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	 Merakla	 beklenen	 Yeni	 Teşvik	 Sistemi’nin	 Ba-
kanlar	Kurulu	Kararnamesi	ile	19	Haziran	2012	tarihli	ve	
28328	 sayılı	 Resmi	 Gazete’de	 yayımlanarak	 yürürlüğe	
girmesiyle	 birlikte	 yatırımcılar	 da	 ilk	 adımlarını	 atmaya	
başladı.

	 Bundan	önce	 2004	 yılında	 çıkarılan	 teşvik	 pa-
keti	49	 ilimizi	kapsıyor	ve	genel	anlamda	bölgeler	arası	
dengesizlikleri	 gidermeyi,	 işsizliğin	 önüne	 geçmeyi	 ve	
sanayici	işadamlarımızı	desteklemeyi	amaçlıyordu.	5	Ni-
san	2012	tarihi	ile	kamuoyuna	duyurulan	ancak	1	Ocak	
2012	 tarihinden	 itibaren	geçerlilik	 kazanan	 ‘Yeni	Teşvik	
Sistemi’	ise,	daha	çok	cari	açığın	kapatılmasını	ve	birçok	
stratejik	yatırımın	desteklemesini	amaçlarken	bunun	yanı	
sırada	 ithalat	bağımlılığı	yüksek	olan	ara	malı	 ve	ürün-
lerin	yatırım	ve	üretiminin	artırılmasını	hedefliyor.	

	 Dünyanın	 içinde	 bulunduğu	 ekonomik	 kriz,	
Türkiye’de	cari	açık	gibi	olumsuz	bir	gelişmenin	meydana	
gelmesine	sebep	oldu.	Yaşanan	cari	açık,	her	geçen	gün	
gelişmekte	 olan	 Türkiye	 ekonomisinin	 önüne	 aşılması	
gereken	bir	engel	olarak	çıkmaya	başladı.	Bu	kapsamda	
çıkarılan	yeni	teşvik	sistemi	ile	Türkiye	6	bölgeye	ayrılırken	
Niğde	 ise	 bu	 tabloda	 5.	 bölgede	 yerini	 aldı.	 Bölgeler	
belirlenirken	 az	 gelişmiş	 bölgeler	 ile	 gelişmiş	 bölgeler	
arasındaki	farkların	en	aza	indirgenmesinin	hedeflendiği	
belirtiliyor.	İlk	olarak	genel	ve	bölgesel	teşvik	uygulamaları	
belirlendi.	Sonrasında	ise	yeni	teşvik	sistemi;	genel	teşvik	
uygulamaları,	bölgesel	teşvik	uygulamaları,	büyük	ölçekli	
yatırımların	 teşvik	 uygulamaları	 ve	 stratejik	 yatırımların	
teşvik	 uygulamaları	 olmak	 üzere	 4	 ana	 başlık	 altında	
toplandı.	Hayata	geçirilen	bu	yeni	teşvik	sistemi	ile	yerli	
yabancı	tüm	yatırımcıların	birçok	açıdan	desteklendiğinin	
altı	çizildi.	

	 Yerli	 ve	 yabancı	 yatırımcılar	 için	 birçok	 cazip	
desteği	barındıran	yeni	teşvik	sistemi	ile	5.	bölgede	yer	
alan	 illere	 gümrük	 vergisi	muafiyeti,	 KDV	 istisnası,	 ku-
rumlar	 veya	 gelir	 vergisi	 indirimi,	 sigorta	 primi	 işveren	
hissesi	desteği,	yatırım	yeri	tahsisi	ve	kredi	faiz	desteği	
gibi	 kolaylıklar	 sağlanıyor.	 Ayrıca	 yeni	 sistemle	 birlikte	
özellikle	stratejik	yatırımlara	verilen	desteklerin	ön	plana	
çıktığı	gözleniyor.	Yurtdışında	gerçekleştirilen	büyük	çaplı	
yatırımların	ülkemizde	de	yapılması	için	sağlam	bir	zemin	
hazırlanmaya	ve	büyük	yatırımcılar	için	bir	cazibe	merke-
zi	oluşturulmaya	çalışılıyor.

	 Yeni	teşvik	sistemi	içerisinde	5.	bölgede	yer	alan	
Niğdemizin	otoyol	ve	duble	yollarla	komşu	vilayetler	 ile	
bağlantısı	vardır.	Bunun	yanı	sıra	Mersin	 ile	İskenderun	
Limanlarına	da	otoyollarla	bağlanmaktadır.	Ayrıca	Devlet	
Demiryolları	ağları	 ile	 limanlara	ve	Türkiye’nin	birçok	il-
ine	bağlantısı	bulunmaktadır.	Kayseri,	Nevşehir	ve	Adana	
havaalanlarına	 ise	 1	 saatlik	mesafede	 yer	 alır.	 İlimizde	
Niğde	Organize	Sanayi	Bölgesi	ve	Bor	Karma	Organize	Sa-
nayi	Bölgesi	olmak	üzere	2	adet	Organize	Sanayi	Bölgesi	
bulunmaktadır.	İl	merkezinde	2	ve	Bor’da	1	adet	olmak	
üzere	 toplam	3	küçük	sanayi	sitesi	 faaliyettedir.	5	adet	
küçük	 sanayi	 sitesi	 de	 yapım	 aşamasındadır.	 Niğdemiz	
ile	özdeşleşen	üniversitemiz	ise	yüksek	teknolojiye	sahip	
laboratuarlarında	 kalifiye	 eleman	 yetiştirmekte	 böylece	
işgücüne	katkıda	bulunmaktadır.	

	 Tüm	 yatırımcılarımızı	 5.	 bölgede	 yer	
alan	 Niğdemize	 yatırım	 yapmaya	 davet	 ediyor	 ve	
hazırlanmasında	emeği	geçen	tüm	arkadaşlara	teşekkür	
ediyorum.

	 Saygılarımla.

Serdar ECEMİŞ
Niğde Ticaret ve Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi
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1-Türkiye’nin Genel Görünümü

Ülkenin	Resmi	Adı  Türkiye	Cumhuriyeti
Başkent	 	 	 Ankara
Yönetim	Biçimi	 	 Parlamenter	Demokrasi
Nüfus	 	 	 75	milyon	(2011)
İş	Gücü	(Nüfus)	 	 26,7	milyon	(2011)	
Yaş	Ortalaması	 	 29,7	(2011)
Resmi	Dil	 	 Türkçe
Cumhurbaşkanı	 	 Abdullah	Gül
Başbakan	 	 Recep	Tayyip	Erdoğan
Yüz	Ölçümü	 	 783.562,38	km²
Koordinatlar	 	 39°	55’	Kuzey,	32°	50’	Doğu
Saat	Dilimi	 	 GMT	+2
Komşu	Ülkeler	 	 Bulgaristan,	Yunanistan,		 	
	 	 	 Suriye,	Irak,		 	 	
	 	 	 İran,	Azerbaycan,		 	
	 	 	 Ermenistan,	Gürcistan

Büyük	Kentler	(Nüfus)	 İstanbul	(13,3	milyon),	Ankara	(4,8			 	
	 	 	 milyon),	İzmir	(3,9	milyon),		 	 	
	 	 	 Bursa	(2,6	milyon),	Adana			 	 	
	 	 	 (2,1	milyon)
İklim	 	 	 Ilıman;	yazları	sıcak	ve	kuru,	kışları	ılık		 	
	 	 	 ve	yağışlı
Telefon	Kodu	 	 +90
İnternet	Ülke	Alan	Kodu	 .tr
Elektrik	Voltajı	 	 220	V,	50	Hz
Para	Birimi	 	 Türk	Lirası	(TL)
Finansal	Merkez	 	 İstanbul	(%	5,6)	(2011)
GSYH	 	 	 772	milyar	ABD	doları	(2011	-	Cari	Fiyatlar)
Kişi	Başına	GSYH	 	 10.444	ABD	doları	(2011)
İhracat	Tutarı	 	 135	milyar	ABD	doları	(2011)
İthalat	Tutarı	 	 241	milyar	ABD	doları	(2011)
Turizm	Geliri	 	 23	milyar	ABD	doları	(2011)
Turist	Sayısı	 	 31,5	milyon	kişi	(2011)
Doğrudan	Yabancı	Yatırım	 15,9	milyar	ABD	doları	(2011)
Yabancı	Şirket	Sayısı	 29.283	(2011)
Enflasyon	Oranı	 	 %	10,4	(TÜFE	-	2011)	

Hüdavend	Hatun	Türbesi

Saat	Kulesi
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2-Niğde’nin Genel Görünümü

Nüfus	 	 	 337.553	(TUIK,2011)
Yüz	Ölçümü	 	 7.795,22	km²
Nüfus	Yoğunluğu	 	 43	kişi/km²
Gelişmişlik	Sırası	 	 56	(KB,2012)
OSB	Sayısı	 	 2
İhracat	Tutarı	 	 169	M$	(2011)
İthalat	Tutarı	 	 58	M$	(2011)
Yabancı	Yatırımcı	Sayısı	 4
İşgücüne	Katılım	 	 %	43.5	(TUIK,	2010)
İşsizlik	 	 	 %	9,4	(TUIK,2010)
İlçe	 	 	 6	ilçe	(	Merkez	dâhil)
Komşu	iller	 	 Aksaray,	Konya,	Nevşehir,	Kayseri,		 	
	 	 	 Adana,	Mersin
Yakın	Havaalanları	 Nevşehir	(80	km),	Konya	(250		 	
	 	 	 km),	Kayseri	(125		 	 	
	 	 	 km),Adana(198km)

Ana	İhracat	Pazarları	 Almanya	(%	10,3);	İngiltere	(%		 	
	 	 	 6,0);	İtalya	(%	5,8);	Irak	(%		 	
	 	 	 6,2);	Fransa	(%	5,0)	(2011)
Ana	İthalat	Kaynakları	 Rusya	(%	9,9);	Almanya	(%	9,5);		 	
	 	 	 Çin	(%	9,0);	ABD	(%	6,7);	İtalya	

Ticaret	Anlaşmaları	 •AB	ile	Gümrük	Birliği	Anlaşması	
	 	 	 •Arnavutluk,	Bosna	Hersek,	EFTA		 	
	 	 	 üyesi	ülkeler	(İzlanda,	Norveç,		 	
	 	 	 İsviçre	ve	Liechtenstein),	Fas,		 	
	 	 	 Filistin,	Gürcistan,	Hırvatistan,		 	
	 	 	 İsrail,	Karadağ,	Makedonya,		 	
	 	 	 Mısır,	Sırbistan,	Suriye,	Tunus	ile		 	
	 	 	 Serbest		Ticaret	Anlaşması	
Trafik	Akışı	 	 Sağdan
Havaalanı	Sayısı	 	 45	 (13	uluslararası)

Gümüşler	Manastırı

Eski	Niğde	Evi



YENİ TEŞVİK SİSTEMİ / Niğde

w
w

w
.a

hi
ka

.o
rg

.t
r

5

2.1. Nerede NİĞDE?
					Orta	Anadolu’nun	güney	kısmında,	kuzey-güney	ve	doğu-
batı	 doğrultusundaki	 karayollarının	 kesişme	 noktasında	 yer	
alan	Niğde,	hem	yurt	 içi	hem	de	yurt	dışına	mal	ve	hizmet	
üreten	 ve	 üretmeye	 devam	eden,	 Türkiye’nin	Anadolu’daki	
sanayi	 başkenti	 olma	 yönündeki	 hedefine	 doğru	 ilerlemek-
tedir.

2.2. Neden NİĞDE?
   
					Niğde,	22	Temmuz	1997	tarihinde	Kalkınmada	1.	Derece	
de	Öncelikli	 İller	arasında	yer	alarak	bu	önceliklerin	vermiş	
olduğu	avantajlardan	 teşvik	 tedbirleri	 gibi	 desteklerle	daha	
da	gelişip	yıldızı	parlayan	cazibe	merkezi	bir	il	olarak	sanayi	
ve	ekonomisiyle	birlikte	ilerleyen	yıllara	hazırlanmaktadır.	Ko-
num	itibariyle	ve	ulaşım	olanakları	ile	Türkiye’nin	merkezinde	
yer	alan	Niğde	bir	çekim	merkezi	haline	gelmeye	başlamıştır.

	 	 	Niğde	 ile	Adana	ve	Mersin	karayolu	ulaşımı	6	şeritli	oto-
ban	 ile	 sağlanmaktadır.	 Halen	 yapımı	 devam	 eden	 Niğde-
Nevşehir-Ankara	 Otoyolunun	 tamamlanmasıyla	 Niğde,	 An-
kara	 ile	 Adana	 ve	 Mersin	 arasında	 lojistik	 merkez	 haline	
gelecektir.

	 	 	 	 5084	 sayılı	 Yatırımların	 ve	 İstihdamın	 Teşviki	 kanunun	
yürürlüğe	girmesi	bu	hedef	doğrultusunda	Niğde’nin	önünü	
açmıştır.	Yeni	teşvik	sisteminde	Türkiye	6	bölgeye	ayrılmakta	
olup,	Niğde	5.bölgede	yer	almaktadır.

Gümüşler	-	Meryem	Ana	Freski
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2.3. Niğde’de Öne Çıkan Sektörler
      

Tekstil,	Gıda,	Otomotiv	Yan	Sanayi,	Süt	ve	Süt	Ürünleri,	
Kimya,	Maden,	Deri	Sanayi,	Mobilya	ve	Makine	Parçaları	
Sanayi	öne	çıkan	sektörler	olmakla	birlikte	ilimizde	farklı	
alanlarda	faaliyet	gösteren	birçok	firma	da	mevcuttur.	

			SGK	kayıtlarına	göre,ilde	2011	yılında	4.418	işletme	ve	
30.358	sigortalı	çalışan	bulunmaktadır.	İlde	Niğde	Organ-
ize	Sanayi	Bölgesi	ve	Niğde	-	Bor	Karma	Organize	Sanayi	
Bölgesi	 olmak	 üzere	 2	 tamamlanmış	 OSB	 bulunmakta	
olup	gelişimlerine	devam	etmektedirler.
			Niğde	OSB’de	77,	Bor	Karma	Organize	Sanayi	Bölges-
inde	ise	32	firma	faaliyet	göstermektedir.
	Ayrıca,	3	tane	Küçük	Sanayi	Sitesi	(KSS)	tamamlanmıştır.
Tamamlanmış	KSS’ler,	260	işyeri	sayısı	ve	%	100	doluluk	
oranı	ile	Bor	KSS,	151	işyeri	sayısı	ve	%	100	doluluk	oranı	
ile	Merkez	KSS,	340	işyeri	sayısı	ve	%	100	doluluk	oranı	
ile	Merkez	(ATA)	KSS’dir

2.4. Niğde’nin İhracat Potansiyeli
Niğde	Bilim,Sanayi	 ve	Teknoloji	 İl	Müdürlüğü	verilerine	
göre	 Niğde’deki	 firmaların	 2011	 yılında	 gerçekleştirdiği	
toplam	 ihracat	 169.326.133,17$	 olmuştur.	 Niğde’den	
ağırlıklı	olarak	meyve	suyu	ve	konsantresi,	pamuk	ipliği,	
makine	 halısı,	 otomotiv	 yedek	 parçaları	 (rot,	 rot	 başı,	
rotil	 kolu),	 	makine	yedek	parçaları	 ve	mikronize	kalsit	
ihraç	edilmektedir.	Pamuk,	 İplik,	Elyaf,	Muhtelif	Makine	
ve	Yedek	Parçaları,	Çelik,	Çeşitli	Boru	ve	İşletme	Malze-
meleri	 ithal	edilmektedir.	Ekonomi	Bakanlığı	Dış	Ticaret	
Müsteşarlığı	 verilerine	göre	Niğde’de	2011	yılı	 itibariyle	
41	ihracatçı	firma	bulunmaktadır.					
2011	 yılı	 Türkiye	 İhracatçılar	Meclisi	 verilerine	göre	 ih-
racat	 kalemlerinin	 sektörel	 dağılıma	bakıldığında	 ise	 ilk	
sırada	 Kimyevi	 Maddeler	 ve	 Mamulleri	 sektörü	 gelme-
ktedir.	 Bu	 sektör	 toplam	 ihracatta	%30,85’lik	 bir	 paya	
sahiptir.	 	 Kimyevi	 Maddeler	 ve	 Mamulleri	 sektöründen	
sonra	2.sırayı	%20,96’lık	payla	Tekstil	ve	Hammaddeleri	
sektörü	almaktadır.	 İldeki	 ihracatta	üçüncü	büyük	paya	
%16,66’lık	 payla	 Taşıt	 Araçları	 ve	 Yan	 Sanayii	 sahiptir.
İldeki	ihrcacatta	dördüncü	büyük	paya	ise	%7,97’lik	pay-
la	Makine	Aksamları	Sanayii	sahiptir.	

2010	 yılında	 en	 fazla	 ihracat	 yapılan	 ülkeler	 ise	 İtalya,	
Rusya	 Federasyonu,	 Romanya,	 Almanya	 ve	 Hong	
Kong’dur.	 İhracat	dağılımında	ağırlıklı	olarak	Avrupa	ül-
kelerine	yapılan	ihracatlar	dikkat	çekmektedir.

				Niğde’nin	ihracatta	en	önemli	avantajı	lojistik	açıdan	
çok	 merkezi	 bir	 konumda	 olmasıdır.Mersin	 limanına	

karayolu	ile	uzaklığı	sadece	2	saattir.	

2.5. Niğde’nin Nüfus Profili
	 	 	 	 	 2011	 yılı	 ADNS	 sonuçlarına	 göre	 Niğde’nin	 15-64	
yaş	 arası	 217,046	 kişilik	 faal	 nüfusun	 %73.5’i	 doğal	
hammadde	 üretimi	 sektöründe,	 %18.3’ü	 çoğunluğu	
genel	kamu	idaresinde	olmak	üzere	hizmet	sektöründe,	
%8.2’si	sanayi	sektöründe	çalışmaktadır.	İl	ve	ilçe	merke-
zlerinde	çalışan	nüfusun	%65’i	hizmet	sektöründe,	%28’i	
sanayi	sektöründe	ve	%7’si	de	doğal	hammadde	üretimi	
sektöründe	 faaldir.	 Kırsal	 yerleşmelerin	 toplamında	 ise;	
çalışan	nüfusun	%88’i	doğal	hammadde,	%18’i	hizmet	
ve	%4’ü	sanayi	sektörlerinde	faaldir.	Sahadaki	 il	ve	ilçe	
merkezlerinde	 hizmet	 sektörünün,	 kırsal	 yerleşmeler	
olan	kasaba	ve	köy	yerleşmelerinde	ise	tarım	sektörünün	
hâkim	olduğu	görülmektedir.	Bu	anlamda	Niğde’de	firma-
lar	kalifiye	eleman	bulmakta	bir	sıkıntı	ile	karşılaşmamakla	
birlikte	firmaların	eleman	ihtiyacını	karşılamak	için	İşkur	
Kurumu	etkili	bir	şekilde	faaliyet	göstermektedir.

Aladağlar
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3.Yeni Teşvik Sisteminin Amacı, 
Kapsamı ve Başvuru Süreçleri
Yeni Teşvik Sistemi Hangi Mevzuat ile Düzenlen-
mektedir?
Yeni	 Teşvik	 Sistemi,	 19.06.2012	 tarih	 ve	 2012/3305	
Sayılı	“Yatırımlarda	Devlet	Yardımları	Hakkında	Karar”	ile	
2012/1	 Sayılı	 “Yatırımlarda	 Devlet	 Yardımları	 Hakkında	
Kararın	 Uygulanmasına	 İlişkin	 Tebliğ”	 çerçevesinde	
düzenlenmektedir.	

Yeni Teşvik Sisteminin Amacı Nedir?
Yeni	Teşvik	Sistemi,	kalkınma	planları	ve	yıllık	program-
larda	öngörülen	hedefler	doğrultusunda;	
	 •tasarrufları	 katma	 değeri	 yüksek	 yatırımlara	
yönlendirmek,
	 •üretim	ve	istihdamı	artırmak,
	 •uluslararası	 rekabet	 gücünü	 artıracak	 ve	
araştırma	 -	geliştirme	 içeriği	 yüksek	bölgesel	 ve	büyük	
ölçekli	yatırımlar	ile	stratejik	yatırımları	özendirmek,
	 •uluslararası	doğrudan	yatırımları	artırmak,
	 •bölgesel	gelişmişlik	farklılıklarını	azaltılmak,
	 •kümelenme	 ve	 çevre	 korumaya	 yöne-
lik	 yatırımlar	 ile	 araştırma	 ve	 geliştirme	 faaliyetlerini	
desteklemek
amacı	ile	yürütülmektedir.
Teşvik Belgesi Nedir?
Teşvik	 belgesi,	 yatırımın	 karakteristik	 değerlerini	 ihtiva	
eden,	 yatırımın	 bu	 değerler	 ve	 tespit	 edilen	 şartlara	
uygun	 olarak	 gerçekleştirilmesi	 halinde	 üzerinde	 kayıtlı	
destek	unsurlarından	 istifade	 imkânı	sağlayan	bir	belge	
olup	 “Yatırımlarda	 Devlet	 Yardımları	 Hakkında	 Kararın”	
amaçlarına	uygun	olarak	gerçekleştirilecek	yatırımlar	için	
Ekonomi	 Bakanlığı	 –	 Teşvik	 Uygulama	 ve	 Yabancı	 Ser-
maye	Genel	Müdürlüğü	tarafından	düzenlenir.	
Yatırımlarda	Devlet	Yardımları	kapsamındaki	teşviklerden	
yararlanabilmek	 için,	yatırımların	Teşvik	Belgesi’ne	bağ-
lanması	gerekmektedir.

Teşvik Belgesine Hangi Kuruluşlar Başvurabilir?

Yatırımların	teşviklerden	yararlanabilmesi	için;
	 •Gerçek	kişiler,
	 •Adi	ortaklılar,
	 •Sermaye	şirketleri,
	 •Kooperatifler,
	 •Birlikler,
	 •İş	ortaklıkları,
	 •Kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	 (genel	 ve	 özel	
bütçeli	 kurum	 ve	 kuruluşlar,	 il	 özel	 idareleri,	 belediyel-
er	 ve	 kamu	 iktisadi	 teşebbüsleri	 ile	 bunların	 sermaye	
bileşimindeki	hisse	oranları	yüzde	elliyi	geçen	kurum	ve	
kuruluşlar),
	 •Kamu	kuruluşu	niteliğindeki	meslek	kuruluşları,
	 •Dernekler	ve	vakıflar,
	 •Yurtdışındaki	 yabancı	 şirketlerin	 Türkiye’deki	
şubeleri	
Teşvik	Belgesi	başvurusunda	bulunabilirler.
												Kuruluş	süreci	tamamlanmamış	tüzel	kişiler	adına	
yapılacak	 teşvik	 belgesi	 müracaatları	 değerlendirmeye	
alınmayacaktır.	

Kaya	Ardı	Bağları
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Teşvik Belgesi başvuruları hangi kurum / 
kuruluşlara yapılmalıdır?

Teşvik	Belgesi	başvurularının,	“Ekonomi	Bakanlığı	–	Teşvik	
Uygulama	 ve	 Yabancı	 Sermaye	 Genel	 Müdürlüğü”ne	
yapılması	 gerekmektedir.	 Ancak,	 genel	 teşvik	
uygulamalarında	yer	alan,	sabit	yatırım	tutarı	on	milyon	
Türk	Lirasını	aşmayan	ve	Ek-1’de	belirtilen	yatırımlar	için	
firmanın	tercihine	bağlı	olarak	yatırımın	yapılacağı	yerde-
ki	yerel	birimlere	(Kalkınma	Ajansları,	Sanayi	Odaları	ve	
Bakanlıkça	görevlendirilecek	diğer	odalar)	de	müracaat	
edilebilir.	 Yatırım	 Teşvik	 başvurusu	 yapılabilecek	 kurum	
ve	kuruluşların	irtibat	bilgileri	Ek-2’de	verilmektedir.	
Devir,satış,	 ihraç,kiralama	 ve	 yatırımcı	 talebine	 is-
tinaden	 yapılan	 iptaller	 dışındaki	 teşvik	 belgesi	 ip-
tali	 işlemlerine	 ilişkin	 müracaatlar	 ile	 yatırım	 konusu	
değişikliği	ve	yatırımın	nakli	konusundaki	talepler,	Ekono-
mi	Bakanlığı	Teşvik	Uygulama	ve	Yabancı	Sermaye	Genel	
Müdürlüğünün	görüşü	alınarak	sonuçlandırılacaktır.

Teşvik Belgesi başvurusu esnasında hangi 
belgeler istenmektedir?
Teşvik	belgesi	düzenlenebilmesi	için	yapılacak	müracaat-
larda	aşağıda	belirtilen	belgeler	aranmaktadır:

	 a)	Yatırımcıyı	 temsil	ve	 ilzama	yetkili	 kişi	veya	
kişilerce	imzalı	müracaat	dilekçesi,
	 b)	 Yatırımcıyı	 temsil	 ve	 ilzama	 yetkili	 kişilere	
ait	noter	tasdikli	imza	sirküleri,	kamu	kurumları	ve	şahıs	
şirketleri	ile	gerçek	kişiler	için	imza	beyannamesi,
	 c)	Her	sayfası	yatırımcıyı	temsil	ve	ilzama	yetkili	
kişi	veya	kişilerce	imzalı	ve	kaşeli	yatırım	bilgi	formu	ve	
taahhütname	ile	makine	ve	teçhizat	listeleri,
	 d)	Bakanlığa	yapılacak	müracaatlarda,	dört	yüz	
Türk	Lirası	tutarındaki	meblağın	Bakanlık	Döner	Sermaye	
İşletmesine	ait	hesaba	yatırıldığına	dair	belge,	müracaatın	
yerel	birimlere	yapılması	durumunda,	yukarıda	belirtilen	
meblağın	yüz	Türk	Lirası	tutarındaki	kısmının	 ilgili	yerel	
birim	hesabına	yatırıldığına,	bakiye	kısmının	ise	Bakanlık	
Döner	Sermaye	İşletmesi	hesabına	yatırıldığına	dair	bel-
ge,

Gümüşler	Manastırı



YENİ TEŞVİK SİSTEMİ / Niğde

w
w

w
.a

hi
ka

.o
rg

.t
r

9

	 e)	Firmanın	ortaklık	yapısı,	sermaye	miktarı	ve	
faaliyet	konuları	açısından	nihai	durumunu	gösterir	Tür-
kiye	Ticaret	Sicili	Gazetesi	veya	Türkiye	Esnaf	ve	Sanat-
karlar	Sicil	Gazetesi	aslı	veya	noterden	veya	sicil	merciin-
den	tasdikli	örneği,
	 f)	 Kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları	 tarafından	
yapılacak	 müracaatlar	 hariç	 olmak	 üzere,	 31/5/2006	
tarihli	 ve	 5510	 sayılı	 Sosyal	 Sigortalar	 ve	 Genel	 Sağlık	
Sigortası	 Kanunu	 uyarınca	 Türkiye	 genelinde	 Sosy-
al	 Güvenlik	 Kurumuna	 muaccel	 olmuş	 prim	 ve	 idari	
para	 cezası	 borçlarının	 bulunmadığına	 veya	 tecil	 ve/
veya	 taksitlendirildiğine	 ya	 da	 yapılandırıldığına	 ve	
yapılandırmanın	bozulmadığına	dair	Sosyal	Güvenlik	Ku-
rumunun	ilgili	birimlerinden	alınacak	yazı	veya	Kurumun	
elektronik	 bilgi	 iletişim	 ortamından	 alınacak	 barkodlu	
çıktı.
	 g)	 9/8/1983	 tarihli	 ve	 2872	 sayılı	 Çevre	 Ka-
nununa	 istinaden,	 sadece	 17/7/2008	 tarihli	 ve	 26939	
sayılı	 Resmî	 Gazete’de	 yayımlanan	 Çevresel	 Etki	
Değerlendirmesi	 Yönetmeliği	 eki	 listelerde	 yer	 alan	
“Çevresel	 Etki	 Değerlendirmesi	 Olumlu	 Kararı”	 veya	
“Çevresel	 Etki	 Değerlendirmesi	 Gerekli	 Değildir	 Kararı”	
şartı	 aranması	 gereken	 yatırım	 konuları	 için	 Çevre	 ve	
Şehircilik	 Bakanlığı’ndan	 alınan	 Karar	 ve/veya	 Karara	
ilişkin	yazı,
	 h)	Teşvik	belgesi	talebinde	bulunulmadan	önce	
yatırımın	 karakteristiğine	 bağlı	 olarak	 ilgili	 mevzuatı	
gereği	 diğer	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarından	 alınması	
gereken	bilgi	ve	belgeler,

Gümüşler	Manastırı

Aladağlar
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	 i)Stratejik	yatırımlar	için	ayrıca,	yatırım	konusu	
ile	ilgili	olarak	sektörel,	mali	ve	teknik	analizlerin	yanında	
10	uncu	maddede	belirtilen	kriterlerin	her	birinin	yerine	
getirildiğini	 tevsik	 eden	 bilgi,	 belge,	 hesap	 ve	 tabloları	
içeren	fizibilite	raporu.
	 j)Yatırımın	 sektörüne,büyüklüğüne	 veya	 teşvik	
uygulamalarına	 bağlı	 olarak	 Genel	 Müdürlükçe	 talep	
edilebilecek	diğer	bilgi	ve	belgeler
Teşvik Belgesi kapsamında yapılabilecek 
yatırım cinsleri nelerdir?

Teşvik	Belgesi	kapsamında	gerçekleştirilebilecek	yatırım	
cinsleri	şunlardır:
 Komple Yeni Yatırım:	 Mal	 ve	 hizmet	
üretimine	 yönelik	 olarak	 ana	 makine	 ve	 teçhizat	 ile	
yardımcı	tesisleri	içeren,	gerektiğinde	arazi-arsa	ve	bina-
inşaat	harcamalarını	da	ihtiva	eden,	yatırımın	yapılacağı	
yerde	aynı	üretim	konusunda	mevcut	tesisi	veya	mevcut	
tesisi	 ile	altyapı	bütünlüğü	bulunmayan	yatırımları	kap-
sar.
 Tevsi:	Mevcut	bir	yatırıma	üretim	hattı	veya	
makine	 ve	 teçhizat	 ilavesiyle	 kapasitenin	 artırılmasına	
yönelik	 olan	 ve	 mevcut	 tesis	 ile	 alt	 yapı	 müşterekliği	
oluşturarak	bir	bütün	teşkil	eden	yatırımları	kapsar.
 Modernizasyon:	 Mevcut	 tesislerin	 üretim	
hatlarında	teknik	ve/veya	ekonomik	ömrünü	tamamlamış	
makine	ve	teçhizata	uygun	parçaların	eklenmesini	veya	
mevcut	makine	ve	teçhizatın	yenileri	ile	değiştirilmesini,	
tesiste	 eksik	 kalmış	 bölümlerin	 tamamlanmasını,	 nihai	
ürünün	 doğrudan	 kalitesinin	 yükseltilmesini	 veya	mod-
elinin	değiştirilmesini	içeren	yatırımları	kapsar.

Aladağlar

Saat	Kulesi
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 Ürün Çeşitlendirmesi:	 Mevcut	 tesisler	 ile	
altyapı	müşterekliği	olan,	aynı	işletmede	mevcut	makine	
ve	teçhizata	yapılacak	ilave	yatırımla	farklı	bir	nihai	ürün	
elde	edilmesine	yönelik	yatırımları	kapsar.	
 Entegrasyon: Mal	 ve	 hizmet	 üreten	 te-
sislerin	mevcut	üretim	hatlarında	elde	edilen	nihai	ürüne	
bütünleyici	nitelikte	ara	malı	verecek	ve/veya	üretilmekte	
olan	nihai	ürünü	ara	malı	olarak	kullanabilecek	şekilde,	
mevcut	 tesise	 ileri	 ve/veya	 geriye	 doğru	 entegre	 olan,	
yatırımın	 konusu	 ve	 projenin	 özelliği	 dikkate	 alınarak	
kaideten	aynı	 il	 sınırları	 içinde	veya	aynı	yerde	ve	aynı	
tesis	bünyesinde	olan	yatırımları	kapsar.
	 Hazır	 giyim	 yatırımlarında,	 mevcut	 tesislerde	
makine	 ve	 teçhizat	 ilavesi	 nedeniyle	 kapasite	 artışının	
yüzde	 yüze	 geçmesi	 halinde	bu	 yatırımlar	 komple	 yeni	
yatırım	olarak	değerlendirilir.
	 Entegre	 hayvancılık	 yatırımlarında	 ise	 aşağıda	
belirtilen	kriterler	aranır.	
 a)Süt	 yönlü	 büyükbaş/küçükbaş	 hayvan	
yetiştiriciliği	 yatırımlarında,	 yetiştiricilik	 ve	 süt	 mamul-
leri	üretimi	başlangıç	olmak	kaydıyla,	proje	bazında	yem	
ünitesi(yem	 bitkileri	 yetiştiriciliği	 ve/veya	 yem	 üretimi)	
ve/veya	soğuk	hava	deposu.
 b)Et	yönlü	büyükbaş/küçükbaş	besicilik	yatırım-
larında,	 yetiştiricilik	 ve	 kesimhane	 başlangıç	 olmak	
kaydıyla,soğuk	hava	deposu	ve/veya	proje	bazında	yem	
ünitesi(yem	 bitkileri	 yetiştiriciliği	 ve/veya	 yem	 üretimi)	
ve/veya	et	mamulleri	üretimi
 c)Damızlık	büyükbaş/küçükbaş	hayvan	yetiştiri-
ciliği	 yatırımlarında,	 yetiştiricilik	 ve	 proje	 bazında	 yem	
ünitesi(yem	bitkileri	yetiştiriciliği	ve/veya		yem	üretimi)
 d)Damızlık	 kanatlı	 yetiştiriciliği	 yatırımlarında,	
damızlık	tavuk	veya	hindi	yetiştiriciliği	ve	kuluçkahane	ile	
proje	bazında	yem	üretimi.
 e)Et	 yönlü	 kanatlı	 yetiştiriciliği	 yatırımlarında,	
hindi	 veya	 et	 yönlü	 tavuk	 yetiştiriciliği	 	 ve	 kesimhane	
başlangıç	olmak	kaydıyla,ileri	işleme	ve/veya	soğuk	hava	
deposu	ve/veya	yem	tesisi.
 f)Yumurta	 yönlü	 kanatlı	 yetiştiriciliği	 yatırım-
larında,	 yumurta	 tavuğu	 yetiştiriciliği	 başlangıç	 olmak	
kaydıyla,	 yem	 tesisi/veya	 soğuk	 hava	 deposu	 ve/veya	
yumurta	tasnif	ve	paketleme	ünitesi.

Alaaddin	Camii
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Teşvik Belgesi kapsamında değerlendirilmeyen 
harcamalar nelerdir?
	 •Müracaat	tarihinden	önce	gerçekleştirilmiş	bu-
lunan	yatırım	harcamaları,	
	 •Kararın	 9	 uncu	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında	
belirtilenler	hariç	olmak	üzere	ham	madde,	ara	malı	ve	
işletme	malzemesi,
	 •Kullanılmış	yerli	makine	ve	teçhizat,
	 •Karayolu	 nakil	 vasıtaları	 ve	 her	 türlü	 binek	
araçları(sağlık	 ve	 belediye	 hizmetlerinde	 kullanılan	
araçlar,trafiğe	çıkamayacak	nitelikte	olup	apron	veya	 li-
manda	 kullanılan	 araçlar	 ve	madencilik	 ve	 hazır	 beton	
yatırımlarında	kullanılan	araçlar	ile	Kararın	9	uncu	mad-
desinin	yedinci	fıkrasında	belirtilen	araçlar	hariç)

Yeni Teşvik Sistemi çerçevesinde Türkiye kaç bölgeye ayrılmıştır?
Yatırımlarda	Devlet	Yardımları	çerçevesinde	Türkiye	6	ana	bölgeye	ayrılmıştır.	

	 •Havayolu	 ile	yük	ve/veya	yolcu	 taşımacılığına	
yönelik	yatırımlar	dışındaki	diğer	yatırımlar	 için	uçak	ve	
helikopter,	
	 •Porselenden,	 seramikten	 ve	 camdan	 mamul	
sofra	ve	mutfak	eşyası	yatırım	harcamaları	Teşvik	Belgesi	
kapsamında	değerlendirilmemektedir.

Bölgelerin içerdikleri şehirler ile ilgili ayrıntılı liste Ek-5’te verilmektedir.
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4.Yeni Teşvik Sistemi Kapsamında Sağlanan Teşvik Unsurları Nelerdir?

Teşvik	sistemi;	genel,	bölgesel,	büyük	ölçekli	ve	stratejik	yatırımların	teşviki	uygulamalarından	oluşur.
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KDV  İstisnası Desteğinin Mahiyeti Nedir?

25/10/1984	tarihli	ve	3065	sayılı	Katma	Değer	Vergisi	Ka-
nunu	gereğince,	teşvik	belgesini	haiz	yatırımcılara	teşvik	
belgesi	 kapsamında	 yapılacak	makine	 ve	 teçhizat	 ithal	
ve	yerli	teslimleri	KDV’den	istisna	edilebilir.	Aynı	hüküm,	
teşvik	belgesinin	veya	teşvik	belgesi	kapsamı	makine	ve	
teçhizatın	devir	 işlemleri	 ile	makine	ve	 teçhizat	 listeler-
inde	set,	ünite,	takım	vb.	olarak	belirtilen	malların	kısmi	
teslimlerinde	de	uygulanır.
Sabit	yatırım	tutarı	beşyüzmilyon	Türk	Lirasının	üzerinde-
ki	 stratejik	 yatırımlar	 kapsamında	 yapılacak	 bina-inşaat	
harcamaları	KDV	iadesinden	yararlandırılabilir

Gümrük Vergisi Muafiyetinin Mahiyeti Nedir?

Teşvik	 belgesi	 kapsamındaki	 yatırım	 malı	 makine	 ve	
teçhizatın	ithali,	otomobil	ve	hafif	ticarî	araç	yatırımlarında	
yatırım	 dönemi	 içerisinde	 kalmak	 kaydıyla	 monte	
edilmemiş	haldeki	(CKD)	aksam	ve	parçaların	ithali,	gemi	
ve	elli	metrenin	üzerindeki	yat	inşa	yatırımlarında	tekne	
kabuğu	ithali	yürürlükteki	İthalat	Rejimi	Kararı	gereğince	
ödenmesi	gereken	gümrük	vergisinden	muaftır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteğinin Mahiyeti Nedir?

6.	bölgede	gerçekleştirilecek	yatırımlarla	sağlanan	 ilave	
istihdam	 için,	 teşvik	belgesinde	kayıtlı	 istihdam	sayısını	
aşmamak	 kaydıyla,	 işçilerin	 ücretlerinin	 asgari	 ücrete	
tekabül	 eden	 kısmı	 üzerinden	 hesaplanan	 gelir	 vergisi,	
yatırımın	kısmen	veya	tamamen	faaliyete	geçtiği	tarihten	
itibaren	on	yıl	süreyle	verilecek	muhtasar	beyanname	üz-
erinden	tahakkuk	eden	vergiden	terkin	edilir.

I.Genel Teşvik Sistemi
Genel	 Teşvik	 Sistemi	 çerçevesinde,	 yatırımların	 Teşvik	
Belgesi’ne	bağlanabilmesi	için	sabit	yatırım	tutarının;
	 a)1.	ve	2.	Bölgelerde	asgari	1.000.000	TL,
	 b)3.,	4.,	5.	ve	6.	Bölgelerde		asgari	500.000	TL,
olması	gerekmektedir.
Bu	 şartları	 sağlayan	 tüm	 yatırımlar,	 sektörüne	 bakıl-
maksızın	 (Ek-3:	 Teşvik	 Edilmeyecek	 veya	 Teşviki	 Belirli	
Şartlara	 Bağlı	 Yatırım	 Konuları	 bölümünde	 belirtilenler	
hariç	olmak	üzere);
	 a)Gümrük	Vergisi	Muafiyeti,
	 b)Katma	Değer	Vergisi	(KDV)	İstisnası,
	 c)Gelir	Vergisi	Stopajı	(6.	Bölgede	gerçekleştir-
ilecek	yatırımlar	için)
desteklerinden	yararlandırılmaktadır.	

Sabit Yatırım Tutarının Bileşenleri Nelerdir?

Sabit	 Yatırım	 Tutarı,	 arazi-arsa,	 bina-inşaat,	makine	 ve	
teçhizat	ile	diğer	yatırım	harcamaları	kalemlerinin	toplamı	
olarak	hesaplanmaktadır.	
Teşvik	 belgesi	 kapsamında	 yatırım	 harcaması	 olarak	
kabul	 edilen	 maddi	 olmayan	 duran	 varlıkların	 (marka,	
lisans,	know-how	vb.)	oranı,	teşvik	belgesinde	kayıtlı	to-
plam	sabit	yatırım	tutarının	yüzde	ellisini	aşamaz.
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I. Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Ek-4B’de	iller	itibarıyla	karşılarında	numaraları	belirtilen	sektörler,	Ek-4A’da	ilin	bulunduğu	bölgedeki	şartları	sağlamaları	
halinde	aşağıdaki	desteklerden	yararlandırılabilir.
a)	Gümrük	vergisi	muafiyeti.
b)	KDV	istisnası.
c)	Vergi	indirimi.
ç)	Sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği.
d)	Yatırım	yeri	tahsisi.
e)	Faiz	desteği	(3.,	4.,	5.	ve	6.	bölgelerdeki	yatırımlar	için).
f)	Gelir	vergisi	stopajı	desteği	(6.	bölgede	gerçekleştirilecek	yatırımlar	için).
g)	Sigorta	primi	desteği	(6.	bölgede	gerçekleştirilecek	yatırımlar	için).



YENİ TEŞVİK SİSTEMİ / Niğde
N

iğ
de

 Y
at

ır
ım

 D
es

te
k 

O
fi

si

16

Vergi İndiriminin Mahiyeti Nedir?
Bölgesel	teşvik	uygulamaları	kapsamında	gerçekleştirilecek	yatırımlarda,	5520	sayılı	Kanunun	32/A	maddesi	çerçevesinde	
gelir	veya	kurumlar	vergisi,	öngörülen	yatırıma	katkı	tutarına	ulaşıncaya	kadar	indirimli	olarak	uygulanır.

(31/12/2013	tarihine	kadar	başlanılacak	yatırımlar	için)

(01/01/2014	tarihi	itibariyle	başlanılacak	yatırımlar	için)
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	 Bölgesel	teşvik	uygulamaları	kapsamındaki	yatırımlarda;	2.	bölgede	yüzde	onunu,	3.	bölgede	yüzde	yirmisini,	
4.	bölgede	yüzde	otuzunu,	5.	bölgede	yüzde	ellisini	ve	6.	bölgede	yüzde	seksenini	geçmemek	üzere	yatırım	döneminde	
yatırımcının	diğer	faaliyetlerinden	elde	edilen	kazançlarına	indirimli	gelir	veya	kurumlar	vergisi	uygulanabilir.
	 Buna	ek	olarak	gerçekleştirilecek	olan	yatırımın	organize	sanayi	bölgesinde	(OSB)	veya	aynı	sektörde	faaliyet	
gösteren	en	az	beş	gerçek	veya	tüzel	kişinin	ortağı	olduğu	yatırımcı	tarafından	gerçekleştirilmesi	durumlarında	vergi	indi-
rimi	açısından	bulundukları	bölgenin	bir	alt	bölgesinde	sağlanan	oran	ve	sürelerde	yararlandırılabilir.		
Bütün	bölgelerde	gerçekleştirilecek	5	milyon	TL’lik	bir	yatırımda	devletin	yatırıma	sağlayacağı	vergi	indirimi	desteği	ile	ilgili	
özet	tablo	aşağıdaki	gibidir:

Ancak bir önceki sayfadaki tablo osb dışındaki yatırımlar için geçerlidir. Niğde’de OSB de yapılan bir yatırım kurumlar 
vergisi indirim oranı ve yatırıma katkı oranı,sigorta primi işveren hissesi desteği gibi teşvik unsurlarından  6. Bölgenin 
teşviklerinden yararlanır. Bu nedenle vergi indirim oranı %90 ,yatırıma katkı oranı da %50 dir.5.000 tl lik bir yatırım 
da %50 lik yatırıma katkı oranı ile 2.500 tl dir. Ayrıca vergi indirim oranı %90 dır, kurumlar vergisi oranı %20 den %2 



YENİ TEŞVİK SİSTEMİ / Niğde
N

iğ
de

 Y
at

ır
ım

 D
es

te
k 

O
fi

si

18

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin Mahiyeti Nedir?

Bölgesel	teşvik	uygulamaları	kapsamında	desteklenen	yatırımlardan,	teşvik	belgesinde	kayıtlı	istihdamı	aşmamak	kaydıyla;
	 a)	Komple	yeni	yatırımlarda,	teşvik	belgesi	kapsamında	gerçekleşen	yatırımla	sağlanan,
	 b)	Diğer	yatırım	cinslerinde,	yatırımın	tamamlanmasını	müteakip,	yatırıma	başlama	tarihinden	önceki	son	altı	
aylık	dönemde	(mevsimsel	özellik	taşıyan	yatırımlarda	bir	önceki	yıla	ait	mevsimsel	istihdam	ortalamaları	dikkate	alınır)	So-
syal	Güvenlik	Kurumuna	verilen	aylık	prim	ve	hizmet	belgesinde	bildirilen	ortalama	işçi	sayısına	teşvik	belgesi	kapsamında	
gerçekleşen	yatırımla	ilave	edilen,
istihdam	 için	 ödenmesi	 gereken	 sigorta	 primi	 işveren	 hissesinin	 asgari	 ücrete	 tekabül	 eden	 kısmı	 Ekonomi	 Bakanlığı	
bütçesinden	karşılanır.
Ayrıca	gerçekleştirilecek	olan	yatırımın	organize	sanayi	bölgesinde	(OSB)	veya	aynı	sektörde	faaliyet	gösteren	en	az	beş	
gerçek	veya	tüzel	kişinin	ortağı	olduğu	yatırımcı	tarafından	gerçekleştirilmesi	durumlarında	sigorta	primi	işveren	hissesi	
desteği	açısından	bulundukları	bölgenin	bir	alt	bölgesinde	sağlanan	oran	ve	sürelerde	yararlandırılabilir.		
Bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	 desteklenen	 yatırımlarda	 söz	 konusu	 destek	 aşağıda	 belirtilen	 sürelerde	 ve	
oranlarda	uygulanır:

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Faydalanabilmek İçin Aranan Şartlar Nelerdir?
İşveren	hissesine	ait	primlerin	karşılanabilmesi	için	işverenlerin	çalıştırdıkları	sigortalılarla	ilgili	olarak	5510	sayılı	Kanun	
uyarınca	 aylık	 prim	 ve	 hizmet	 belgelerini	 yasal	 süresi	 içerisinde	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumuna	 vermesi	 ve	 sigortalıların	
tamamına	ait	 sigorta	primlerinin	 sigortalı	hissesine	 isabet	eden	 tutar	 ile	Ekonomi	Bakanlığınca	karşılanmayan	 işveren	
hissesine	 ait	 tutarı	 ödemiş	 olması	 gerekir.	 İşveren	 tarafından	 ödenmesi	 gereken	 primlerin	 geç	 ödenmesi	 halinde,	
Bakanlıktan	Sosyal	Güvenlik	Kurumuna	yapılacak	ödemenin	gecikmesinden	kaynaklanan	gecikme	zammı	işverenden	tah-
sil	edilir.
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b)	 4.	 bölgede	 yapılacak	 bölgesel	 yatırımlar	 için	 Türk	
Lirası	cinsi	kredilerde	dört	puanı,	döviz	kredileri	ve	dövize	
endeksli	kredilerde	bir	puanı,
c)	 5.	 bölgede	 yapılacak	 bölgesel	 yatırımlar	 için	 Türk	
Lirası	cinsi	kredilerde	beş	puanı,	döviz	kredileri	ve	dövize	
endeksli	kredilerde	iki	puanı,
ç)	 6.	 bölgede	 yapılacak	 bölgesel	 yatırımlar	 için	 Türk	
Lirası	cinsi	kredilerde	yedi	puanı,	döviz	kredileri	ve	dövize	
endeksli	kredilerde	iki	puanı,
d)	 Bölge	 ayrımı	 yapılmaksızın	 tüm	 bölgelerde	
gerçekleştirilecek	 stratejik	 yatırımlar,	 AR-GE	 yatırımları	
ve	çevre	yatırımları	 için	Türk	Lirası	 cinsi	kredilerde	beş	
puanı,	 döviz	 kredileri	 ve	 dövize	 endeksli	 kredilerde	 iki	
puanı,
Ekonomi	Bakanlığınca	da	uygun	görülmesi	halinde	azami	
ilk	 beş	 yıl	 için	 ödenmek	 kaydıyla	 bütçe	 kaynaklarından	
karşılanabilir.
Bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	 yapılacak	
yatırımlarda	 proje	 bazında	 sağlanacak	 faiz	 desteği	
tutarları	 3	 üncü,	 4	 üncü,	 5	 inci	 ve	 6	 ncı	 bölgelerde	
sırasıyla	beşyüzbin,	altıyüzbin,	yediyüzbin	ve	dokuzyüz-
bin	Türk	Lirasını	geçemez.

Ayrıca,	bu	destekten	yararlanabilmek	için	yatırımcıların;
	 •5510	 sayılı	 Kanun	 uyarınca	 Türkiye	 genel-
inde	Sosyal	Güvenlik	Kurumuna	muaccel	olmuş	prim	ve	
idari	 para	 cezası	 borçlarının	 bulunmadığının	 veya	 tecil	
ve/veya	 taksitlendirildiğinin	 ya	 da	 yapılandırıldığının	 ve	
yapılandırmanın	bozulmadığının,
	 •6183	 sayılı	 Kanunun	 22/A	 maddesi	 uyarınca	
Maliye	Bakanlığı	tahsilat	dairelerine	müracaat	tarihinden	
önceki	 onbeş	 gün	 içerisinde	 vadesi	 geçmiş	 borcunun	
olmadığının,	tespit	edilmiş	olması	gerekir.

Faiz Desteğinin Mahiyeti Nedir?
Talep	 edilmesi	 halinde,	 bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	
ve	 stratejik	 yatırımlar	 ile	 AR-GE	 ve	 çevre	 yatırımları	
kapsamında	 desteklerden	 yararlanacak	 yatırımlar	 için	
bankalardan	kullanılacak	en	az	bir	yıl	vadeli	yatırım	kre-
dilerinin	 teşvik	 belgesinde	 kayıtlı	 sabit	 yatırım	 tutarının	
yüzde	 yetmişine	 kadar	 olan	 kısmı	 için	 ödenecek	 faizin	
veya	kâr	payının;
a)	3.	bölgede	yapılacak	bölgesel	yatırımlar	için	Türk	Lirası	
cinsi	kredilerde	üç	puanı,	döviz	kredileri	ve	dövize	endek-
sli	kredilerde	bir	puanı,
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Yatırım Yeri Tahsisinin Mahiyeti 
Nedir?
“Bölgesel	 Teşvik	 Uygulamaları	 Kapsamında	 Değerlen-
dirilen	 Yatırımlar”	 için	 esas,	 sözkonusu	 yatırımların,	
yatırımın	 gerçekleştirileceği	 bölgedeki	 Organize	 Sanayi	
veya	 Endüstri	 Bölgeleri’ne	 yönlendirilmesidir.	 Yatırımın	
gerçekleştirileceği	bölgenin	sınırları	içerisinde;
	 Organize	Sanayi	Bölgesi	veya	Endüstri	Bölgesi	
bulunması,	ancak	bu	bölgelerde	yer	alabilecek	yatırımlar	
için	 tahsis	 edilecek	 boş	 parsel	 bulunmaması	 veya	 bu	
bölgelerde	yapılması	uygun	görülmeyen	yatırımların	söz-
konusu	olduğu	durumlar	ile,
	 Organize	Sanayi	Bölgesi	veya	Endüstri	Bölge-
si	 bulunmaması	 durumunda,	 teşvik	 belgeli	 yatırımlara	
kamu	taşınmazlarından	yatırım	yeri	tahsisi	yapılmaktadır.	

Sigorta Primi Desteğinin Mahiyeti 
Nedir?
6.	Bölgede;	büyük	ölçekli	yatırımlar,	stratejik	yatırımlar	ve	
bölgesel	teşvik	uygulamaları	kapsamında	teşvik	belges-
ine	 istinaden	 gerçekleştirilecek	 yatırımla	 sağlanan	 ilave	
istihdam	 için,	 tamamlama	 vizesi	 yapılan	 teşvik	 belges-
inde	kayıtlı	istihdam	sayısını	aşmamak	kaydıyla,	işveren	
tarafından	Sosyal	Güvenlik	Kurumuna	ödenmesi	gereken	
sigorta	 primi	 işçi	 hissesinin	 asgari	 ücrete	 tekabül	 eden	
kısmı,	tamamlama	vizesinin	yapılmasını	müteakip	on	yıl	
süreyle	 işveren	 adına	 Ekonomi	 Bakanlığı	 bütçesinden	
karşılanabilir.

Öncelikli Yatırım Konuları Nelerdir?
Aşağıda	 belirtilen	 yatırım	 konuları	 yatırım	 nerede	
gerçekleştirilirse	 gerçekleştirilsin	 5.	 Bölgede	 uygulanan	
bölgesel	desteklerden	faydalanabilir.	Ancak	bu	yatırımlar,	
6.	 Bölgede	 yer	 almaları	 halinde	 bulunduğu	 bölge	
desteklerine	tabidir.	
a)	Denizyolu	ile	yük	ve/veya	yolcu	taşımacılığına	yönelik	
yatırımlar,

b)	Özel	sektör	tarafından	yapılacak	şehirlerarası	yük	ve/
veya	yolcu	taşımacılığına	yönelik	demiryolu	yatırımları	ile	
şehir	içi	yük	taşımacılığına	yönelik	demiryolu	yatırımları,
c)	 Test	 merkezleri,	 rüzgar	 tüneli	 ve	 bu	 mahiyetteki	
yatırımlar	(otomotiv,	uzay	veya	savunma	sanayine	yöne-
lik	olanlar),
ç)	 Kültür	 ve	 Turizm	 Koruma	 ve	 Gelişim	 Bölgelerinde	
yapılacak	 turizm	 yatırımlarından	 bölgesel	 desteklerden	
yararlanabilecek	nitelikteki	turizm	konaklama	yatırımları,
d)	Asgari	ellibin	metrekare	kapalı	alana	sahip	uluslararası	
fuar	yatırımları	(konaklama	ve	alışveriş	merkezi	üniteleri	
hariç),
e)	 Sağlık	 Bakanlığından	 alınacak	 proje	 onayına	 isti-
naden	 gerçekleştirilecek	 asgari	 yirmimilyon	 Türk	 Lirası	
tutarındaki	 biyoteknolojik	 ilaç,	 onkoloji	 ilaçları	 ve	 kan	
ürünleri	üretimine	yönelik	yatırımlar,
f)	 Savunma	 Sanayii	 Müsteşarlığından	 alınacak	 proje	
onayına	 istinaden	 gerçekleştirilecek	 asgari	 yirmi	 mi-
lyon	Türk	Lirası	 tutarındaki	savunma,	havacılık	ve	uzay	
alanındaki	yatırımlar,
g)	 Maden	 istihraç	 yatırımları	 ve/veya	 maden	 işleme	
yatırımları	(4/6/1985	tarihli	ve	3213	sayılı	Maden	Kanu-
nunda	tanımlanan	I.	grup	madenler	ve	mıcır	yatırımları	
ile	 İstanbul	 ilinde	 gerçekleştirilecek	 istihraç	 ve/veya	
işleme	yatırımları	hariç),
ğ)	 Özel	 sektör	 tarafından	 gerçekleştirilecek	 olan	 okul	
öncesi,	ilkokul,	ortaokul	ve	lise	eğitim	yatırımları,
h)	Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı	TÜBİTAK	ve	KOS-
GEB	tarafından	desteklenen	AR-GE	projeleri	neticesinde	
geliştirilen	 ürünlerin	 veya	 parçaların	 üretimine	 yönelik	
yatırımlar.
Türkiye’de	hâlihazırda	27	adet	Kültür	ve	Turizm	Koruma	
ve	Geliştirme	Bölgesi	bulunmaktadır,	aşağıdaki	haritada	
gösterilmiştir.	
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Bir Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar Nelerdir?

Büyük	 ölçekli	 yatırımlar	 veya	 bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	 gerçekleştirilecek	 yatırımlar,	 aşağıda	 belirtilen	
koşullardan	en	az	birini	sağlamaları	halinde	vergi	indirimi	ve	sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği	açısından	bulundukları	
bölgenin	bir	alt	bölgesinde	sağlanan	oran	ve	sürelerde	bu	desteklerden	yararlanabilir.
a)	Yatırımın	organize	sanayi	bölgesinde	(OSB)	gerçekleştirilmesi.
b)	 Yatırımın,	 aynı	 sektörde	 faaliyet	 gösteren	 en	 az	 beş	 gerçek	 veya	 tüzel	 kişinin	 ortağı	 olduğu	 yatırımcı	 tarafından	
gerçekleştirilmesi	ve	ortak	faaliyet	gösterilen	alanda	entegrasyonu	sağlayacak	bir	yatırım	olması.

Niğde	Üniversitesi
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III. Büyük Ölçekli Yatırımlar
Büyük	Ölçekli	Yatırım	konuları	ve	asgari	yatırım	konuları	aşağıdaki	tabloda	belirtildiği	gibidir:
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Önceki	sayfadaki	tabloda	belirtilen	asgari	tutarları	sağ-layan	yatırım	konuları
a)	Gümrük	vergisi	muafiyeti.
b)	KDV	istisnası.
c)	Vergi	indirimi.
ç)	Sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği.
d)	Yatırım	yeri	tahsisi.
e)	Gelir	vergisi	stopajı	desteği	(6.	bölgede	gerçekleş-tirilecek	yatırımlar	için).
f)	Sigorta	primi	desteği	(6.	bölgede	gerçekleştirilecek	ya-tırımlar	için).
desteklerinden	faydalanabilirler.

Büyük Ölçekli Yatırımlara Sağlanan Vergi İndiriminin Mahiyeti Nedir?
Büyük	ölçekli	yatırımlar	kapsamında	gerçekleştirilecek	yatırımlarda,	5520	sayılı	Kanunun	32/A	maddesi	çerçevesinde	gelir	
veya	kurumlar	vergisi,	öngörülen	yatırıma	katkı	tutarına	ulaşıncaya	kadar	indirimli	olarak	uygulanır.
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Büyük	 ölçekli	 yatırımlar	 kapsamındaki	 yatırımlarda;	 2.	
bölgede	 yüzde	 onunu,	 3.	 bölgede	 yüzde	 yirmisini,	 4.	
bölgede	yüzde	otuzunu,	5.	bölgede	yüzde	ellisini	ve	6.	
bölgede	yüzde	seksenini	geçmemek	üzere	yatırım	döne-
minde	 yatırımcının	 diğer	 faaliyetlerinden	 elde	 edilen	
kazançlarına	 indirimli	 gelir	 veya	kurumlar	 vergisi	 uygu-
lanabilir.

Buna	ek	olarak	gerçekleştirilecek	olan	yatırımın	organize	
sanayi	bölgesinde	(OSB)	veya	aynı	sektörde	faaliyet	gös-
teren	en	az	beş	gerçek	veya	tüzel	kişinin	ortağı	olduğu	
yatırımcı	tarafından	gerçekleştirilmesi	durumlarında	vergi	
indirimi	 açısından	 bulundukları	 bölgenin	 bir	 alt	 bölges-
inde	sağlanan	oran	ve	sürelerde	yararlandırılabilir.	

Büyük Ölçekli Yatırımlara Sağlanan Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin 
Mahiyeti Nedir?
Büyük	ölçekli	yatırımlar	kapsamında	desteklenen	yatırımlardan,	teşvik	belgesinde	kayıtlı	istihdamı	aşmamak	kaydıyla;
a)	Komple	yeni	yatırımlarda,	teşvik	belgesi	kapsamında	gerçekleşen	yatırımla	sağlanan,
b)	 Diğer	 yatırım	 cinslerinde,	 yatırımın	 tamamlanmasını	 müteakip,	 yatırıma	 başlama	 tarihinden	 önceki	 son	 altı	 aylık	
dönemde	(mevsimsel	özellik	taşıyan	yatırımlarda	bir	önceki	yıla	ait	mevsimsel	istihdam	ortalamaları	dikkate	alınır)	Sosyal	
Güvenlik	Kurumuna	verilen	aylık	prim	ve	hizmet	belgesinde	bildirilen	ortalama	işçi	sayısına	teşvik	belgesi	kapsamında	
gerçekleşen	yatırımla	ilave	edilen,
istihdam	 için	 ödenmesi	 gereken	 sigorta	 primi	 işveren	 hissesinin	 asgari	 ücrete	 tekabül	 eden	 kısmı	 Ekonomi	 Bakanlığı	
bütçesinden	karşılanır.
Büyük	ölçekli	yatırımlar	kapsamında	desteklenen	yatırımlarda	söz	konusu	destek	aşağıda	belirtilen	sürelerde	ve	oranlarda	
uygulanır:

Yatırımın	organize	sanayi	bölgesinde	(OSB)	veya	aynı	sektörde	faaliyet	gösteren	en	az	beş	gerçek	veya	tüzel	kişinin	ortağı	
olduğu	yatırımcı	tarafından	gerçekleştirilmesi	durumlarında	sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği	açısından	bulundukları	
bölgenin	bir	alt	bölgesinde	sağlanan	oran	ve	sürelerde	yararlandırılabilir.		

Çiftehan	Kaplıcaları
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IV.Stratejik Yatırımlar
Aşağıda	 yer	 alan	 kriterlerin	 tamamını	 birlikte	 sağlayan,	
ithalat	 bağımlılığı	 yüksek	 ürünlerin	 üretimine	 yönelik	
yatırımlar	stratejik	yatırım	olarak	değerlendirilir.
Asgari	sabit	yatırım	tutarının	ellimilyon	Türk	Lirasının	
üzerinde	 olması	 (münhasıran	 bu	 yatırımların	 enerji	
ihtiyacını	 karşılamak	 üzere	 gerçekleştirilecek	 doğalgaza	
dayalı	olmayan	enerji	yatırımlarının,	tesis	kurulu	gücü	ile	
orantılanacak	kısmı	dâhil).
Yatırım	konusu	ürünle	ilgili	yurtiçi	toplam	üretim	kapa-
sitesinin	ithalattan	az	olması.
Ekonomi	 Bakanlığınca	 belirlenecek	 esaslar	 çerçeves-
inde,	belge	konusu	yatırımla	sağlanacak	katma	değerin	
asgari	yüzde	kırk	olması.
Yatırım	konusu	ürünle	ilgili	olarak	son	bir	yıl	içerisinde	
gerçekleşen	 toplam	 ithalat	 tutarının	 ellimilyon	 ABD	
Dolarının	üzerinde	olması.

Bu	kriterleri	 sağlayan	yatırımlar	bölge	 farkı	gözetilmek-
sizin	
a)	Gümrük	vergisi	muafiyeti.
b)	KDV	istisnası.
c)	Vergi	indirimi.
ç)	Sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği.
d)	Yatırım	yeri	tahsisi.

e)	Faiz	Desteği
f)	KDV	iadesi
g)Gelir	vergisi	stopajı	desteği	(6.	bölgede	gerçekleştirilecek	
yatırımlar	için).
ğ)	 Sigorta	 primi	 desteği	 (6.	 bölgede	 gerçekleştirilecek	
yatırımlar	için).
desteklerinden	yararlandırılabilir.	

5.Niğde’de Gerçekleştirilecek Ya-
tırımlara Sağla-nacak Teşviklerin 
Örneklerle Açıklanması
1.Örnek-1:	Niğde’de	toplam	yatırım	tutarı	5	milyon	TL	olan	
imalat	 sanayisine	 yönelik	 bir	 ya-tırım	 gerçekleştirilmesi	
durumunda	 bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	
devletin	yatırıma	sağlayacağı	destekler	neler	ve	ne	kadar	
olacaktır?

Bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	 Niğde’ye	
gerçekleştirilecek	bir	yatırıma	uygulanabilecek	destekler;

Vergi	indirimi,
Sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği,
Yatırım	yeri	tahsisi,
Faiz	Desteği,
KDV	muafiyeti,
Gümrük	vergisi	muafiyetidir.

Vergi	İndirimi:
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Sungurbey	Camii Niğde’nin	5.	Bölgede	bulunması	sebebiyle	bölgesel	teşvik	
uygulamaları	 kapsamında	 OSB	 dışında	 yapılacak	 bir	
yatırımda	devletin	sağlayacağı	yatırıma	katkı	oranı	%40,	
kurumlar	veya	gelir	vergisi	indirimi	oranı	ise	%80	olarak	
gerçekleşecektir.	Yani	5.000.000	TL’lik	bir	yatırımda;
Yatırıma	Katkı	Oranı:	5.000.000	TL	x	%40	=	2.000.000	
TL	olacak,
Kurumlar	veya	Gelir	Vergisi	İndirim	Oranı	%80’dir.	
Buna	göre	uygulanacak	Kurumlar	Vergisi	İndirimi	=	%20	
x	%80	=	%16
Ve	Kurumlar	Vergisi	Oranı	=	%20	-	%16	=	%4	olarak	
uygulanacaktır.

Bunun	 anlamı	 5.000.000	 TL’lik	 toplam	 yatırımın	
2.000.000	 TL’lik	 kısmının,	 devlet	 tarafından	 bu	 tutarda	
az	vergi	tahsilatı	yapılmak	suretiyle	(kurumlar	vergisinin	
%20	yerine	%4	uygulanması	yoluyla)	desteklenmesidir.	

2.000.000	 TL’lik	 bu	 tutarın	%50’lik	 bölümü	 (1.000.000	
TL)	 yatırım	 sırasında	 yatırımcının	 diğer	 faaliyetlerinden	
elde	edilen	kazançlarına	indirimli	gelir	veya	kurumlar	ver-
gisi	olarak	uygulanabilir.	Yatırımcı,	geriye	kalan	%50’lik	
bölümden	(1.000.000	TL)	ise	yatırım	işletmeye	geçtikten	
sonra	elde	edilecek	kazançlara	indirimli	gelir	veya	kurum-
lar	vergisi	uygulanması	ile	faydalanabilecektir.	

19.	Yüzyıl	Adurmusun	(Koyunlu)	Halısı
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Eğer	 aynı	 yatırım	 Organize	 Sanayi	 Bölgesi’nde	 gerçek-
leştirilirse	yatırım	bir	alt	bölge	desteklerinden	(5.	Bölge	
yerine	6.	Bölge	)	faydalanacaktır.	Bu	durumda;
 
Yatırıma	katkı	oranı:	5.000.000	TL	x	%50	=	2.500.000	
TL	olacak,
Kurumlar	veya	Gelir	Vergisi	İndirim	Oranı	%90’dır.	
Buna	göre	uygulanacak	Kurumlar	Vergisi	İndirimi	=	%20	
x	%90	=	%18
Ve	Kurumlar	Vergisi	Oranı	=	%20	-	%18	=	%2	olarak	
uygulanacaktır.

Yani	 5.000.000	 TL’lik	 toplam	 yatırımın	 2.500.000	 TL’lik	
kısmı	 devlet	 tarafından	 bu	 tutarda	 az	 vergi	 tahsilatı	
yapılmak	suretiyle	(kurumlar	vergisinin	%20	yerine	%2	
uygulanması	yoluyla)	desteklenecektir.	

2.500.000	 TL’lik	 bu	 tutarın	%50’lik	 bölümü	 (1.250.000	
TL)	 yatırım	 sırasında	 yatırımcının	 diğer	 faaliyetlerinden	
elde	edilen	kazançlarına	indirimli	gelir	veya	kurumlar	ver-
gisi	olarak	uygulanabilir.	Yatırımcı,	geriye	kalan	%50’lik	
bölümden	(1.250.000	TL)	ise	yatırım	işletmeye	geçtikten	
sonra	elde	edilecek	kazançlara	indirimli	gelir	veya	kurum-
lar	vergisi	uygulanması	ile	faydalanabilecektir.	

Aladağlar



YENİ TEŞVİK SİSTEMİ / Niğde
N

iğ
de

 Y
at

ır
ım

 D
es

te
k 

O
fi

si

28

Niğde’ye	gerçekleştirilecek	5	milyon	TL’lik	bu	yatırım	ile	
50	kişi	istihdam	edileceğini	farz	edersek;
Yatırımcı	 yatırım	 ile	 istihdam	 edeceği	 50	 kişinin	 6	 yıl	
boyunca	 sigorta	 primi	 işveren	 hissesinin	 asgari	 ücrete	
tekabül	 eden	 kısmı	 sektörlere	 göre	 değişim	 gösterme-
kle	 birlikte	 ortalama	 188	 TL’yi	 ödemeyecektir.	 Bu	 du-
rumda	yaklaşık	olarak	188,00	x	50	x	84	=	789.600	TL	
yatırımcıya	destek	verilmiş	olunacaktır.	Devletin	yatırıma	
sağlayacağı	sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği	miktarı	
toplam	sabit	yatırımın	%35’ini	geçemeyecek	olmasından	
dolayı	5	milyon	TL’lik	bir	yatırımda	faydalanılabilecek	aza-
mi	sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği	5.000.000	x	%35	
=	1.750.000	TL	olacaktır.	
Eğer	 aynı	 yatırım	 Organize	 Sanayi	 Bölgesi’nde	
gerçekleştirilirse	yatırım	bir	alt	bölge	desteklerinden	(5.	
Bölge	 yerine	 6.	 Bölge	 )	 faydalanacaktır.	 Bu	 durumda	
yatırımcı	yatırım	ile	istihdam	edeceği	50	kişinin	7	yıl	yer-
ine	10	yıl	boyunca	sigorta	primi	işveren	hissesinin	asgari	
ücrete	tekabül	eden	kısmı	olan	188,00	TL’yi	ödemeyecek-
tir.	Yani	yaklaşık	olarak	188,00	x	50	x	120	=	1.128.000	TL	
yatırımcıya	destek	verilmiş	olunacaktır.	Devletin	yatırıma	
sağlayacağı	sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği	miktarı	
toplam	sabit	yatırımın	%50’ini	geçemeyecek	olmasından	
ötürü	5	milyon	TL’lik	bir	yatırımda	faydalanılabilecek	aza-
mi	sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği	5.000.000	x	%50	
=	2.500.000	TL	olacaktır.	

Atatürk	Anıtı

Hüdavend	Hatun	Türbesi
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Faiz Desteği

Niğde’de	Gece
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Yatırımda	en	az	 1	 yıl	 vadeli	 yatırım	 kredisi	 kullanılması	
halinde	 kayıtlı	 sabit	 yatırım	 tutarının	 yüzde	 yetmişine	
kadar	 olan	 kısmı	 için	 ödenecek	 faizin	 veya	 kar	 payının	
5.	Bölgede	yer	alan	Niğde’de	Türk	Lirası	cinsi	kredilerde	
5	puanı,	döviz	kredileri	ve	dövize	endeksli	kredilerde	2	
puanı	bütçe	kaynaklarından	karşılanabilecektir.	
Günümüzde	 yatırım	 kredileri	 faiz	 oranlarını	 ortalama	
olarak	14	puan	kabul	 edecek	olursak	gerçekleştirilecek	
yatırımda	bu	 faiz	oranının	4	puanı	devlet,	 geriye	 kalan	
10	 puanı	 ise	 yatırımcı	 tarafından	 karşılanacaktır.	 Ancak	
devletin	 karşılayacağı	 toplam	 faiz	 tutarı	 600	 bin	 TL’yi	
geçemeyecektir.	

Yatırım Yeri Tahsisi
Gerçekleştirilecek	yatırımda	yatırım	yeri	tahsisi	talebinde	
bulunulması	 halinde	 yatırımcı	 ilk	 olarak	 boş	 parsel	
bulunması	halinde	Organize	Sanayi	Bölgesine	yönlendi-
rilir.	

OSB’de	 boş	 parsel	 bulunmaması	 durumunda	 ise	
29/06/2001	tarihli	ve	4706	sayılı	Kanunun	ek	3.	maddesi	
çerçevesinde	belirlenen	usul	ve	esaslara	göre	yatırım	yeri	
tahsis	edilebilir.	

KDV İstisnası
25/10/1984	 tarihli	 ve	 3065	 sayılı	 Katma	 Değer	 Vergisi	
Kanunu	gereğince	gerçekleştirilecek	yatırım	kapsamında	
yapılacak	 makine	 ve	 teçhizat	 ithal	 ve	 yerli	 teslimleri	
KDV’den	istisna	edilebilecektir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gerçekleştirilecek	yatırım	kapsamında	yatırım	malı	mak-
ine	ve	teçhizatın	ithali	yürürlükteki	İthalat	Rejimi	Kararı	
gereğince	ödenmesi	gereken	gümrük	vergisinden	muaf	
tutulabilecektir.
Niğde’de	 50	 kişinin	 istihdam	 edileceği	 5	 milyon	 TL’lik	
yatırımının	yaklaşık	olarak	elde	edeceği	desteklerin	özet	
tablosu	aşağıdaki	gibidir:
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Tablodan	 da	 görülebileceği	 üzere	 yatırımın	 OSB	
dışında	 gerçekleştirilmesi	 durumunda	 devletin	 yatırıma	
sağlayacağı	destek	yoğunluğu	%78,46	olurken	yatırımın	
OSB’de	gerçekleştirilmesi	durumunda	destek	yoğunluğu	
%95,24’e	ulaşmaktadır.	

Örnek-2: Niğde’de	toplam	yatırım	tutarı	5	milyon	TL	
olan	 otel	 yatırımı	 gerçekleştirilmesi	 durumunda	 bölge-
sel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	 devletin	 yatırıma	
sağlayacağı	 destekler	 neler	 ve	 ne	 kadar	 olacaktır?	
Kültür	 ve	 Turizm	 Koruma	 ve	 Gelişim	 Bölgelerinde	
gerçekleştirilecek	 turizm	 yatırımları	 Yeni	 Teşvik	 Siste-
minde	öncelikli	yatırım	konuları	içerisinde	yer	almasından	
ötürü	hangi	bölgede	gerçekleştirilirse	gerçekleştirilsin	
5.	Bölgede	uygulanan	bölgesel	desteklerden	faydalanabi-
lecektir.	Niğde	ili	zaten	5.	Bölgede	olduğundan	aşağıdaki	
desteklerden	faydalanacaktır.	
Bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	 Niğde’ye	
gerçekleştirilecek	 bir	 otel	 yatırıma	 uygulanabilecek	
destekler;
Vergi	indirimi,
Sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği,
Faiz	Desteği,
Yatırım	yeri	tahsisi,
KDV	muafiyeti,
Gümrük	vergisi	muafiyetidir.

Vergi İndirimi:

Niğde	teşvik	kapsamında	5.	Bölgede	olmasından	dolayı	
bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	 devletin	
sağlayacağı	yatırıma	katkı	oranı	%40,	kurumlar	veya	ge-
lir	vergisi	indirimi	oranı	ise	%80	olarak	gerçekleşecektir.	

Niğde	Müzesi
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Bu	durumda	5.000.000	TL’lik	bir	yatırımda;
Yatırıma	katkı	oranı:	5.000.000	TL	x	%40	=	2.000.000	
TL	olacak,
Kurumlar	veya	Gelir	Vergisi	İndirim	Oranı	%80	
Buna	göre	uygulanacak	Kurumlar	Vergisi	İndirimi	=	%20	
x	%80	=	%16
Ve	Kurumlar	Vergisi	Oranı	=	%20	-	%16	=	%4	olarak	
uygulanacaktır.

Yani	 5.000.000	 TL’lik	 toplam	 yatırımın	 2.000.000	 TL’lik	
kısmı	 devlet	 tarafından	 bu	 tutarda	 az	 vergi	 tahsilatı	
yapılmak	 suretiyle	 (kurumlar	 vergisinin	 %20	 yerine	
%4	 uygulanması	 yoluyla)	 desteklenecektir.	 2.000.000	
TL’lik	bu	tutarın	%50’lik	bölümü	(1.000.000	TL)	yatırım	
sırasında	 yatırımcının	 diğer	 faaliyetlerinden	 elde	 edilen	
kazançlarına	 indirimli	gelir	veya	kurumlar	vergisi	olarak	
uygulanabilir.

Yatırımcı,	geriye	kalan	%50’lik	bölümden	(1.000.000	TL)	
ise	 yatırım	 işletmeye	geçtikten	 sonra	 elde	 edilecek	 ka-
zançlara	indirimli	gelir	veya	kurumlar	vergisi	uygulanması	
ile	faydalanabilecektir.	

Aladağlar

Kemerhisar	-	Su	Kemerleri
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Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:

Niğde’de	 gerçekleştirilecek	 turizm	 yatırımları	 5.	 Bölge	
desteklerinden	 faydalanacak	 olmasından	 dolayı	 yatırım	
ile	istihdam	edilecek	her	bir	personelin	7	yıl	boyunca	sig-
orta	primi	işveren	hissesinin	asgari	ücrete	tekabül	eden	
kısmı	devlet	tarafından	karşılanacaktır.

Niğde’ye	gerçekleştirilecek	5	milyon	TL’lik	bu	yatırım	ile	
50	kişi	istihdam	edileceğini	farz	edersek;
Asgari	ücrete	tekabül	eden	sigorta	primi	işveren	hissesi	
=	188,00	TL
Desteklenme	süresi	=	7	yıl	=	84	ay
İstihdam	sayısı	=	50	kişi
Bu	 durumda	 devletten	 tarafından	 karşılanacak	 sigorta	
primi	işveren	hissesi	desteği
188	TL	x	84	x	50	=	789.600	TL	olacaktır.
Devletin	 yatırıma	 sağlayacağı	 sigorta	 primi	 işveren	
hissesi	 desteği	 miktarı	 toplam	 sabit	 yatırımın	 %35’ini	
geçemeyecek	 olmasından	 ötürü	 5	 milyon	 TL’lik	 bir	
yatırımda	faydalanılabilecek	azami	sigorta	primi	 işveren	
hissesi	 desteği	 5.000.000	 x	 %35	 =	 1.750.000	 TL’yi	
aşamayacaktır.

Niğde	Anadolu	Lisesi
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Yatırımda	en	az	 1	 yıl	 vadeli	 yatırım	 kredisi	 kullanılması	
halinde	 kayıtlı	 sabit	 yatırım	 tutarının	 yüzde	 yetmişine	
kadar	 olan	 kısmı	 için	 ödenecek	 faizin	 veya	 kar	 payının	
turizm	 yatırımlarında	 5.	 Bölgede	 yer	 alan	 Niğde’de	
Türk	 Lirası	 cinsi	 kredilerde	 5	 puanı,	 döviz	 kredileri	 ve	
dövize	endeksli	kredilerde	1	puanı	bütçe	kaynaklarından	
karşılanabilecektir.	
Günümüzde	 yatırım	 kredileri	 faiz	 oranlarını	 ortalama	
olarak	14	puan	kabul	 edecek	olursak	gerçekleştirilecek	
yatırımda	bu	faiz	oranının	5	puanı	devlet,	geriye	kalan	9	
puanı	ise	yatırımcı	tarafından	karşılanacaktır.	Ancak	dev-
letin	karşılayacağı	toplam	faiz	tutarı	700	bin	TL’yi	geçe-
meyecektir.	

Yatırım Yeri Tahsisi
Gerçekleştirilecek	yatırımda	yatırım	yeri	tahsisi	talebinde	
bulunulması	 halinde	 yatırımcı	 ilk	 olarak	 boş	 parsel	
bulunması	halinde	Organize	Sanayi	Bölgesine	yönlendi-
rilir.	 OSB’de	 boş	 parsel	 bulunmaması	 durumunda	 ise	
29/06/2001	tarihli	ve	4706	sayılı	Kanunun	ek	3.	maddesi	
çerçevesinde	belirlenen	usul	ve	esaslara	göre	yatırım	yeri	
tahsis	edilebilir.	

KDV İstisnası
25/10/1984	 tarihli	 ve	 3065	 sayılı	 Katma	 Değer	 Vergisi	
Kanunu	gereğince	gerçekleştirilecek	yatırım	kapsamında	
yapılacak	 makine	 ve	 teçhizat	 ithal	 ve	 yerli	 teslimleri	

KDV’den	istisna	edilebilecektir.

Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gerçekleştirilecek	yatırım	kapsamında	yatırım	malı	mak-
ine	ve	teçhizatın	ithali	yürürlükteki	İthalat	Rejimi	Kararı	
gereğince	ödenmesi	gereken	gümrük	vergisinden	muaf	
tutulabilecektir.

Faiz Desteği

Alaaddin	Camii
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Örnek-3:	Niğde’de	 toplam	yatırım	 tutarı	 5	milyon	TL	
olan	 ilköğretim	 okulu	 yatırımı	 gerçekleştirilmesi	 duru-
munda	 bölgesel	 teşvik	 uygulamaları	 kapsamında	 dev-
letin	 yatırıma	 sağlayacağı	 destekler	 neler	 ve	 ne	 kadar	
olacaktır?
Özel	 sektör	 tarafından	 gerçekleştirilecek	 olan	 okul	
öncesi,ilkokul,ortaokul	ve	lise	eğitim	yatırımları	Yeni	Teşvik	
Sisteminde	öncelikli	yatırım	konuları	arasında	yer	almakta	
olup	yatırım	nerede	gerçekleştirilirse	gerçekleştirilsin	5.	
Bölgede	uygulanan	bölgesel	desteklerden	faydalanabilir.	
Bu	sebepten	Niğde	ili	zaten	5.	Bölge	olmasından	dolayı	
5.	 bölgenin	 desteklerinden	 faydalanacaktır.	 İlköğretim	
okulu	yatırımında	faydalanılabilecek	destekler	bir	önceki	
örnekte	anlatılan	turizm	yatırımlarına	sağlanan	destekler	
ile	hemen	hemen	aynı	olacaktır.	
Örnek-4:Niğde’de	 toplam	 yatırım	 tutarı	 50	 milyon	 TL	
olan	 makine	 imalatı	 yatırımı	 gerçekleştirilmesi	 duru-
munda	Yeni	Teşvik	Sistemi	kapsamında	devletin	yatırıma	
sağlayacağı	destekler	neler	ve	ne	kadar	olacaktır?
50	 milyon	 TL	 ve	 üzeri	 makine	 imalatı	 yatırımları	 Yeni	
Teşvik	Sistemi’nde	Büyük	Ölçekli	Yatırımlar	kapsamında	
değerlendirilecektir.	

Yeni	Teşvik	Sistemi’nde	Niğde’de	gerçekleştirilecek	Büyük	
Ölçekli	Yatırımlara	sağlanan	destekler	şunlardır:

Gümrük	vergisi	muafiyeti,
KDV	istisnası,
Vergi	indirimi,
Sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği,
Yatırım	yeri	tahsisi

Gümrük	 vergisi	muafiyeti,	 KDV	 istisnası	 ve	 yatırım	 yeri	
tahsisi	 bölgesel	 teşvik	 kapsamındaki	 uygulamalar	 ile	
aynıdır.	 Ancak	 vergi	 indirimi	 ve	 sigorta	 primi	 işveren	
hissesi	desteği	farklılık	göstermektedir.

Vergi İndirimi
Niğde’de	 gerçekleştirilecek	 herhangi	 bir	 büyük	 ölçekli	
yatırımda	devletin	sağlayacağı	yatırıma	katkı	oranı	%50,	
kurumlar	vergisi	indirimi	%80	olacakken	yatırımın	OSB’de	
gerçekleştirilmesi	durumunda	devletin	sağlayacağı	katkı	
oranı	%60,	kurumlar	vergisi	indirimi	ise	%90	olacaktır.

Narlı	Göl
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Bu	durumda	Niğde’de	gerçekleştirilecek	50	milyon	TL’lik	
makine	imalat	yatırımında	(OSB	dışında	bir	yerde);
Yatırıma	katkı	oranı:	50.000.000	TL	x	%50	=	25.000.000	
TL	olacak,
Kurumlar	veya	Gelir	Vergisi	İndirim	Oranı	%80	
Buna	göre	uygulanacak	Kurumlar	Vergisi	İndirimi	=	%20	
x	%80	=	%16
Ve	Kurumlar	Vergisi	Oranı	=	%20	-	%16	=	%4	olarak	
uygulanacaktır.

Yani	50.000.000	TL’lik	toplam	yatırımın	25.000.000	TL’lik	
kısmı	 devlet	 tarafından	 bu	 tutarda	 az	 vergi	 tahsilatı	
yapılmak	suretiyle	(kurumlar	vergisinin	%20	yerine	%4	
uygulanması	yoluyla)	desteklenecektir.	

25.000.000	TL’lik	bu	tutarın	%50’lik	bölümü	(12.500.000	
TL)	 yatırım	 sırasında	 yatırımcının	 diğer	 faaliyetlerinden	
elde	edilen	kazançlarına	indirimli	gelir	veya	kurumlar	ver-
gisi	olarak	uygulanabilir.	Yatırımcı,	geriye	kalan	%50’lik	
bölümden	(12.500.000	TL)	ise	yatırım	işletmeye	geçtik-
ten	sonra	elde	edilecek	kazançlara	indirimli	gelir	veya	ku-
rumlar	vergisi	uygulanması	ile	faydalanabilecektir.	
Eğer	aynı	yatırım	Organize	Sanayi	Bölgesi’nde

gerçekleştirilirse	yatırım	bir	alt	bölge	desteklerinden	(5.	
Bölge	yerine	6.	Bölge	)	faydalanacaktır.	Bu	durumda;
 
Yatırıma	katkı	oranı:	50.000.000	TL	x	%60	=	30.000.000	
TL	olacak,
Kurumlar	veya	Gelir	Vergisi	İndirim	Oranı	%90’dır.	
Buna	göre	uygulanacak	Kurumlar	Vergisi	İndirimi	=	%20	
x	%90	=	%18
Ve	Kurumlar	Vergisi	Oranı	=	%20	-	%18	=	%2	olarak	
uygulanacaktır.

Yani	50.000.000	TL’lik	toplam	yatırımın	30.000.000	TL’lik	
kısmı	 devlet	 tarafından	 bu	 tutarda	 az	 vergi	 tahsilatı	
yapılmak	suretiyle	(kurumlar	vergisinin	%20	yerine	%2	
uygulanması	yoluyla)	desteklenecektir.	

30.000.000	TL’lik	bu	tutarın	%80’lik	bölümü	(24.000.000	
TL)	 yatırım	 sırasında	 yatırımcının	 diğer	 faaliyetlerinden	
elde	edilen	kazançlarına	indirimli	gelir	veya	kurumlar	ver-
gisi	olarak	uygulanabilir.	Yatırımcı,	geriye	kalan	%20’lik	
bölümden	(6.000.000	TL)	ise	yatırım	işletmeye	geçtikten	
sonra	elde	edilecek	kazançlara	indirimli	gelir	veya	kurum-
lar	vergisi	uygulanması	ile	faydalanabilecektir.	
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Sigorta	Primi	İşveren	Hissesi	Desteği:
Niğde’de	gerçekleştirilecek	herhangi	bir	büyük	ölçekli	yatırıma	uygulanacak	sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği	5.	Bölgede	
olmasına	istinaden,bölgesel	teşvik	uygulamalarında	7	yıl	yararlanabilir.	Yatırım	OSB’de	gerçekleştirilir	ise	bu	süre	10	yıldır.
Niğde’ye	gerçekleştirilecek	50	milyon	TL’lik	bu	yatırım	ile	100	kişi	istihdam	edileceğini	farz	edersek;	

Asgari	ücrete	tekabül	eden	sigorta	primi	işveren	
hissesi	=	188,00	TL
Desteklenme	süresi	=	7	yıl	=	84	ay
İstihdam	sayısı	=	100	kişi
Bu	 durumda	 devletten	 tarafından	 karşılanacak	
sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği
188,00	TL	x	84	x	100	=	1.579.200	TL	olacaktır.
Devletin	yatırıma	sağlayacağı	sigorta	primi	işveren	
hissesi	 desteği	 miktarı	 toplam	 sabit	 yatırımın	
%10’unu	geçemeyecek	olmasından	ötürü	50	mi-
lyon	TL’lik	bir	yatırımda	faydalanılabilecek	azami	
sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği	50.000.000	
x	%10	=	5.000.000	TL’yi	aşamayacaktır.
Yatırım	OSB’de	gerçekleştirilecek	olursa	devletin	
sağlayacağı	sigorta	primi	işveren	hissesi	desteği;
188,00	TL	x	120	x	100	=	2.256.000	TL	olacaktır.	

Niğde	Öğretmen	Evi
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Tablodan	 da	 görülebileceği	 üzere	 Niğde’de	 gerçekle-
ştirilecek	olan	50	milyon	TL’lik	makine	imalatı	yatırımına	
yatırımının	 OSB	 dışında	 gerçekleştirilmesi	 durumunda	
devletin	sağlayacağı	destek	yoğunluğu	%61	iken	OSB’de	
gerçekleştirilmesi	halinde	%73	olmaktadır.	
Örnek-5: Niğde’de	 balon	 turizmine	 yönelik	 yatırım	
gerçek-leştirilmesi	 durumunda	 Bölgesel	 Teşvik	
Uygulamalarından	faydalanılabilecek	midir?
Turizm	sektöründe	sadece	konaklamaya	yönelik	yatırımlar	
Bölgesel	 Teşvik	 Uygulamalarından	 faydalanabilmek-
te	 olup	 balon	 turizmine	 yönelik	 gerçekleştirilecek	 bir	
yatırım	ancak	KDV	istisnası	ve	gümrük	vergisi	muafiyeti	
desteklerini	 kapsayan	Genel	 Teşvik	 Sistemi’nden	 yarar-
lanabilecektir.	Bölgesel	Teşvik	Uygulamaları	kapsamında	
desteklenecek	sektörler	Ek-4A	ve	Ek-4B’de	verilmiştir.

Örnek-6:	Niğde’de	un	üretimine	yönelik	gerçekleştirilecek	
komple	yeni	yatırım	Yeni	Teşvik	Sisteminden	faydalana-
bilecek	midir?
Un	 üretimine	 yönelik	 hiçbir	 yatırım	Yeni	 Teşvik	 Sistemi	
içerisinde	 desteklenmemektedir.	 Yeni	 Teşvik	 Sistemi	
ile	 teşvik	 edilmeyecek	 veya	 teşviki	 belirli	 şartlara	 bağlı	
yatırım	konuları	Ek-3’te	verilmiştir.

Örnek-7: Niğde	 Altunhisar	 ilçesinde	 gerçekleştirilecek	
olan	50	dekar	büyüklüğündeki	sera	yatırımı	Yeni	Teşvik	
Sistemi	 kapsamındaki	 desteklerden	 faydalanabilecek	
midir?
Beşinci	Bölgede	yer	alan	Niğde’de	gerçekleştirilecek	10	
dekardan	 daha	 büyük	 bütün	 sera	 yatırımları	 Bölgesel	
Teşvik	Uygulamalarından	faydalanabilecektir.	

Asgari	ücrete	tekabül	eden	sigorta	primi	işveren	hissesi	=	188,00	TL
Niğde’de	100	kişinin	istihdam	edileceği	50	milyon	TL’lik	yatırımının	yaklaşık	olarak	elde	edeceği	desteklerin	özet	tablosu	
aşağıdaki	gibidir:
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Saat	Kulesi

Bahçeli	Roma	Havuzu



YENİ TEŞVİK SİSTEMİ / Niğde
N

iğ
de

 Y
at

ır
ım

 D
es

te
k 

O
fi

si

40

EK-2: Yatırım Teşvik Belgesi başvurusu 
yapılabilecek Kurum/Kuruluşlar Listesi
Ekonomi	Bakanlığı
T.C.	 Ekonomi	 Bakanlığı	 –	 Teşvik	 Uygulama	 ve	 Yabancı	
Sermaye	Genel	Müdürlüğü
İnönü	Bulvarı	No:	36	06510	Emek/Ankara
Tel:	(312)	204	75	00
Web	Adresi:	www.ekonomi.gov.tr
Kalkınma	Ajansı
Ahiler	Kalkınma	Ajansı
Kapucubaşı	 Mahallesi	 Atatürk	 Bulvarı	 No:57	 Merkez	 /	
Nevşehir
Tel:	(384)	213	36	66
Fax:	(384)	214	00	46
Web	Adresi:	www.ahika.org.tr
Ahiler	Kalkınma	Ajansı	Niğde	Yatırım	Destek	Ofisi
Bankalar	 Caddesi	 Niğde	 Ticaret	 ve	 Sanayi	 Odası	 Altı	
No:17/D	Merkez/Niğde
Tel:	(388)	233	51	59
Faks:	(388)	233	55	00
Web	Adresi:	www.ahika.org.tr
EK-3: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli 
Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

I - Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar 
A.	Tarım	ve	Tarımsal	Sanayi
1-	Un,	irmik	(makarna	imalatı	ile	entegre	irmik	yatırımları	
ve	mısır	 irmiği	 yatırımları	 hariç),	 yem	 (balık	 unu,	 balık	
yağı,	balık	yemi	ve	entegre	hayvancılık	üretimi	 içindeki	
yem	üretimi	hariç),	nişasta	ve	nişasta	bazlı	şeker.	
2-		Dışarıya	yemek	hizmeti	sunan	işletmeler	(hazır	yem-
ek).
3-		Küp	şeker.
4-		5	dekarın	altındaki	seracılık	yatırımları.
5-	Bitkisel	üretim	(5	dekar	ve	üstü	seracılık	yatırımları,	
kültür	 mantarı	 yetiştiriciliği	 ve	 entegre	 hayvancılık	
yatırımları	içerisindeki	yem	bitkileri	yetiştiriciliği		hariç).
6-	 Bölgesel	 uygulamalar	 kapsamında	 teşvik	 edilecek	
entegre	 hayvancılık	 yatırımları	 ve	 şartlı	 desteklenecek	
hayvancılık	yatırımları	dışındaki	hayvancılık	yatırımları.
7-	 	5	 ton/gün	ve	altında	üretim	kapasitesine	 sahip	 süt	
işleme	yatırımları.

B.  İmalat, Enerji ve Madencilik Yatırımları 
1-	 Tuğla	 ve	 kiremit	 üretimine	 yönelik	 modernizasyon	
cinsi	dışındaki	yatırımlar.
2-	Kütlü	pamuk	işleme	yatırımları.
3-	İplik	ve	dokuma	(yün	ipliği,	15	Milyon	Türk	Lirasının	
üzerindeki	iplik	yatırımları,	5	Milyon	Türk	Lirasının	üzer-
indeki	dokuma	yatırımları,	akıllı	ve	çok	fonksiyonlu	teknik	
tekstil,	 halı,	 tafting,	 dokunmamış/örülmemiş	 kumaş	 ve	
çuval	 üretimine	 yönelik	 yatırımlar	 hariç)	 konularında	
modernizasyon	yatırımları	dışındaki	yatırımlar.
4-	Doğalgaza	dayalı	elektrik	üretimi	yatırımları.
5-	 Rödovans	 sözleşmesine	 istinaden	 gerçekleştirilecek	
madencilik	yatırımları	(Kamu	kurum	ve	kuruluşları	veya	
bunların	doğrudan	iştirakleri	ile	yapılan	anlaşmalara	isti-
naden	kamuya	ait	maden	sahalarında	yapılan	madencilik	
yatırımları	bu	kapsamda	değerlendirilmez).
6-	 Kömür	 istihracına	 yönelik	 yatırımlar	 (Birleşmiş	 Mil-
letler	Avrupa	Ekonomik	Komisyonunun	uluslararası	kodi-
fikasyon	sistemine	göre	“düşük	C”	kategorisinde	yer	alan	
kömürler	hariç).
7-	 Sentetik	 elyaf	 veya	 sentetik	 ipliğin	 ekstrüzyon	
yöntemiyle	 üretimine	 yönelik	 modernizasyon	 cinsi	
dışındaki	 yatırımlar	 (Ancak,	 söz	 konusu	modernizasyon	
yatırımları	 ile	 7	 nci	maddede	belirtilen	 kriterleri	 birlikte	
sağlayan	işletmelerin	sentetik	elyaf	veya	sentetik	ipliğin	
ekstrüzyon	yöntemiyle	üretimine	yönelik	yatırımları	sad-
ece	genel	teşvik	sisteminden	desteklenebilir).

Niğde	Müzesi
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5-		Sinema	salonu	yatırımları.
6-	 	 Müteahhitlik	 hizmetleri	 ve	 konut	 üretimine	 yönelik	
yatırımlar.
7-	Yolcu	 ve	 yük	 taşımacılığına	 yönelik	 otobüs	 ile	 çekici	
ve	treyler	yatırımları	(Belediyelerin	yapacakları	yatırımlar	
hariç).
8-	 Hipermarket,	 ticaret	 merkezi,	 alışveriş	 merkezi	 ve	
otopark	 yatırımları	 dâhil	 toptan	 ve	 perakende	 ticarete	
yönelik	yatırımlar.
9-	 	 	 Kara	 taşıtları	 bakım,	 onarım	 ve	 servis	 istasyonu	
yatırımları.
10-	 Petrol	 ürünleri	 (LPG	 dâhil)	 dağıtım	 yatırımları,	
akaryakıt	istasyonu	yatırımları.
11-	Karayolları	dinlenme	tesisi	yatırımları,	mola	noktaları.
12-	 Lokantalar,	 kafeteryalar,	 eğlence	 yerleri,	 günübir-
lik	 tesisler,	 termal	 kür	 tesisleri,	 sağlıklı	 yaşam	 tesisleri,	
yüzme	havuzları.
13-	Yat	ithali	yatırımları.
14-	Taşıt	kiralama	yatırımları.
15-	Halı	yıkama	yatırımları.
16-	Gayrimenkul	kiralama	ve	iş	faaliyetleri	(Yazılım,	AR-
GE	faaliyetleri,	veri	tabanı	faaliyetleri,	veri	işleme,	teknik	
test	ve	analiz	faaliyetleri,	ambalajlama	faaliyetleri	ile	gös-
teri,	sergi	ve	kongre	faaliyetleri	hariç).
17-	Finansal	kiralama	faaliyetleri	hariç	olmak	üzere	mali	
aracı	kuruluşların	yatırımları.
18-	Kapalı	alanı	500	m2’nin	altında	olan	soğuk	hava	de-
posu	yatırımları.
19-	Komple	yeni	ve	tevsi	niteliğindeki	tersane	yatırımları.

C. Hizmetler Sektörü
1-	Okul	öncesi,	ilkokul,	ortaokul,	lise,	yüksekokul,	üniver-
site,	yükseköğretim	ve	teknik	ve	mesleki	öğretim	dışında	
kalan	 eğitim	 yatırımları	 ile	 yetişkinlerin	 eğitilmesine	
yönelik	(kurslar,	dershaneler	vb.)	yatırımlar	
2-			Poliklinik,	muayenehane	ve	müşterek	muayenehane	
yatırımları	
3-	Turizm	yatırım/işletme	belgeli	oteller,	butik	oteller,	ta-
til	 köyleri,	 özel	 konaklama	 tesisleri	 ve	 dağ/yayla	 evleri	
dışında	kalan	turizm	konaklama	tesisleri.
4-	 Ülke	 genelinde	 yayım	 yapan	 günlük	 gazete	 basım	
hizmetleri,	 televizyon/radyo	 yayıncılığı	 ve	 baskı,	 basım,	
matbaa	 ve	 ambalaj	 yatırımları	 dışındaki	 basın	 ve	 yayın	
yatırımları.

Niğde	Müzesi

Niğde	Müzesi
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II - Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları

A. Tarım Ve Tarımsal Sanayi
1-	Süt	yönlü	büyükbaş	entegre	yatırımlarında	asgari	150	
büyükbaş.	
2-	Et	yönlü	büyükbaş	entegre	yatırımlarında	asgari	150	
büyükbaş.
									3-	Damızlık	büyükbaş	entegre	hayvan	yetiştiriciliğinde	
(et/süt	yönlü)	asgari	150	büyükbaş/dönem.
4-	Kanatlı	entegre	yatırımlarında	100.000	adet/dönem.
5-	 Süt	 ve	 et	 yönlü	 küçükbaş	 entegre	 yatırımlarında	
(damızlık	dâhil)	1.000	küçükbaş/dönem	
şartı	aranır.
B.  İmalat Sanayi  
1-Düz	 örme	 konusunda	 yapılacak	 yatırımlarda	 toplam	
makine	sistem	sayısının	asgari	60	olması	şartı	aranır.
2-Hazır	beton	yatırımlarında	asgari	100	m3/saat	ve	üz-
erindeki	komple	yeni	yatırımlar	için	teşvik	belgesi	düzen-
lenebilir.		

C. Hizmetler Sektörü
1-Bir	 veya	 birkaç	 yerde	 gümrükleme	 ve	 sigortacılık	
hizmetlerinin	de	sunulduğu	antrepo,	elleçleme-paketleme	
ve	otomasyon	hizmetlerini	birlikte	içeren,	asgari	toplam	
kapalı	 alanı	 10.000	m2	 olan	 entegre	 lojistik	 yatırımları	
için,	Ulaştırma,	Denizcilik	ve	Haberleşme	Bakanlığından	
alınmış	L2	belgesinin	yatırım	süresi	sonuna	kadar	 ibraz	
edilmesi	kaydıyla,		teşvik	belgesi	düzenlenebilir.	Söz	ko-
nusu	teşvik	belgeleri	kapsamına	yük	taşımacılığına	yöne-
lik	araçlar	dâhil	edilmez.
2-	Boru	hattıyla	taşımacılık,	petrol	ve	doğalgaz	ürünleri,	
dolum	ve	depolama	tesisi	yatırımlarında	dağıtım	araçları	
ve	tüpler	hariç	olmak	üzere,	sadece	sabit	tesise	yönelik	
harcamalar	için	teşvik	belgesi	düzenlenebilir.
3-Kültür	yatırımları	 için,	Kültür	ve	Turizm	Bakanlığından	
alınacak	kültür	belgesine	istinaden	teşvik	belgesi	düzen-
lenebilir.	 Ancak,	 münhasıran	 bu	 amaçla	 inşa	 edilenler	
dışında,	yeme-içme,	spor,	eğlence	ve	satış	üniteleri	gibi	
birimler	kapsama	dâhil	edilmez.	
4-Kültür	ve	Turizm	Bakanlığından	alınacak	turizm	belges-
ini	haiz	eğlence	merkezi	ve	temalı	tesis	gibi	konaklama	
içermeyen	turizm	yatırımları	teşvik	belgesine	bağlanabilir.	

Sungurbey	Camii	Giriş	Kapısı

Ulukışla	-	Öküz	Mehmet	Paşa	Kervansarayı
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Ancak,	 münhasıran	 bu	 amaçla	 inşa	 edilenler	 dışında,	
yeme-içme,	spor,	eğlence	ve	satış	üniteleri	gibi	birimler	
kapsama	dâhil	edilmez.	
5-Kültür	ve	Turizm	Bakanlığından	alınacak	Kültür	veya	Tu-
rizm	Belgesini	haiz	fuar,	kongre,	sergi	ve	gösteri	merkezi	
yatırımları	için	teşvik	belgesi	düzenlenebilir.		Fuar	ve	sergi	
merkezlerinde,	 otopark	 hariç	 asgari	 kapalı	 alanın	 5000	
m2,	kongre	merkezlerinde	asgari	koltuk	sayısının	1000,	
gösteri	 merkezlerinde	 ise	 asgari	 koltuk	 sayısının	 2500	
olması	şartı	aranır.
6-	 Spor	 tesisi	 yatırımlarında	 asgari	 10	 Milyon	 TL	 sabit	
yatırım	şartı	aranır.
7-	 Havaalanı	 yer	 hizmeti	 yatırımlarında	 teşvik	 belgesi	
kapsamına	trafiğe	çıkmayan	ve	sadece	apronda	kullanılan	
motorlu	 taşıtlar	dâhil	edilebilir.	Binek	otomobilleri	proje	
kapsamına	dâhil	edilmez.	

Hüdavend	Hatun	Türbesi

fından	 kullanılan	 yatırım	 malları	 destek	 unsurlarından	
faydalandırılmaz.	
10-	 Kamu	 kurum	 ve	 kuruluşları,	 belediyeler,	 il	 özel	
idareleri,	 birlik,	 kooperatif	 vb.	 kuruluşların	 görev	
alanlarına	 yönelik	 olarak	 yapacakları	 yatırımlar	 proje	
bazında	değerlendirilerek	teşvik	belgesi	düzenlenebilir.
11-	Sadece	vinç	hizmetlerine	yönelik	yatırımlarda	her	bir	
vinç	 için	asgari	100	 ton	kaldırma	kapasitesi	aranır.	500	
ton	kaldırma	kapasitesinin	altında	kullanılmış	vinç	 itha-
line	izin	verilmez.
12-	Çamaşır	yıkama	ve	kurutma	yatırımlarında	asgari	2	
Milyon	TL	sabit	yatırım	şartı	aranır.	
13-	Yat	inşa	yatırımlarında	teşvik	belgesi	düzenlenebilm-
esi	için	yat	boyunun	asgari	24	metre	olması	şartı	aranır.

8-	 Havayolu	 işletmeciliği	 ve	 kargo	 taşımacılığı	
yatırımlarında	temin	edilecek	uçaklarda	birim	başına	as-
gari	kapasitenin	50	koltuk,	kargo	uçaklarında	ise	asgari	
kargo	kapasitesinin	30.000	kg	olması	şartı	aranır.		Faali-
yet	konusu	bizatihi	havayolu	işletmeciliği	ve/veya	kargo	
taşımacılığı	olan	yatırımlar	dışında	genel	amaçlı	ve	hava	
taksi	 işletmeciliği	 amaçlı	 yatırımlar	 için	 teşvik	 belgesi	
düzenlenmez.	
9-	 Uydu,	 telsiz,	 kablo	 vb.	 iletişim	 ortamlarından	 ge-
len	 haberleşme,	 radyo,	 televizyon	 ve	 veri	 sinyallerini	
birleştirip	 tek	bir	paket	halinde	nihai	 tüketiciye	 iletimini	
sağlayan	hizmet	yatırımlarında	nihai	hizmeti	alanlar	tara-

Alaaddin	Camii
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EK-4A: Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle 
Asgari Yatırım Tutarları Veya Kapasiteleri
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Alaaddin	Camii

Niğde	Üniversitesi
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EK-4B:	İllerin	Bölgesel	Desteklerden	Yararlanabilecek	Sektörlerine	İlişkin	Sektör	Numaraları
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DİP NOTLAR:     
1- İstanbul	 ili	 hariç	 olmak	 üzere,	 Bilim,	 Sanayi	 ve	
Teknoloji	Bakanlığı	tarafından	ilan	edilen	İhtisas	Organize	
Sanayi	Bölgelerinde	gerçekleştirilecek	ihtisas	konusunda-
ki	yatırımlar,	ilgili	bölgede	seçilmiş	sektörler	arasında	yer	
almasa	dahi	bölgesel	desteklerden	yararlanır.	
2-	Havayolu	 ile	 yük	 ve/veya	 yolcu	 taşımacılığına	 yöne-
lik	 yatırımlar	 1	 inci	 bölgede	 uygulanan	 desteklerden	
yararlanır.	 Havayolu	 taksi	 işletmeciliği	 yatırımları	 teşvik	
edilmez.
3-	 Turizm	 yatırım/işletme	 belgeli	 özel	 tesis,	 yayla/dağ	
evi	 ve	 butik	 otel	 yatırımlarında	 “3	 yıldız	 ve	 üzeri”	 şartı	
aranmaz.
4-	 6	 ncı	 bölge	 hariç	 olmak	 üzere,	 sadece	 kağıt	 hamu-
rundan	başlayan	entegre	kağıt	ve	kağıt	ürünleri	üretimi	
konusundaki	yatırımlar	bölgesel	desteklerden	yararlana-
bilir.	
5-	Entegre	hayvancılık	yatırımlarında;
					-	1	inci	ve	2	nci	bölgede:	süt	yönlü	büyükbaş		entegre	
yatırımlarında	500	büyükbaş,	et	yönlü	büyükbaş	entegre	
yatırımlarında	700	büyükbaş/dönem,	damızlık	büyükbaş		
entegre	yatırımlarında	500	büyükbaş,	damızlık	küçükbaş	
hayvan	entegre	yatırımlarında	2.000	küçükbaş,	süt	ve	et	
yönlü	küçükbaş	entegre	yatırımlarında	2.000	küçükbaş/
dönem	ve	kanatlı	entegre	yatırımlarında	200.000	adet/
dönem	asgari	kapasite	şartı	aranır	(damızlık	kanatlı	en-
tegre	yatırımlarında	kapasite	şartı	aranmaz).
					-	3	üncü,	4	üncü	ve	5	inci	bölgede:	süt	yönlü		büyükbaş	
entegre	yatırımlarında	300	büyükbaş,	et	yönlü	büyükbaş	
entegre	 yatırımlarında	 500	 büyükbaş/dönem,	 	 damızlık	
büyükbaş	entegre	yatırımlarında	300	büyükbaş,	damızlık	
küçükbaş	entegre	yatırımlarında	1.000	küçükbaş,	süt	ve	et	
yönlü	küçükbaş	entegre	yatırımlarında		1.000	küçükbaş/
dönem	ve	kanatlı	entegre	yatırımlarında	200.000	adet/
dönem	asgari	kapasite	şartı	aranır	(damızlık	kanatlı	en-
tegre	yatırımlarında	kapasite	şartı	aranmaz).

6-	6	ncı	bölge	hariç	olmak	üzere,	gıda	ürünleri	ve	içecek	
imalatı	 yatırımlarından	 “makarna,	 makarna	 ile	 entegre	
irmik	yatırımları,	şehriye,	kuskus,	yufka,	kadayıf,	pirinç,	
ev	hayvanları	için	hazır	yem,	balık	unu,	balık	yağı,	balık	
yemi,	ekmek,	rakı,	bira,	kuruyemiş,	turşu,	linter	pamuğu,	
çay,	 fındık	 kırma/kavurma,	 hazır	 çorba	 ve	 et	 suları	 ve	
müstahzarları	 üretimleri	 ile	 tahıl	 ve	 baklagil	 tasnif	 ve	
ambalajlanması”	yatırımları	bölgesel	desteklerden	yara-
rlanamaz.
7-	Derinin	tabaklanmasına	yönelik	yatırımlar	sadece	or-
ganize	sanayi	bölgelerinde	teşvik	edilir.	
8-	Altıncı	Bölge	hariç	olmak	üzere,	iplik	ve	dokuma	(yün	
ipliği),	akıllı	ve	çok	fonksiyonlu	teknik	tekstil,	halı,	tafting,
dokunmamış-örülmemiş	kumaş,	çuval	hariç)	konularında	
sadece	 modernizasyon	 cinsindeki	 yatırımlar	 bölgesel	
desteklerden	yararlanır.
9-	6	ncı	bölge	hariç	olmak	üzere,	 I.	grup	madenler	ve	
mıcır	 yatırımları	 ile	 İstanbul	 ilinde	 gerçekleştirilecek	
maden	 istihraç	 ve/veya	 işleme	 yatırımları	 bölgesel	
desteklerden	yararlanamaz.
10-	Aşağıda	belirtilen	yatırım	konuları	bulunduğu	bölgede	
uygulanan	bölgesel	desteklerden	yararlanır:
a)	Müteharrik	karakterli	araçlar	hariç	olmak	üzere	lojistik	
yatırımları.
b)	Jeotermal	enerji	ile	veya	enerji	santralleri	atık	ısısı	ile	
konut	ısıtma/soğutma	yatırımları.
c)	 İstanbul	 ili	 hariç	 olmak	 üzere,	 asgari	 2	 milyon	 TL	
tutarındaki	 “demiryolu	 ve	 tramvay	 lokomotifleri	 ile	
vagonlarının	 imalatı”	ve	 “hava	ve	uzay	 taşıtları	 imalatı”	
ile	bunların	aksam	ve	parçaları	konusundaki	yatırımlar.
ç)	Asgari	5	Milyon	TL	tutarındaki	liman	ve	liman	hizmetleri	
yatırımları	(yat	limanı	ve	marina	dahil).
11-	 Birden	 fazla	 bölgede	 gerçekleştirilecek	 bölgesel	
yatırımlar,	görece	daha	fazla	gelişmiş	bölgenin	destekler-
inden	yararlanır.
12-	 Asgari	 50	 Milyon	 TL	 tutarındaki	 yeraltı	 doğalgaz	
depolama	 yatırımları	 ile	 asgari	 5	Milyon	 TL	 tutarındaki	
sondaj	 yatırımları	 2	 nci	 bölgede	 uygulanan	 bölgesel	
desteklerden	yararlanır.
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EK-5: Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler
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EK-2A:NİĞDE İLİNDE BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖR-
LER VE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ


