
T.C.                                                                                                                            

EKONOMİ BAKANLIĞI                                                                                                  

 İhracat Genel Müdürlüğü 

 

  1 
Uyarı: Bu doküman; Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık 
kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı, bu 
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yer alan bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmemektedir. 
 

8. YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ 
 

8.1. Yatırım Teşvik Sistemi 

8.2. İlgili Veri Tabanları 

 

8.1. Yatırım Teşvik Sistemi 
 

Yatırım Teşvik Sistemi hakkında Bakanlığımız web sitesi, Yatırım başlığı altında yer alan 

bilgilere ilaveten, uluslararası yatırımlar hakkında bilgi edinmek için Bölüm 8.2’de yer alan 

veri tabanlarından faydalanabilirsiniz. 
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8.2. İlgili Veri Tabanları 

ITC Market Analysis Tools – Investment Map (Ücretsiz Erişim) 

 

 http://www.investmentmap.org   

 Ülke ve sektör bazlı yatırım bilgi kaynağıdır. 

 Yatırım Destek Ajansları’nın (IPA-Investment Promotion Agencies) yabancı yatırım için 

öncelikli sektörleri, rakip ülkeleri ve yatırım yapma potansiyeli olan yabancı ülkeleri 

belirlemesine yardımcı olmaktadır. 

 Doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, gümrük tarife bilgileri ve çokuluslu 

firmaların etkinlikleri hakkındaki istatistikleri bir araya getirmektedir.  

 Gümrük tarife bilgileri içinde çokuluslu, bölgesel ve karşılıklı tercihler, belirli tarifelerin 

advalorem eşdeğerleri, tarife kotaları ve anti-damping vergileri yer almaktadır. 

 Gelişmekte olan ülkelerde bulunan yaklaşık 60.000 yabancı ortaklı şirketin yeri, satışları, 

istihdamı ve ana şirketi hakkında bilgi vermektedir. 

 Investment Map’in en güçlü yönü, çeşitli verileri (uluslararası ticaret, doğrudan yabancı 

yatırım, tarifeler ve yabancı bağlı firmalar hakkında) toplayan, interaktif ve kullanımı kolay 

bir internet aracı olmasıdır. Bu araç, ülke, ticari partner ve sektör bazında analiz yapmaya 

da imkan verir. 

 Hizmet sunulan diller: İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadır. 

 

 

 

 

  

http://www.investmentmap.org/
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Dünya Bankası – Yatırım Bilgi Sayfası (Ücretsiz Erişim) 

 

 Yatırım mevzuatı bilgi kaynağıdır. 

 Dünya Bankası tarafından hazırlanan bu bilgi kaynağında, dünya çapında yürürlükte olan 

Doğrudan Yabancı Yatırım mevzuatı hakkında bilgi verilmekte ve ülkeler arasında 

karşılaştırma yapılmaktadır. 

 Ülke veya konuya göre tarama yapılabilmektedir. 

 Hizmet sunulan dil: İngilizcedir. 
 

 
 


