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Bakanlar Kurulu Prensip Kararı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN
YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve
Görevleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 11/12/2001 tarihli ve 2001/10 sayılı Bakanlar
Kurulu Prensip Kararı ile 31/12/2002 tarihli ve 2002/10 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı
kapsamında oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun (YOİKK)
yapısı ile çalışma usul ve esaslarının; yasal ve idari çerçevenin yatırımcılar açısından elverişli
hale getirilmesine yönelik çalışmaların gelişen kapsamı ve değişen öncelikleri doğrultusunda,
sonuç odaklı yaklaşımı güçlendirmek ve etkinliği artırmak üzere, uygulamada edinilen
tecrübeler de dikkate alınarak yeniden belirlenmesidir.
YOİKK Platformu
MADDE 2- (1) YOİKK Platformu; YOİKK, Yönlendirme Komitesi, Teknik Komiteler
ve Sekretaryadan oluşur.
(2) Uluslararası yatırım çevrelerinin Türkiye’deki yatırım ortamına yönelik
değerlendirme ve önerilerinden istifade etmek üzere oluşturulan Yatırım Danışma Konseyi,
gerçekleştirdiği yıllık toplantılar aracılığıyla YOİKK Platformunun çalışmalarına katkı sağlar.
(3) YOİKK platformunun yapılanma şeması aşağıdaki şekildedir.
BAKANLAR KURULU
Yatırım Ortamını İyileştirme
Koordinasyon Kurulu
(YOİKK)

Yatırım Danışma Konseyi
(YDK)
İzleme-Takip
(Sekretarya)

Yönlendirme Komitesi
Ölçme ve Değerlendirme
Çalışma Grupları
TEKNİK KOMİTELER

YOİKK Platformunun amacı
MADDE 3- (1) YOİKK Platformunun amacı, kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde;
a) Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,
b) Yatırım ortamının uluslararası rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit
ederek politika önerileri geliştirmek,
c) İşletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası
yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek; bunlara
çözüm üretmek,
ç) Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve istihdam imkânlarının yaratılmasını ve
ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek,
d) Kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım
ortamıyla ilgili konuların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasını sağlamaktır.
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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
MADDE 4- (1) YOİKK, Ekonomi Bakanının başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Adalet Bakanlığı Müsteşarı.
b) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı.
c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı.
ç) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı.
d) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı.
e) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı.
f) Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı.
g) Maliye Bakanlığı Müsteşarı.
ğ) Hazine Müsteşarı.
h) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı.
ı) Teknik Komite Başkanları.
i) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı.
j) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı.
k) Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı.
l) Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı.
(2) Bakanın bulunmadığı durumlarda Kurulun başkanlığını Ekonomi Bakanlığı
Müsteşarı yürütür.
(3) Kurul üyesi olmayan ancak Kurul gündemine katkı sağlayabileceği düşünülen diğer
sivil toplum kuruluşları, Ekonomi Bakanı tarafından YOİKK toplantılarına davet edilebilir.
(4) Ele alınan sorunların çözümü için gereksinim duyulması halinde Kurul toplantılarına
Kurul üyesi olmayan ilgili kamu kurumlarının üst düzey yetkilileri de davet edilebilir.
(5) YOİKK yılda en az iki kez toplanır. YOİKK üyelerinin toplantılara şahsen katılımı
esastır.
(6) YOİKK Platformunun sekretarya hizmetleri, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama
ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan YOİKK Sekretaryası tarafından
yürütülür.
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun görevleri
MADDE 5- (1) YOİKK aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:
a) Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarına ilişkin görev ve sorumluluğu bulunan
kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları arasında gerekli koordinasyonu sağlamak; bununla
ilgili gerekli tedbirleri ve kararları almak.
b) Yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarını yürütmekte olan teknik komitelerin
faaliyetlerini yönlendirmek, izlemek ve iş programlarını belirlemek.
c) YOİKK kararlarının uygulanmasını takip etmek.
ç) Yönlendirme Komitesinde üzerinde uzlaşı sağlanamayan hususları karara bağlamak.
Yönlendirme Komitesi
MADDE 6- (1) Yönlendirme Komitesi, teknik komiteler tarafından yürütülen
faaliyetlerin izleme ve takibini yürüterek çalışmalara ivme kazandırmak amacıyla Ekonomi
Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı (İdareyi Geliştirme Başkanlığından sorumlu).
b) Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.
c) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.
ç) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.
d) Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.
e) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.
f) Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.
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g) Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı.
ğ) Hazine Müsteşar Yardımcısı.
h) Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı.
ı) TÜBİTAK Başkan Yardımcısı.
i) TOBB Genel Sekreteri.
j) TİM Genel Sekreteri.
k) TÜSİAD Genel Sekreteri.
l) YASED Genel Sekreteri.
(2) Ekonomi Bakanlığı Müsteşarının bulunmadığı durumlarda, Yönlendirme
Komitesinin Başkanlığını, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı yürütür. Yönlendirme
Komitesi Başkanı gerekli gördüğü durumlarda, Komite üyeleri arasında yer almayan kurum ve
kuruluşların temsilcilerini de toplantılara davet edebilir.
(3) Yönlendirme Komitesi, prensip olarak, toplantılarını en az iki ayda bir gerçekleştirir
ve üyelere toplantı tarihi en az on gün öncesinden, ilgili belgeler ise en az beş gün öncesinden
iletilir.
(4) Yönlendirme Komitesi üyelerinin toplantılara şahsen katılımı esastır.
(5) Komitenin sekretarya hizmetleri, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan YOİKK Sekretaryası tarafından yürütülür.
Yönlendirme Komitesinin Görevleri
MADDE 7- (1) Yönlendirme Komitesinin görevleri aşağıdaki şekildedir:
a) Teknik komite başkanları ile görüş alışverişinde bulunarak teknik komitelerin
çalışma programlarının belirlenmesine yönelik önerilerde bulunmak.
b) Takvime bağlanan çalışmaları takip etmek, gerek görüldüğü hallerde teknik
komiteler arasında koordinasyonu sağlamak.
c) Teknik komiteler ve/veya çalışma gruplarınca hazırlanan raporları değerlendirmek.
ç) Teknik komitelerde üzerinde uzlaşı sağlanamayan hususları görüşmek; sonuç
alınamaması durumunda bu hususları YOİKK gündemine taşımak.
d) Teknik komite çalışmalarının güncel durumu hakkında YOİKK’i bilgilendirmek.
e) YOİKK toplantılarının gündemini belirlemek.
f) Gerek duyulması halinde teknik komitelerin doğrudan görev alanına girmeyen
konularda çalışma grupları oluşturmak.
Teknik komiteler
MADDE 8- (1) YOİKK, çalışmalarını aşağıdaki 10 teknik komite aracılığıyla yürütür:
a) Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim
b) İstihdam
c) GİTES ve Sektörel Lisanslar
ç) Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri
d) Vergi ve Teşvikler
e) Dış Ticaret ve Gümrükler
f) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE
g) Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler
ğ) Finansmana Erişim
h) Altyapı
(2) Gerek görüldüğü takdirde YOİKK kararı ile teknik komitelerin isimleri ve çalışma
alanları değiştirilebilir, yeni teknik komiteler kurulabilir veya mevcut teknik komitelerin
görevlerine son verilebilir.
(3) Teknik komite başkanlıklarını ilgili kurumların müsteşar yardımcıları yürütür.
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(4) Teknik komite üyeleri, çalışma alanıyla ilgili olarak başta YOİKK üyesi kurum ve
kuruluşlar olmak üzere, alanında uzman kamu kurum temsilcileri, akademisyenler ve özel
sektör temsilcileri arasından teknik komite başkanları tarafından belirlenir.
(5) Teknik komite üyelerinin, temsil ettikleri kurumun/kuruluşun görüşlerini bildirmeye
yetkili olması ve toplantılara düzenli olarak katılım sağlaması esastır.
(6) Teknik komite sekretarya faaliyetleri, teknik komite başkanının bağlı olduğu kurum
tarafından yürütülür.
(7) Teknik komite başkanı/eş başkanı kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibidir:
Teknik Komite

Teknik Komite Başkanlığı/Eş Başkanlık

Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK)
(Eş Başkanlık)

İstihdam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

GİTES ve Sektörel Lisanslar

Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı
(Eş Başkanlık)

Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Vergi ve Teşvikler

Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı
(Eş Başkanlık)

Dış Ticaret ve Gümrükler

Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(Eş Başkanlık)

Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve
ARGE

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Patent
Enstitüsü (Eş Başkanlık)

Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal
Adalet Bakanlığı
Süreçler
Finansmana Erişim

Hazine Müsteşarlığı

Altyapı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Eş Başkanlık)

Teknik komitelerin görevleri
MADDE 9- (1) Teknik komiteler;
a) Çalışma alanları çerçevesinde özel sektör gereksinimlerini, ulusal politika hedeflerini
ve uluslararası eğilimleri göz önünde bulundurarak yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik
faaliyetler yürütür ve bu faaliyetleri takvimlendirerek yıllık eylem planlarını oluşturur,
b) YOİKK ve Yönlendirme Komitesi toplantılarına, başkan düzeyinde katılım
sağlayarak, üyeleri komite çalışmaları hakkında bilgilendirir,
c) YOİKK ve Yönlendirme Komitesi tarafından verilen diğer görevleri yürütür.
(2) Teknik komiteler düzenli aralıklarla toplanır. Toplantı tarihi prensip olarak en az 10
gün öncesinden, ilgili belgeler ise en az beş gün öncesinden teknik komite üyelerine iletilir.
Teknik komite sekretaryası tarafından toplantı sonrasında hazırlanan notun ve katılımcı
listesinin YOİKK Sekretaryası ve teknik komite üyelerine zamanında gönderilmesi esastır.
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(3) YOİKK teknik komitelerinin çalışma alanları ekli listede belirlenmiştir. Söz konusu
çalışma alanları yıllık değerlendirmeler sırasında YOİKK kararı ile değiştirilebilir.
Ölçme ve değerlendirme çalışma grupları
MADDE 10- (1) Ölçme ve değerlendirme çalışma grupları, YOİKK teknik komiteleri
tarafından tamamlanan eylemlerin yatırımcılar üzerinde yarattığı etkiyi ve yatırımcı
sorunlarının çözümüne sağladığı katkıyı ölçmeyi hedefler.
(2) Ölçme ve değerlendirmesi yapılacak her bir konu için oluşturulan ölçme ve
değerlendirme çalışma gruplarının üyeleri, TOBB ve ilgili kurum temsilcileri daimi üye ve
Yönlendirme Komitesinin belirleyeceği YOİKK üyesi sivil toplum kuruluşu temsilcileri
öncelikli olmak üzere prensip olarak en az beş kurum veya kuruluşun temsilcilerinden
oluşturulur.
(3) Ölçme ve değerlendirme çalışma grupları, teknik komitelerin tamamladığı eylemler
arasından Yönlendirme Komitesinin belirleyeceği eylemlere yönelik, özel sektör temsilcilerinin
sağlayacağı uygulamaya ilişkin saha verileri çerçevesinde etki değerlendirmesi çalışmasını
gerçekleştirir. Çalışma sonucunda elde edilen verileri raporlayarak görevin verildiği tarihten
itibaren iki ay içerisinde Yönlendirme Komitesine sunar. Hazırlanan raporlar, Yönlendirme
Komitesinin uygun görmesi durumunda YOİKK ve kamuoyuyla paylaşılır.
Sekretarya
MADDE 11- (1) YOİKK Platformunun sekretarya hizmetleri, Ekonomi Bakanlığı
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(2) Sekretarya, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) YOİKK Platformu bünyesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasındaki
koordinasyonu sağlamak.
b) YOİKK ve Yönlendirme Komitesi toplantılarının öncesi ve sonrasında gündem
belirlenmesi, üyelerin davet edilmesi, toplantı notlarının üyelerle paylaşılması gibi çalışmaları
yürütmek.
c) YOİKK ve Yönlendirme Komitesi toplantılarında alınan kararların uygulanmasını
takip etmek.
ç) YOİKK Platformu üyeleri arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde
gerçekleştirilmesi için oluşturulan YOİKK Portalının işletimine yönelik gerekli çalışmaları
yürütmek.
d) Çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından yatırım ortamına ilişkin hazırlanan
uluslararası endeks ve raporları takip ederek yatırım ortamının iyileştirilmesi alanında
uluslararası gelişmeleri izlemek, endekslerde Türkiye’nin konumunu değerlendirmek, teknik
komitelerin gündemlerine alması gereken endeks ve raporlar hakkında teknik komiteleri ve
Yönlendirme Komitesini bilgilendirmek.
e) Teknik komite toplantılarında teknik komite başkanının uygun göreceği dönemlerde
YOİKK Platformunun genel yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermek ve teknik komite gündem
oluşturma faaliyetlerine katkı sağlamak.
f) Teknik komite eylem planları gerçekleşmelerini aylık olarak takip etmek ve bu
çerçevede sağlanan ilerlemelerle ilgili olarak YOİKK ve Yönlendirme Komitesini
bilgilendirmek.
g) Yatırımcıların yapısal sorunları ile ilgili olarak kamu kurumları ile özel sektör
kuruluşları tarafından iletilen konularda teknik komiteleri bilgilendirmek.
ğ) YOİKK ve Yönlendirme Komitesi tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
h) YOİKK üyesi kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde, Türkiye’nin yatırım ortamı
reformu deneyimini talep eden ülkelerle paylaşmak üzere geliştirilen Tecrübe Paylaşım
Programı kapsamında çeşitli ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yürütmek.
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Yatırım Danışma Konseyi
MADDE 12- (1) Yatırım Danışma Konseyi, Başbakanın başkanlığında prensip olarak
her yıl toplanan ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı
kazandırılması amacıyla dünyanın önde gelen çok uluslu şirketlerinin üst düzey yöneticilerini
biraraya getiren sınırlı sayıda katılımcıya sahip istişari bir platformdur.
(2) Katılımcılar tarafından gündeme getirilen tavsiye kararları, toplantı sonucunda
yayımlanan sonuç bildirisi aracılığıyla kamuoyuna duyurulur.
(3) Sonuç bildirisinde yer alan tavsiye kararları, YOİKK teknik komiteleri ile ilgili
diğer kurum ve kuruluşların yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerinde dikkate
alınır.
(4) Tavsiye kararları çerçevesinde sağlanan ilerlemeler, YOİKK Sekretaryası tarafından
hazırlanan ilerleme raporları aracılığıyla Konsey üyesi katılımcılar, uluslararası kuruluşlar ve
kamuoyuyla paylaşılır.
(5) Yatırım Danışma Konseyinin sekretarya hizmetleri, Ekonomi Bakanlığı Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
YOİKK Platformunun Çalışma Usul ve Esasları
Eylem planları
MADDE 13- (1) YOİKK, çalışmalarını yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren konulara
odaklanan teknik komiteleri aracılığıyla yürütür.
(2) Teknik komite çalışmaları, her yıl özel sektörün önceliklerine göre belirlenen
takvimlendirilmiş eylem planlarına bağlı olarak gerçekleşir.
(3) Teknik komiteler, eylem planlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışma alanlarıyla
ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütür ve bu çalışmalar hakkında YOİKK
Sekretaryasını aylık olarak bilgilendirir.
Eylem planlarının niteliği
MADDE 14- (1) Eylem planları, teknik komiteler ile ilgili kurum ve kuruluşların yıl
boyunca yürütecekleri faaliyetleri, belirli bir sıra ve takvim çerçevesinde tanımlayan
belgelerdir.
(2) Eylem planları, yatırımcıların karşılaştıkları genel nitelikli ve yapısal sorunların
çözümüne katkı sağlayacak faaliyetlerden oluşur.
(3) Eylem planlarında yer alan eylemler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün
önerileri doğrultusunda gündeme getirilen konular arasından etkililik ve gerçekleştirilebilirlik
perspektifiyle değerlendirilerek seçilir.
(4) Eylem planlarında yer alan eylemlerin niteliği mevzuat düzenlemesi, idari
düzenleme, idari kapasite geliştirilmesi gibi çıktılar sağlayacak şekilde belirlenir.
Eylem planlarının oluşturulması
MADDE 15- (1) Orta Vadeli Program, Yıllık Planlar ve Strateji Belgeleri gibi ulusal
politika metinlerinde yatırım ortamına ilişkin yer alan hususlar; Yatırım Danışma Konseyi
tavsiye kararları; kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının önerileri, uluslararası en iyi
uygulama örnekleri, uluslararası endekslerde yer alan değerlendirmeler, eylem planlarının
oluşturulmasında dikkate alınan temel kaynaklardır.
(2) Teknik komite toplantıları sonucunda kararlaştırılan eylem planları, Yönlendirme
Komitesi toplantısında ele alınır ve YOİKK’in onayına sunulur.
(3) YOİKK kararı ile onaylanan Eylem Planları, YOİKK Portalı aracılığıyla
kamuoyuna duyurulur.
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Eylem planlarının izleme ve takibi
MADDE 16- (1) YOİKK Başkanı, üç aylık dönemler halinde, Bakanlar Kurulunu
eylem planları kapsamında sağlanan gelişmeler hakkında bilgilendirir.
(2) Yönlendirme Komitesi Başkanı, üç aylık dönemler halinde, Ekonomi Koordinasyon
Kurulunu eylem planları kapsamında sağlanan gelişmeler ve çözümlenemeyen hususlar
konusunda bilgilendirir.
(3) YOİKK Sekretaryası, eylem planları kapsamında sağlanan gelişmelerin aylık olarak
izlenmesi ve takibinden sorumludur.
(4) Eylem planlarında öngörülen sırada ve sürede tamamlanmayan eylemler, YOİKK
Sekretaryası tarafından Yönlendirme Komitesine raporlanır. Teknik komite başkanları
eylemlerin tamamlanmama gerekçelerini Yönlendirme Komitesine sunar. Yönlendirme
Komitesinin değerlendirmesi sonucunda, teknik komite eylemleriyle ilgili olarak ilave süre
tanınabilir.
Eylem planlarının ölçme ve değerlendirmesi
MADDE 17- (1) Tamamlanan eylemler arasından Yönlendirme Komitesi tarafından
seçilecek eylemlerin her biri için oluşturulan ölçme ve değerlendirme çalışma grupları, belirli
bir takvim çerçevesinde etki analizi çalışmasını yürütür ve çalışma sonucunda hazırladığı
değerlendirme raporunu Yönlendirme Komitesi ile paylaşır. Raporlar, Yönlendirme
Komitesinin uygun görmesi durumunda YOİKK ve kamuoyu ile paylaşılır.
Yürürlükten kaldırılan Bakanlar Kurulu prensip kararları
MADDE 18- (1) Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reformu Programının
kabulü hakkındaki 11/12/2001 tarihli ve 2001/10 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı ile
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulunun Yapısı ve Çalışma Esaslarına Dair
Kararın kabulü hakkındaki 31/12/2002 tarihli ve 2002/10 sayılı Bakanlar Kurulu Prensip Kararı
yürürlükten kaldırılmıştır.
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EK: YOİKK Teknik Komiteleri ve Çalışma Alanları
1. Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi
Çalışma Alanı:
 Şirket kuruluş süreci ve maliyetleri
 Şirket tasfiyesi ve yeniden yapılandırma süreçleri
 Borsa ve borsa dışı şirketlerde kurumsal yönetim uygulamalarının
yaygınlaştırılması
 Ticaret şirketlerinin faaliyetlerinin kolaylaştırılması kapsamındaki diğer
hususlar
Komite Başkanlığı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu (Eş
Başkanlık)
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,
Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
2. İstihdam Teknik Komitesi
Çalışma Alanı:
 Eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi
 Yabancıların çalışma izinleri sürecinin etkinliğinin artırılması
 İstihdam yapısının geliştirilmesi amacıyla işveren üzerindeki yüklerin
azaltılması
 İşgücü piyasasının esnekliğinin artırılması
 Sektörel istihdam politikaları alanında alternatif önerilerin geliştirilmesi
Komite Başkanlığı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı,
YÖK, YOİKK üyesi sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve sosyal taraflar
3. GİTES ve Sektörel Lisanslar Teknik Komitesi
Çalışma Alanı:
 Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) kapsamında belirlenen sektörler öncelikli
olmak üzere sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması, izin süreçlerinin
basitleştirilmesi
Komite Başkanlığı: Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı (Eş Başkanlık)
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar
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4. Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Teknik Komitesi
Çalışma Alanı:
 Büyük ölçekli yatırımları çekmek amacıyla yatırıma hazır yer sağlanması
 Yatırım yeri tahsisi sürecinin hızlandırılması
 OSB, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve mera alanları gibi konularda
yatırımcıların yaşadıkları sorunların giderilmesi
 ÇED süreci başta olmak üzere çevre ve imar izinleri sürecinde yaşanan
sıkıntıların giderilmesi
 Kamu taşınmazları envanterinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması
Komite Başkanlığı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SPK, TYDTA, YOİKK üyesi
özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
5. Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi
Çalışma Alanı:
 Rekabet gücünün artırılması amacıyla vergi ve teşvikler alanında politika
önerilerinin geliştirilmesi
 Vergisel teşvikler ve devlet yardımları alanında yatırımcıların yaşadıkları
sorunların çözümü
 Vergi alanında yatırımcıların karşılaştıkları sorunların çözümü
 Vergi uygulamaların basitleştirilmesi
Komite Başkanlığı: Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı (Eş Başkanlık)
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TYDTA, YOİKK üyesi özel sektör
temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
6. Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi
Çalışma Alanı:
 Yatırımcıların ithalat ve ihracat işlemleri sürecinde yaşadıkları sıkıntıların
giderilmesi
 İthalat ve ihracat işlemlerinin süre ve maliyet açısından rekabetçi ve rasyonel bir
yapılandırmaya kavuşturulması
 Ulusal ve uluslararası lojistik kabiliyetinin artırılması
Komite Başkanlığı: Ekonomi Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Eş Başkanlık)
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum
ve kuruluşlar
7. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi
Çalışma Alanı:
 Kültür endüstrisi ve üretimi kapsamında sektörel üretimin önündeki idari
engellerin kaldırılması ve yasal çerçevenin iyileştirilmesi
 ARGE, yenilik ve teknoloji geliştirme kapasitesinin artırılması ve teknoloji
yönetimi konusunda yeteneklerin geliştirilmesi
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Sınai mülkiyetin etkin korunmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları
yapılması
Sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesinin önündeki sorunların giderilmesi
Sınai mülkiyet haklarının ihlali halinde uygulanacak cezai müeyyidelerin
etkinleştirilmesi
Teknoloji platformlarının etkinleştirilmesi
Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
Teknoloji transfer ofislerinin oluşturulması başta olmak üzere yerli teknolojinin
üretilmesi ve lisanslanması için gerekli ortamın sağlanması
Türkiye’nin uluslararası yenilikçilik endekslerinde konumunun iyileştirilmesi

Komite Başkanlığı: Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsü (Eş
Başkanlık)
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve
ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
8. Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler
Çalışma Alanı:
 Yargı Reformu kapsamında sürdürülen arabuluculuk faaliyetleri, tahkim gibi
yatırım ortamı ile ilgili mevzuat çalışmalarına YOİKK perspektifinin
yansıtılması
 İhtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması
 YOİKK teknik komite çalışmalarında gündeme gelen mevzuat düzenlemeleri
konusunda ilgili komiteler ile işbirliği kurulması
 Kaliteli mevzuat-ekonomik gelişme ilişkisini kurmak suretiyle ülkenin rekabet
gücünün artırılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkıda
bulunulması; yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik mevzuat çalışmalarında
düzenleyici etki analizinin yaygınlaştırılması
 İdari basitleştirme faaliyetleri içinde ilgili mevzuatın azaltılması, kaldırılması,
birleştirilmesi veya geliştirilmesi ile mevzuat külliyatının daha iyi yönetilmesine
yönelik çalışmaların yürütülmesi
Komite Başkanlığı: Adalet Bakanlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, TYDTA, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili
diğer kurum ve kuruluşlar
9. Finansmana Erişim
Çalışma Alanı:
 Firmaların finansmana erişim imkânlarının kolaylaştırılması
 Girişimciliğin gelişimine katkı sağlayacak alternatif finansman kaynaklarının
değerlendirilmesi
 Kredi garanti sistemi, girişim sermayesi, yatırım ortaklıkları, ortak yatırım fonu
ve bireysel katılım sermayesi gibi alternatif finansman kaynaklarının
geliştirilmesi
 KOBİ’lere yönelik desteklerin ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi
 Türkiye’deki firmaların büyümesinin önündeki idari engellerin kaldırılması
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Komite Başkanlığı: Hazine Müsteşarlığı
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu, SPK, YOİKK üyesi özel sektör
temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
10. Altyapı
Çalışma Alanı:
 Ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri sektörlerindeki özel
sektör yatırımlarını doğrudan etkileyen idari engellerin azaltılması amacıyla
yasal çerçevenin oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanması
 Rekabetçi piyasa ekonomisi içerisinde altyapı sektörlerinin ön plana çıkarılması
ve kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması
Komite Başkanlığı: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı (Eş Başkanlık)
İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve diğer sivil toplum
kuruluşları, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar
YOİKK Teknik Komiteleri, yukarıda belirtilen konuların dışında, YOİKK ve Yönlendirme
Komitesi tarafından kendilerine verilecek görevleri yerine getirir.
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