YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI SORULARI
1)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/1) (01.06.2018 t. 30438 s. R.G.)
kapsamında Devir, satış, ihraç ve kiralama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A)
Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın belge kapsamında temin edilen
makine ve teçhizatın beş yılını doldurmadan devri, satışı, ihracı ve kiralanması Genel Müdürlüğün
iznine tabidir.
B)
Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş
yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği
yapılmak suretiyle cezai müeyyide uygulanır.
C)
Sadece modernizasyon cinsinde teşvik belgesi düzenlenebilen konularda düzenlenecek teşvik
belgelerinde modernizasyona yönelik olarak aktiflerden düşülecek makine ve teçhizatın asgari üç yıl
firma aktifinde bulunmuş olması ve aktiflerden düşmeye yönelik satışlarda satışı yapan firmanın
ortakları ve birinci derece yakınlarının satın alan firma ortaklık yapısında yüzde ellinin üzerinde pay
sahibi olmamaları şartı aranır.
D)
Teşvik belgesi kapsamı yatırımların bütün olarak satışı, tamamlama vizesinin yapılmış olması
ve işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıl faaliyette bulunulmuş olması halinde serbesttir. Bu tür
durumlarda devir işlemi yapılmaz.

2)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
(20.06.2012 t. 28329 s. R.G.) kapsamında Görev verilen kurum ve kuruluşlara yapılan
müracaatları ne kadar zaman içinde sonuçlandırılması gerekir?
A)
Yerel birimler ile valilikler, odalar, bankalar, yeminli mali müşavirler gibi görev verilen
kurum ve kuruluşlar Karar ve Tebliğ’in uygulamasına yönelik olarak yapmış oldukları işlemlerden
sorumludurlar.
B)
Görev verilen ilgili kurum ve kuruluşlar yapılan müracaatları iki ay içerisinde
sonuçlandırmakla yükümlüdür.
C)
Karar veya tebliğ hükümlerine aykırı davrandığı tespit edilen, Bakanlık tarafından verilen
görüşleri ve talimatları uygulamayan yerel birimler ile görev verilen diğer kuruluşların yetkilerine
Bakanlıkça son verilir ve gerekli tedbirleri alıncaya kadar yeni görev verilmez.
D)

Görev ve yetki verilen kurumları denetlemeye Gümrük Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

3)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
(20.06.2012 t. 28329 s. R.G.) kapsamında hangisi seçenekte tamamlama vizesi ile ilgili yanlış bir
durum vardır ?
A)
Genel Müdürlük, yatırımların tamamlama ekspertizi ve/veya vizesi işlemleri için yerel
birimleri, odaları, bankaları veya yatırımın bulunduğu il valiliğini görevlendirebilir.
B)
Ayrıca, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden
düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere tamamlama vizesi işlemleri, EK-5’de yer alan bilgi
ve belgelere ilave olarak Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirlerce YTB 1 raporuna düzenlenecek
tamamlama ekspertiz raporuna istinaden de yapılabilir.
C)
Faiz desteği ihtiva eden teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemleri yapılmak üzere,
ekspertiz raporu ve eklerinin ilgili merci tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmesi gerekir.
D)
Daha önceki Kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dahil olmak üzere, ekspertiz
işlemleri için görevlendirilecek personelin her birine ödenecek ekspertiz ücreti yüz Türk Lirasıdır. Bu
görevlendirmelerde ekspertiz ücreti, yol ve konaklama giderleri yatırımcı tarafından karşılanır.
Yatırımcılardan, başka hiçbir ad altında ilave ücret talep edilemez.

4)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
(20.06.2012 t. 28329 s. R.G.) kapsamında Kamu kuruluşlarınca gerçekleştirilen yatırımların
tamamlama vizesi işlemleri hangi kurum tarafından yapılır ?
A)

Yeminli mali müşavir

B)

Gümrük müdürlüğü

C)

Gümrük Ticaret Bakanlığı

D)

Ekonomi Bakanlığı Genel Müdürlüğü

5)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
(20.06.2012 t. 28329 s. R.G.) kapsamında Mücbir sebep ve fevkalade hal durumları aşağıdaki
eşleşmelerden hangisi yanlış belirtilmiştir ?
A)

Grev ve lokavt (İl çalışma müdürlüklerinden alınacak yazı aranır

B)

Yatırımcının çoğunluk hissesi sahiplerinin ölümü (mahkeme kararı aranır)

C)
Tabii afetler ve yangın (ilgili resmi kurumlardan alınacak yazı ile varsa sigorta hasar ekspertiz
raporu aranır),
D)
Yatırım konusu makine ve teçhizatın, yatırımcının iradesi ve kusuru dışında çalınma vb.
sebeplerle elden çıkması ( Yeminli mali müşavir yazısı aranır)

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

6)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
(20.06.2012 t. 28329 s. R.G.) kapsamında Finansal kiralama işlemleri kapsamında yanlış bir
durum vardır ?

A)
Yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak finansal kiralama şirketi adına düzenlenen makine
ve teçhizat listesi ile yerli temin ve/veya ithalat işlemleri yapılır. Bu işlemlerde yatırımcı, finansal
kiralama şirketleri ile müteselsilen sorumludur.
B)
Finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın, yatırımcının mülkiyetine geçiş tarihine kadar
Genel Müdürlüğün izni olmaksızın üçüncü kişilere satışı veya kiralanması durumunda her türlü
sorumluluk yatırımcıya aittir.
C)
Teşvik belgesi kapsamındaki kullanılmış ithal makine ve teçhizatın finansal kiralama yoluyla
teminine izin verilebilir.
D)
6361 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini müteakip en geç
üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulunulması kaydıyla,
sözleşmenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın bildirimi takip eden bir yıl
içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi durumunda, finansal kiralama şirketi
ile devralacak teşvik belgeli yatırımcının birlikte müracaatına istinaden yeni sözleşme çerçevesinde
devir işlemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, yararlanılan destekler finansal kiralama şirketinden geri
alınır. Finansal Kiralama Şirketince teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın
ihracının talep edilmesi durumunda ihraç izni verilebilir.

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

7)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
(20.06.2012 t. 28329 s. R.G.) kapsamında Kullanılmış makine ve teçhizat ithali kapsamında
yanlış bir tanım vardır ?
A)
Kullanılmış karayolu nakil vasıtaları ithaline yönelik talepler, Genel Müdürlükçe proje
bazında değerlendirilir.
B)
Türkiye'deki serbest bölgelerden yapılacak kullanılmış komple tesis ithali taleplerinde;
Bakanlığın Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınmış mevcut
tesisin faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi
bir sakınca bulunmadığına ilişkin uygunluk yazısının Genel Müdürlüğe ibrazını müteakip, Genel
Müdürlük personelince kullanılmış komple tesisin bulunduğu serbest bölgede yapılacak ekspertiz
neticesinde düzenlenecek rapora istinaden teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir.
C)
Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya 21 inci
madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde sağlanan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri
alınır. Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmış komple tesis kapsamında temin edilmiş ise dört ay
içerisinde ihraç edilir veya gümrüklerce yapılacak tüm masraflar yatırımcı tarafından karşılanmak
suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilir.
D)
Bakanlıkça görevlendirilecek en az iki en fazla üç personelin komple tesisin bulunduğu
ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde, kullanılmış komple tesisin teşvik
belgesi kapsamında ithaline izin verilebilir.

8)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)
(20.06.2012 t. 28329 s. R.G.) kapsamında Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen
harcamalar arasında sayılmamıştır?
A)
Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara
malı ve işletme malzemesi,
B)

Yurtiçinden temin edilecek güneş panelleri

C)
Havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar
için uçak ve helikopter,
D)

Porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

9)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)
kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)
Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve
2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası olması gerekir.
B)
Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 3 üncü, 4
üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası olması gerekir.
C)
Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve
teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari beşyüzbin Türk Lirası olması
gerekir.
D)
Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran
varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının
yüzde ellisini aşamaz.

10)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)
kapsamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)
Genel ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan ve sabit yatırım tutarı onmilyon
Türk Lirasını aşmayan, tebliğle belirlenecek yatırımlar için yatırımcının tercihine bağlı olarak
yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.
B)
Müracaat sahibi tarafından; teşvik belgesine ilişkin müracaatın Bakanlığa yapılması halinde
dörtyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılması gerekir.
C)
Yerel birimlere yapılması halinde üçyüz Türk Lirası Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi
hesabına, yüz Türk Lirası ise ilgili yerel birim hesabına yatırılır.
D)
Ancak, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis ithal edilebilmesine
yönelik olarak Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, bu meblağ beşyüz Türk Lirası olarak uygulanır.

11)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)
kapsamında Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek
ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir hangisi
bunlardan birisi değildir ?
A)

Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması

B)

Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam ihracat kapasitesinin ithalattan az olması.

C)
Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma
değerin asgari yüzde kırk olması
D)
Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının
ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

12)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)
kapsamında Gümrük vergisi muafiyeti uygulanmayacak eşyalardan sayılmamıştır ?
A)

Otobüs

B)

Motorbot

C)

Beton Pompası

D)

Off-Road Truck Tipi Kamyon

13)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)
kapsamında Gümrük vergisi muafiyeti uygulanacak eşyalardan birisidir?
A)

Yatırım Malı Makine

B)

Transmikser

C)

Çekici

D)

Forklift

14)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)
kapsamında Bakanlık, sektörel kısıtlamaları göz önüne alarak aşağıdakilerden hangisinin
kullanılmış olanları uygun ithalatı yapılamaz ?

A)Plastik enjeksiyon makinesi
B)Poliüretean taban makinesi
C)Karayolu nakil vasıtaları
D) Kullanılmış komple tesis

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

15)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)
kapsamında hangisi yanlıştır ?

A)
Baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik
belgeleri kapsamında kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilebilir.
B)
Finansal kiralama yöntemiyle gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına
ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak ithalat işlemleri
yapılır. İthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri müteselsilen
sorumludur.
C)
Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yüzbin adet/yıl kapasiteli yeni bir yatırım yapılması
veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yüzbin adet/yıl artırılması halinde, teşvik
belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi
içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden
otomobil ithaline izin verilebilir.
D)
Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı, belgede kayıtlı ilave
kapasitenin yüzde onbeşini aşamaz. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde,
motor üretim kapasitesinin yüzde onbeşi kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim
kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır) yukarıda belirtilen
segmentlerden ilave otomobil ithaline izin verilebilir.

16)Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar - 2012/3305 (19.06.2012 t. 28328 s. R.G.)
kapsamında Faiz desteği hangi bölgede yanlış belirtilmiştir ?

A)
6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde yedi puanı, döviz
kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı,
B)
5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, döviz
kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı
C)
4 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde dört puanı, döviz
kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı
D)
3 üncü bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde üç puanı, döviz
kredileri ve dövize endeksli kredilerde bir puanı,

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

17)Yatırım teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış
yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın teminatla ithalatında, bir defada verilecek teminat
süresi azami kaç aydır?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8

18)Aşağıdakilerden hangisi yatırım teşvik belgesi kapsamında yürürlükteki İthalat Rejimi
Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf değildir?
A) Otobüs
B) Gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali
C) Frigorifik treyler
D) Otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD aksam
ve parçaları

19)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın devir, satış,
ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olmaları
halinde serbesttir.
B) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve
teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte teşvik belgeli bir
başka yatırım için devri, teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı, kiralanması
Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.
C) Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını
doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması
şartı aranır.
D) Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara
ilişkin makine ve teçhizatın teminatlı ithalinde bir defada verilecek teminat süresi azami dört aydır.

ERKAN ATEŞ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

20)Aşağıdakilerden hangisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca sağlanan sektörel destekleme
faaliyetlerinden yararlanamaz?
A) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip firmalar
B) Dahilde işleme izin belgesine sahip firmalar
C) Gümrük işlemlerinin kullanımını zorunlu kılan proje yürüten firmalar
D) Gümrük ve Ticaret Konseyinde temsil edilen sivil toplum kuruluşları

21)Aşağıdakilerden hangisi Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına göre destek unsurlarından biri değildir?
A) Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği
B) Yatırım Yeri Tahsisi
C) ÖTV İstisnası
D) KDV İstisnası

22)Aşağıdakilerden hangisi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ilgili maddeleri
gereğince ticari fuarda veya benzeri faaliyette kullanılan veya tüketilen ürünler için öngörülen
muafiyeti belirlerken “ticari fuar veya benzeri faaliyet deyimi” kapsamında değerlendirilmez?
A) Yabancı bir ülke eşyasının satılması amacıyla işyeri veya bunların eklentilerinde düzenlenen özel
amaçlı sergiler
B) Esas olarak hayır ve insani bir yardım amacıyla gerçekleştirilen sergi ve benzeri faaliyetler
C) Resmi tören veya anma törenleri ya da toplantıları
D) Uluslararası bir anlaşmayı desteklemek amacıyla gerçekleştirilen sergi, organizasyon ve benzeri
faaliyetler
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23)Aşağıdakilerden hangisi, tarımsal ürünlerde ihracat iadesi kapsamında olan ürünlerden
değildir?
A-) Süt ve süt ürünleri
B-) Bisküviler, gofretler, kekler
C-) Makarnalar
D-) Bal, yumurta

24)Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) Seri No:1’e göre sektörel destekleme
faaliyetlerinin içereceği hususlara ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Proje ve yatırımların gümrük mevzuatı ve uygulamaları boyutuyla desteklenmesi
B) Gümrük iş ve işlemleriyle ilgili konular ile bu konuların başvuru mercileri hakkında bilgilen- dirme
ve yönlendirme yapılması
C) Gümrük idarelerinde yaşanan özel nitelikteki ve/veya süreklilik arz etmeyen konuların tek
noktadan koordinasyonunun sağlanması ve sonuçlandırılması
D) Bakanlığın “güvenli ve kolay ticaret” vizyonu kapsamında öngörülen hedeflere kısa sürede ve
başarıyla ulaşılabilmesi için mevzuat desteği sağlanması

25) 28328 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre faiz desteği ile ilgili
olarak talep edilmesi hâlinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar ile AR-GE ve
çevre yatırımları kapsamında desteklerdenyararlanacak yatırımlar için bankalardan
kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım
tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının; 6’ncı
bölgedeyapılacak yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde kaç puanı Bakanlıkça da uygun
görülmesi hâlinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir?
A) Yedi
B) Altı
C) Beş
D) Dört
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I. Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcama- sı olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların
(marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde
ellisini aşamaz.

II.AR-GE ve çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden
yararlandırılır.

III. Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın de- vir,
satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş
olmaları hâlinde serbesttir.
26 )2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre yukarıdakilerden
hangi si doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve II

1B
2D
3B
4D
5D
6B
7A
8B
9C
10D
11B
12D
13A
14C
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15A
16C
17C
18A
19D
20B
21C
22A
23A
24C
25A
26D

Yanlış sorular için mail atınız erkan.tez@hotmail.com
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