, ar-ge ve çevre konularında yapılacak yatırımların gerçekleştirilmesi için bankalardan (katılım bankaları 
dahil) kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredileri ile ilgili olarak ödenecek fa izin veya kar payının Yeni 
Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde ise 2 puanı, Müsteşariıkça da uygun görülmesi halinde azami 
ilk dört yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir. 

Faiz desteğinden istifade edebilecek yatırımlar 

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar 

KOBi'lerin yapacağı yatırımlar 
Ar-Ge yatırımları 
Çevre yatırımları 

8 



3. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLi SANAYi . . 
GELIŞTIRME VE DESTEKLEME 
iDARESi BAŞKANLIGI (KOSGEB) DESTEKLERi 
Bu kapsamda girişim, danışmanlık, eğitim, fuar, tanıtım, markaya yönlendirme, teknoloji araştırma ve 
geliştirme, e-ticarete yönlendirme, bilgisayar yazılımı , ortak kullanım amaçlı makine teçhizat, nitelikli eleman, 
genel test-analiz ve kalibrasyon, CE işaretiernesine ilişkin test ve analiz, iş geliştirme merkezi, yerel ekonomik 
araştırma ile altyapı ve üstyapı uygulama proje destekleri yer almaktadır. 

4. iHRACATA YÖNELiK DEVLET YARDIMLARI 
ihracata yönelik devlet yardımları şu konularda verilmektedir: Araştırma-geliştirme, pazar araştırması, 
eğitim, istihdam, yurtdışında ofis-mağaza açma, işletme ve marka tanıtımı , Türk ürünlerinin yurtdışında 
markalaşması ve Türk malı imajının yerleştiri lmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, yurtdışı 
fuarlara katılım. 

Araştırma-Geliştirme (AR&GE) Yardımı 
Ar-Ge faaliyetlerinin proje bazında desteklenmesi 
Temel destek oranı : % 50 
Azami destek oranı : % 60 
Destek süresi: 3 yıl 
Yetkili kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığ ı (DTM) 
Uygulayıcı kuruluş : TÜBiTAK 

Projelere Sermaye Desteği Sağlanması 
Yetkili kuruluş: Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) 
Uygulayıcı kuruluş :Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TIGV) 
Destek oranı : % 50 

Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği 
Azami destek süresi : 2 yıl 
Azami destek tutarı : 1 milyon $ 

o 



ı ··k Odak Konulan Projelerine Sermaye Desteği 
Stratejik Odak Konuları Projeleri, ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan 
birikimi ile uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, hangi 
alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu veya araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken 
tedbirleri tespit eden projelerdir. 

Destek oranı : Proje giderlerinin tümü 
Azami destek süresi : 1 (bir) yıl 
Azami destek tutarı : 1 00 000 $ 

r etlerinin Desteklenmesine ilişkin Vardım 
Başvuru mercii : Dış Ticaret Müsteşarlığı (ihracatçı Birlikleri) 
Yararlanan şirketler: Sınai faaliyette bulunan şirketler ve yazılım şirketleri 
Destek oranı: Harcamaların en fazla% 50'si. 

ı Yardımı 
Başvuru mercii : iGEME ve iktisadi Ka lkınma Vakfı (iKV) 
Yararlanan şirketler : Ticari ve /veya sınai faaliyette bulunan şirketler 
Desteklanecek faaliyetler: --------------------------

a) Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırmas ı projelerine ilişkin giderleri, 

şirketler için %70,Sınai Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) için % 80 oranında ve proje başına en fazla 10 000 ABD Doları , 

b) Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla 
Müsteşari ıkça uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın 

alacakları pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.'ne il işkin giderler ile bu kurum ve/veya 
kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için% 50, SDŞ' Ier için % 60 oranında ve yıllık en fazla 30 000 ABD Doları, 

C) Müsteşarlık ta rafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli 

ticaret heyeti programiarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için % 50, SDŞ'Ier için 
%60 oranında ve program başına en fazla 1 O 000 ABD Doları, 

1 d) Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşariıkça 
1 uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için 
1 % 50, SDŞ' Ier için % 60 oranında ve yıllık en fazla 20 000 ABD Doları, 

1 desteklenir. 
1 ---------------------------------- .. 

iGEME: ihracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi 
SDŞ: Sınai Dış Ticaret Şirketleri 
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Eğitim Yard1m1 
Başvuru mercii: iGEME 
Yararlanan firmalar: KOBi ve SDŞ'Ier 
Destek süresi: Azami 3 ay 
Destek oranı : KOBi'ler için % 50, SDŞ 'Ier için % 75 
Desteğin sıklığı: Yurtiçi programlar için 3, yurtdışı programlar için 3 olmak 

üzere toplam 6 eğitim programı. 

Istihdam Yard1m1 
Başvuru mercii: DTM (ihracat Genel Müdürlüğü) 
Yararlanan şirketler: SDŞ'Ier 
Destek oranı : % 75 
Destek kapsamındaki eleman sayısı : 1 Yönetici, 2 Eleman 
Destek süresi : Maksimum 1 yıl 

Yurtdişmda Ofis-Mağaza Açma, işletme ve Marka Tamt1m Yard1m1 
Yurtdışında onay yeri: Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Konsolosluklar 
Başvuru mercii : ih racatçı Birlikleri 
Başvuru süresi : 6 ay 
Bu tebliğ kapsamında sağlanan destekler: 

• Yurtdışında kendi ünvan ve markası ile satış yapmak amacıyla ofis, depo ve mağaza açılmasına destek sağlanması, 
• Yurtdışında mal ticaretine aracılık etmek amacıyla şube açılmasına destek sağlanması, 
• Temsilcilik/distribütörlük giderlerinin karşılanması, 
• Sektörel dış ticaret şirketlerine destek sağlanması. 

Türk Ürünlerinin Yurtd1şmda Markalaşmasi ve Türk Mah imajmm 
Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi 
Yurtdışında onay yeri: Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği veya Konsolosluklar 
Başvuru mercii : DTM (ihracat Genel Müdürlüğü) 
Başvuru süresi : 6 ay 
Yararlananlar : ihracatçı Birlikleri, Üretici Dernek/Birlikleri, Türkiye'de ticari ve/veya sınai 
faaliyette bulunan şirketler, Türk moda tasarımcıları ile Turquality mağaza işleticisi ve/veya işletic ileri. 
Destek oranı : % 50 (ihracatçı Birlikleri için % 80) "Turquality From Turkey" ibaresinin kullanılması 
durumunda % 60, "Made in Turkey" ibaresinin kullanılması durumunda % 55. 
Destek süresi : Dört yıl 
Desteğin kapsamı : Firmalar markalaşma faaliyetlerini içeren bir proje ile doğrudan DTM'ye müracaat 
edeceklerdir. Turquality mağazalarının açılması ve 'Turquality From Turkey' ibaresinin kullandırılması 
konularında ise Turquality Komitesi yetkilendirilmiştir. 
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Yard1m1 
Başvuru mercii: ihracatçı Birlikleri 
Uygulaması : Türk ihraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk ihraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım 
Organizasyonlarında katılımc ı tarafından, yurtdışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere 
DTM tarafından görevlendirilen organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 50'si destek 
kapsamında katılımcıya ödenmektedir. Ayrıca Müsteşariıkça yayınlanan listede yer alan 
sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel düzeyde katılım sağlayan firmalara da 
% 50 oranında destek verilmektedir. 

. 
GE E E NELIK DESTEKLER 

Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılırlar. Serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere 
06.02.2004 tarihinden önce ruhsat almış mükelleflerin; 

Bu bölgelerdeki faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, ruhsallarında belirtilen süre ile sınırlı olmak 
üzere gelir veya kurumlar vergisinden, 
Bu bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretler 31 .12.2008 tarihine kadar gelir vergisinden; 
Bu bölgelerdeki faaliyetleri ile ilgili yaptıkları işlemler 31 .12.2008 tarihine kadar vergi, resim ve harçtan, 
06.02.2004 tarihinden sonra serbest bölgelerde faaliyete başlayan mükelleflerin bu bölgelerde 
imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, AB'ne tam üyeliğin gerçekleştiği 
tarihi içeren vergileme döneminin sonuna kadar gelir veya kurumlar vergisinden istisnadır. 





6. TARIM VE KÖYiŞLERi BAKAN U Gl TARAFINDAN 
UYGULANAN DESTEKLER 

DOGRUDAN GELiR DESTEGi 
PRiM UYGULAMALARI 
SER IKALI TOHUMLUK ve FiDAN KULLANIMI DESTEKLERi 
HA R. 

Yem Bitkileri Üretim Desteği 
Sertifikalı Yem Bitkileri Tohumluk Üretimin Desteklenmesi 
Yem Bitkileri Üretiminde Kullanılmak Üzere Satın Alınan Alet ve Makine Desteği 
Damızlık Gebe Düve Desteği 
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği 
Suni Tohumlama Hizmetlerine ilişkin Destekler 
Süt Desteği 
Sabit veya Seyyar Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı Desteğ i 
Gübre Çukuru Desteği 
ipekböceği Destekleri 
Tiftik Desteği 
Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştirici Birlikleri Üyelik Desteği 
Hastalıktan Ari Sığır işletmeleri Desteği 
Hayvan Kimlik Sistemi Desteği 
Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Programlı Aşılamalar için Uygulayıcı Desteği 
~üyük ~e Küçükbaş Hayvan Gen Kaynakları Desteği 
Uretim Izinli Işletmelerden Alınan Ana Arı Desteği 
Süzme Bal Desteği 
Örtüaltı Tarımında Polinasyonu Sağlamak içinBombus Arısı Desteği 
Su Ürünleri Destekleri 
Hayvansal Orijinli Gıda Kontrolünde işletmelerde Veteriner Hekim Çalıştırılması Desteği 

TA I:UI 

AL RNATIF URUN DESTEGI 
ÇE RE AMAÇLI TARIMSAL ARAZiLERiN KORUNMASI (ÇATAK) 
KI YEVi GÜBRE ve MAZOT DESTEGi 
FAIZ IN DiRiMLi TARIMSAL KREDiLER 
DiGER DESTEKLER 

Yukarıda yer alan desteklerle ilgili tüm detaylar için 
www.tarim.gov.tr adresine başvurabilirsiniz 





lll. YATIRIM YAPILABiLECEK 
•• 

BAŞLlCA SEKTORLER 

GAP Bölgesi 'nde organik tanmdan madenci[iğe1 
tekstil ve konfeksiyondan kimyasal madde[er 

ve enerji sektörüne kadar 
bir çok alanda cazip yatırım a[an[an bulunmaktad1r. 

I. Tarıma Dayalı Sanayi 

2. Organik Tarım 

J. Bitkisel Ü retim 

4· Hayvansal Oretim 

5· Su O rünleri 

6. Su lama S istemleri 

7• Tekstil ve Konfeksiyon 

8. Kimyasal Maddeler ve İ nşaat Malzemeleri 

9· Enerj i 

IO. Madencilik 

II . Turizm 



1. Tarıma Dayah Sanayi 
GAP Bölgesi'nde 201 O yılı itibariyle sulanabilir arazilerin 1.82 milyon hektara ulaşması ile Bölge 
tam anlamıyla bir tarımsal üretim merkezi haline gelecek olup, Bölge'deki tarımsal üretim son derece 
kaliteli ve işlenmeye elverişlidir. 

2. Organik Tar1m 
GAP Bölgesi'nde sulamaya açılan topraklar organik tarım için son derece elverişlidir. 
Tıbbi ve aromatik bitki, doğal flora sebze ve meyve yetiştiriciliği organik tarım açısından 
birer yatırım fırsatıd ır. Dünya ticaretinde organik tarım ürünlerinin (gerek bitkisel gerek hayvansal) 
giderek ağırlık kazanıyor olması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni bu anlamda bir kat daha çekici yapmaktadır. 

Organik tarım için devlet destekleri: 

Organik tarım tekniği ile üretim yapan üreticilere 30.04.2005 tarih ve 25825 sayılı resmi gazetede yayımlanan 
"bitkisel üretimle ilişkili olarak, doğrudan gelir desteği ödemesi yapılmasına ilişkin tebliğ" ile 
ilave doğrudan gelir desteği ödemesi yapılmaktadır. 

5488 sayılı tarım kanununun 19. maddesininf bendi gereği erozyon ve olumsuz çevresel etkilere maruz kalan 
tarım arazilerinde, işlemeli tarım yapan üreticilerin, arazilerini doğal bitki örtüleri, çayır, mera, organik tarım ve 
ağaçlandırma için kullanmalarını teşvik etmek üzere, kendilerine belirli bir süreyi kapsayacak şekilde, çevre amaçlı 
tarım arazilerini koruma programı destekleri sağlanacaktır. 31.12.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 yılında da 
tarımsal kredi cari faiz oranlarından % 60 indirim yapılmak suretiyle azami 18 ay vadeli yatırım kredisi kullandırılmaktadır. 
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Tarım ürünleri özellikle bitkisel ürünler birçok yatırımcıyı tatmin edecek çeşitlilik ve 
yüksek kalite arz etmektedir. 

Bölge'de sulu tarıma geçişle birlikte bitkisel üretimde ve bunun bir parçası olarak yem bitkileri üretiminde 
büyük artışlar beklenmektedir. Bu gelişmen in doğal bir sonucu olarak hayvansal üretim 
ekstansif sistemden entansif sisteme geçecektir. 

Mera alanlarının genişliği ve sulu tarıma geçiş hayvancılığın gelişmesine büyük katkı sağlayarak 
hayvansal üretimde bir yatırım fırsatı oluşturacaktır. 

GAP Bölgesi, Fırat ve Dicle Havzası'nda 2 235 km uzunluğunda akarsu, 6 481 ha doğal göl ve 
1 29 987 hektar baraj gölü gibi büyük bir su kaynağı potansiyeline sahiptir. AncakBölge'nin ülke 
üretim hacmindeki payı% O.ZZ'dir GAP Bölgesi'nde yapımı öngörülen baraj göllerinin tamamlanması 

ile yaklaşık oluşacaktır. 
Su Ürünleri Etüd Projesi'ne göre yılda 32 500 ton üretim (avcılık ve yetiştiricilik), 50 milyon$ gelir ve 
6 500 kişi nin istihdamı mümkün görülmektedir. 
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6. Sulama Sistemleri 
GAP tamamlandığında 1.82 milyon hektar alan sulanacaktır; bu alan örneğin 
Kuveyt'in tüm alanına eşitt i r. Bölgede sulama sistemlerinin üretim, bakım ve onarımı için önemli bir fı rsat oluşacaktı r. 

7 . Tekstil ve Konfeksiyon 
2005 yılında Türkiye toplam pamuk üretimi 2 240 000 tona ulaşmış, bu üretimin 1 179 252 tonu 
yani yaklaşık % 53'ü GAP Bölgesi'nde gerçekleşmişti r. Diğer yandan, Bölge özellikle hammaddeye 
yakınlığı itibariyle teksti l ve konfeksiyon sanayinde (iplik üretimi, kumaş, organik iplik ve kumaş üretimi) 
yatırım fırsatları sunmaktadır. 

Bölge topraklarının organik pamuk üretiminin ve organik giyim ürünlerinin dünya ticaretinden aldıkları payın 
büyük bir hızla artıyor o lması GAP Bölgesi'nin yatırımcılara sunduğu en önemli avantajlardan birisidir. 

TESKTil-KONFEKSiYON SEKTÖRÜNDE 
YATIRIM ve iŞBiRLiGi iMKANLARI 

Yatırım Ticaret 

Özellikli iplik üretimi Siparişler 

Özellikli kumaş Yerel(otantik) ürünlerin 

Organik iplik ve kumaş imalatı ve pazarlanması 

Dünya tekstil-konfeksiyon t icaretinin gelişim yönelimleri 
dikkate alındığında hammaddeye yakınlık ve kaliteli 
işgücünün giderek daha önemli yatırım parametreleri 
haline dönüştüğü gözlemlenmektedir. 
Aşağıda 5084 sayılı Yasa'nın sağladığ ı imkanlardan 
faydalanan ve faydalanmayan bir konfeksiyon tesisinin 
maliyet karşılaştırması yer almaktadır. 

Görüldüğü gibi GAP Bölgesi'nin 9 ilinin 7'sinde 
geçerli olan 5084 sayılı Yasa Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'nde özellikle emek-yoğun sektörlerde 
yatırımc ı l ara ciddi avantajlar sağlamaktadır. 
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GAP Bölgesi'nde 1 00 işçi çalıştıran 75 makinelik orta ölçekli bir tekstil fabrikası kuran bir yatırımcı 
teşviklerden yararlanamaya n bölgelere göre büyük avantaj sağlamaktadır. 

Teşvik 
5084 5084 Dışında 

Birim 
Kapsamında (Milyon TL/Yıl) 

Gelir VergisiStopajı 
100 işçi o 76 332 

lstisnası 1 

SSK Işveren Payı 
ı 100 işçi o 116 748 

Enerji Desteği3 

500 bin kWh 24 035 51 325 

Toplam 24 035 244 405 

' Brütasgari ücreti n (01.01 .2005 tarihinden itibaren geçerli),% 14'ü oranında SSKprimi ve% 1 oranında i şsizlik Sigorta Fonu kesintisi yapıld ıktan sonra elde 
kalan meblağ ın % 15'i 
' Brütasgariücretin% 19.5'i 
' 1 O işçiden sonra istihdam edilen her işçi için toplam enerji bedelinin% 20'sine 0,5 puan eklenmiştir. Üst sınır toplam enerji bedelinin % 50'sidir. TEDAŞ 
tarafından sanayi için uygulanan çift terimli !arife: Normal yöreler için 102 650TlJkWh, kalkınmada öncelikli yöreler için 96 140 TlJkWh . 

... 
GAP Bölgesi kimyasal madde ve inşaat malzemesi üretimi konusunda pazara yakınlık avantajı 
nedeniyle yatırımcılar açısından son derece çekici bir konumundadır. 

Sulama boruları ve diğer malzemelerin üretimi: 201 O yılına kadar 1.82 milyon hektar alanın 
sulamaya açılması ile Bölge'de sulama sistemlerine olan talebin ciddi şekilde artması beklenmektedir. 

Plastik kalıp üretimi: Gaziantep dışında Bölge'de plastik kalıp üretimi ile iştigal eden firma sayısı 
son derece kısıtlı olup, Bölge'nin plastik kalıp ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. 

inşaat malzemeleri üretimi: Yeniden yapılanma sürecinin henüz başında olan Irak özellikle 
inşaat malzemesi konusunda ciddi bir ihtiyaç ve talep içindedir. Dolayısıyla, 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde boya, plastik dağrama gibi konularda yapılacak yatırımların pazarı hazırdır. 

Ayrıca, hammadde halinde taşınması nihai ürün olarak nakliyesinden ucuz olan her türlü malzemenin 
(plastik su tankı vb.) Güneydoğu Anadolu'da üretilip tüm Orta Doğu Pazarı'na satışı 
mali açıdan son derece avantajlıdır. 



9.Enerji 
Elektriğin tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulmasını sağlayacak rekabet ortam ı 

2001 yıl ında Elektrik Piyasası Kanunu ile oluşturulmuştur. Kanun, piyasa katı l ımcıları arasında yapılacak 

ikili anlaşmalar dengeleme ve uzlaştırma mekanizmasına dayalı bir modelin teşkilini öngörerek, 
özel sektörün enerji üretimi, dağıtımı ve pazarlanması konusunda oynayabi leceği rolün kapsamını genişi etmektedir. 

Bölge'de sınai kalkınmanın gerektirdiği nitelikte bir enerji altyapısının kurulmasına ve işletilmesine duyulan ihtiyaç 
ve bu yönde geliştiri lmiş olan devlet politikaları gerek enerji üretimi gerekse dağıtımı konusunda 
yatırımc ı lara fırsatlar sunmaktadır. 

1 O. Madencilik 
GAP Bölgesi maden kaynakları açısından oldukça zengindir. Ülkemizin fosfat ve asfaltit yataklarının tamam ı 
GAP Bölgesi'nde bulunmakta, petrol üretiminin tamamına yakını Bölge'de yapılmaktadır. iliere göre yer altı kaynakları; 

Ad1yaman: Linyit, Fostatlı Demir (Apatit-Manyezit). Petrol 
Diyarbakir: Bakır, Mika, Jeotermal, Mermer, Kömür, Barit 
Gaziantep: Manganez 
Kilis: Fosfat 
Mardin: Fosfat, Doğalgaz 
Siirt: Bakı r, Bak ı rl ı Pirit, Siderit, Krom, Tuz, Alçıtaşı 

Şanlwrfa: Asfaltit 

Bölge'nin maden harita l arı maden potansiyelinin barit, asfaltit, boksit. manganez, dolomit, demir ve 
merrnerde yoğunlaştığın ı göstermektedir. Ayrıca, tuğla ve kiremit hammaddeleri, ham petrol ve 
kömür yatakları bulunmakta ve maden suyu arama ça lışmaları devam etmektedir. 
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Tarihin en eski uygarlıkianna ev sahipliği yapmış Mezopotamya Ovası cazibesini günümüzde de korumakta 
ve bölgeye önemli bir turizm potansiyeli kazandırmaktadır. Bölgedeki illerin sahip olduğu kültür çeşitliliğinin 
yanı sı ra tarihi varlıklar ve kültürel miras zenginliği de bölgeyi kültür turizmi açısından uluslararası 
platformlarda öne çıkarmaktadı r. Mezopotamya uygarlıklarının bir merkezi olan bölgedeAsur kolonileri ve 
Hitit yerleşmeleri , Zeugma Antik Kenti (Gaziantep), Hasankeyf (Batman), Gaziantep Yesemek Heykel 
Atölyesi geniş bir yelpazede yer alan çekici yerleşmelerden sadece bir kaçıdır. Diğer taraftan, Diyarbakır 
Surları, Şanlıurfa Soğmatar, Şuayip Şehri ve Harran ören yeri, Mardin ve Dara Antik Kenti kültür turizmi 
çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

Bölge, tek tanrı inancını benimseyen Sabii'lerin şehri Harran, dinlerin buluştuğu Şanlıurfa ve Mardin 
ile inanç kültürünün yaşatılmasında ve inanç turizminin geliştirilmesinde büyük bir potansiyel taşımaktadır. 

Şanlıurfa, bütün semavi dinlerce kutsal kabul edilen Hz ibrahim'in doğduğu ve yaşadığı yerdir. 

Bölge, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki kaplıcalar ile termal turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. 

Bölge'yi 2005 sonu itibariyle ziyaret eden turist sayısı 543 725 kişi olup, konaklama tesisi itibariyle Bölge, 
ülke toplamının % 2'den fazlasını teşkil etmektedir. 

GAP Bölgesi, turizm tesisleri sayısı artırılarak Bölge'nin turizm potansiyelini harekete geçirecek 
uygun yatırımcıları beklemektedir. 







IV. YABANCI YATIRIMCILARA 
• • • 

PRATIK BILGILER 

Türkiye'de yabanc1 yatırımlarla ilgi li yasal düzenlemeler ve 
yabanc1 yatınmcılara yatn1m olanaklan 

konusunda rehberlik eden kurumlar mevcuttur. 

I. Yapılan Yasal Düzenlemeler Sonucunda Yabancı Yatınmcılar ile Yerli Yatırımcılar 

Aras ı nda Fark Kalmamıştır. Artık Yabancı Yatırımcılar için .Şirket !(urmak ve Yatırım Yapmak 
Çok Kolaydır 

2. Ülkemizde Yabancı Yatırımcılara R ehberlik Eden U zman Kuruluşlar Bulunmaktadır 

3. Türkiye'de Yabancı Personel istihdamı Mümkündür 

4· Türkiye'de i şgücü ile ilgili Yeterli ve Kapsamlı Yasal Düzenlemeler Bulunmaktadır 

5· Türkiye'de .Şirket Kurmak için izlenecek Prosedür Kısa Sürede Tamamlanmaktad ı r 
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1 . Yap1lan Yasal Düzenlemeler Sonucunda Yabanci Yatar1mcllar ile 
Yerli Yatar1mc1lar Arasinda Fark Kalmam1ştu. Art1k Yabanci Yat1nmcllar 

• a 'o ayd1r . 
2003 yılında yürürlüğe giren yeni Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Türkiye'deki yatırım ortamının liberal 
n itel i ğini öne çıkaran bir yasadır. Doğrudan yabancı yatırımlara il işkin temel yasa olarak tasarlanan bu kanun 
ile esas olarak, Türkiye'nin uluslararası yatırımlara yönelik eşitlikçi ve liberal yaklaşımı yansıt ılmaktadır. 
Yasa, yatırımcıya açık ve anlaşılır mesajlar veren, yatırımcının değişik mevzuatlar gereğ i sahip olduğu haklar ve 
tabi olduğu yükümlülükleri gösteren "yasal bir rehber" niteliği taşımaktadır. Yeni kanun eşit muameleyi ve 
yatırımcı haklarını garanti altına almaktadır. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulan yabancı sermayeli 
firmalar Türk şirketi olarak kabul edilmektedir. 

Bunun dışında çeşitli mevzuatlarda yapılan değişiklikl erle (Ticaret Kanunu ve yabancı personel istihdamı, 
şirket ana sözleşme değişikliğ i, Kamu ihale Kanunu) birlikte yeni düzenlemelerle doğrudan yabancı yatırım 
projeleri için ön izin prosedürü kald ırılmış, yabancı ve yerli firmalara eşit muamele prensibinden hareketle 
şirket kaydı süreci yeniden düzenlenmiş, kamu ihalelerinde yabancı sermayeli firmalar yerli tanımı içine alınmış, 
yabancı personel istihdamı ve yabancı gerçek kişilerle tüzel kişilerin gayrimenkul edinimi kolaylaştırı l mıştır. 

2. Ülkemizde Yabanci Yat1nmc1lara Rehberlik Eden 
t di 

Türkiye'de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığına bağlı Hazine Müsteşarlığı'nın bir birimi olan 
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü (YSGM) doğrudan yabancı yatırımlar konusunda görevlendi ri Imiş tek kamu kurumudur. 

Doğrudan yabancı yatırım politikalarının tasarlanması ve uygulanması, 
YSGM'nin başlıca sorumluluk alanını teşkil etmektedir. 
Bu yetkiyle YSGM, oldukça etkin bir şekilde aşağ ıda belirtilen görevleri yürütmektedir: 
Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırım imkanların ı tanımalarına rehberlik etmek 
Yabancı yatırımcılara iş ortamı konusunda güncel bilgi ve veri sağlamak 
Yabancı yatırımcıların yatırım teşviklerinden faydalanmak üzere yaptığı başvuruları değerlendirmek ve 
uygun olanlar için yatırım teşvik belgesi düzenlemek 
Türkiye'ye giren doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin istatistiki kayıtları tutmak 
ikili ve çok taraflı platformlarda Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili uluslararası ilişkilerini yürütmek 

Ayrıca, yatırımcı lara yatırımın her aşamasında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunmak, 
yatırımlara ilişkin izin ve onay işlemlerinin tamamlanmasında destek sağlamak, karşılaşabilecekleri engel ve 
sorunları tespit ederek sorunların çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak 
vb. görevleri yürütmek üzere 2006 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı kurulmuştur. 



31 Türkiye'de Yabanci Personel istihdami Mümlfü 
Türkiye'de yabancı personel istihdamı mümkündür. Yabancıların çalışma izinleri ve bu iziniere ilişkin 
temel hükümler 4817 sayılı Yabancıların Çalışma izinleri Hakkındaki Kanun'la düzenlenmiştir. 
Türkiye'de çalışmak ve ikame! etmek isteyen yabancılar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 
çalışma izni almalarını müteakip içişleri Bakanlığı'ndan ikame! izni almakla yükümlüdürler. 

Yabancı personel istihdamında meslek grupları açısından bazı sınırlandırmalar bulunmaktadır. 

Doktorluk, dişhekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık ve veterinerlik, noterlik, mali müşavirlik, 
avukatlık, hastane ve ilaç fabrikası sorumlu müdürlüğü, özel güvenlik elemanlığı, özel istihdam 
bürolannın resmi temsilciliği gibi meslekler yalnızca Türk vatandaşlarına hasrediimiş olup, 
yabancılar bu alanlarda istihdam edilemezler. 

41 Türkiye'de işgücü ile ilgili Veterli ve Kapsamh 
Yasal Düzenlemeler Bu 1 nmaktad1r. 

istihdam ilişkisini düzenleyen 4 ana kanun vardır. 

4857 sayılı iş Kanunu 
2822 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve lokavt Kanunu 
2821 sayılı Sendikalar Kanunu 
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 

4857 sayılı kanunun amacı; işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve 
çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. 

2822 sayılı kanunun amacı;, işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve 
çalışma şartlarını düzenlemek üzere, toplu iş sözleşmesi yapmalarının, uyuşmazlıklan barışçı yollarla 
çözümlemelerinin ve grev ve lokavtın esaslarını ve usullerini tespit etmektir. 

2821 sayılı kanunun amacı; çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve 
geliştirilmesi için işçiler ve işverenler tarafından meydana getirilen sendikalar ile konfederasyonların kuruluşu, 

teşkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemektir. 

3218 sayılı kanunun amacı ise; Türkiye'de ihracat için yatırım ve üretimi artırmak, yabancı sermaye ve 
teknoloji girişini hızlandırmak, ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli şekilde temin etmek, dış finansman ve 
ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmak üzere, serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarının tayini, 
yönetimi, faaliyet konularının belirlenmesi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususları kapsar. 



5. Türkiye•de Şirket Kurmak için izlenecek Prosedür 
1 ~ktad1r. 

Şirket kuruluşunu düzenleyen kanunda değişiklik yapan 4884/2003 sayılı kanun ile şirket kuruluşu süreci yeniden 
tasarlanmış ve iş kurmak için gerekli aşamalar azaltılarak süreç sadeleştirilmiştir. Kolaylaşt ı rı lan prosedürler 
neticesinde tescil ve şirket kuruluşu işlemi bir günde yapılabilmektedir. Tescil işlemi için tek bir noktada, 
gerekli izinler için bir kaç farklı kuruma başvuru yapmadan doldurulacak standart bir form yeterli olacaktır. 

Şirket kuruluşu başvuruları Sanayi Ticaret Bakanlığı'na ya da her şehirde bulunan ve yurt çapında yaygın bir ağa 
sahip olan, ticaret sicil memurluklarına yapılmaktadır. Kuruluş için izlenecek prosedür aşağıda özetlenmektedir: 

Noterden tasdikli şirket ana sözleşmesi, 
Ziraat Bankası 'na, sermayenin % 0.04'ü tutarında yapılan ödemeye ilişkin banka dekontu, 
Şirket kuruluşu bildirim formu ile birlikte ticaret siciline kayıt işlemi gerçekleştiri lecektir. 

Yabancı gerçek ve tüzel kişiler, yerli yatırımcılada eşit şartlarda, Ticaret Kanunu'nda sayılan şirket türlerini 
kurmada serbesttir. Eskiden olduğu gibi limited veya anonim şirket kurma zorunluluğu kalkmıştır. 
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