b. Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik
Yatırımlar
•  Genel teşvik sistemi çerçevesinde sağlanan;
•  Katma değer vergisi istisnası ve
•  Gümrük vergisi muafiyetine
ilave olarak, bölgesel, büyük ölçekli veya stratejik
yatırımlara sağlanabilen;
•  Kurumlar/gelir vergisi indirimi,
•  Sigorta primi işveren hissesi desteği,
•  Yatırım yeri tahsisi,
•  Faiz desteği
kalemlerinden istifade etmek isteyen yatırımcılara
Ekonomi Bakanlığı’na yapacakları yatırım teşvik
belgesi müracaatlarının hazırlanması konusunda
profesyonel destek verilebilmektedir.
Nevşehir’de organize sanayi bölgelerinde yapılacak
yatırımlar ile Kapadokya Kültür ve Turizm
Koruma ve Gelişim Bölgesi içerisinde kalan turizm
konaklama yatırımlarına 5. bölge destekleri
sunuluyor.
• Nevşehir’de desteklenebilecek sektörler, asgari
yatırım şartları ile bunlara sağlanacak teşviklerin
oran, süre ve miktarları konusunda detaylı bilgi
almak için Yatırım Destek Ofisimize bekliyoruz.

SONUÇ ODAKLI
• İlgili merciler, Yatırım Destek Ofislerince
kendilerine intikal ettirilen iş veya işlemleri öncelikle
ve ivedilikle sonuçlandırır.
• Yatırım Destek Ofisleri tarafından ilgili mercilere
yapılan başvurular, yatırımcı tarafından yapılmış
sayılır.

“YATIRIM DESTEK OFİSLERİNDE
YATIRIMCILARA SUNULAN HİZMETLER
ÜCRETSİZDİR”
• Yatırım
fikirlerinizi
ve
projelerinizi
değerlendirelim, Yatırımınız için en uygun devlet
desteklerini, finansman kaynaklarını, yatırım yerini,
işgücü-hammadde-enerji
temini
yöntemlerini
birlikte belirleyelim.

ETKİN ZAMAN YÖNETİMİ
• Başvurunun ilgili merciye intikaline kadar Yatırım
Destek Ofisinde geçen süreler, ilgili mevzuatta
belirtilen sürelerden sayılmaz.
• Yatırım Destek Ofislerine yapılacak başvuru,
ilgili mevzuatta öngörülen yetkili merciye başvuru
süresini durdurur.

NEVŞEHİR
YATIRIM DESTEK
OFİSİ

HER AŞAMADA DESTEK
• Yatırım için gerekli olan işlemlerin tamamı veya
bir kısmı için başvurulabilir.
• Yatırımcı tarafından önceden ilgili yerlere
başvurulan ancak henüz sonuçlanmamış işlemler,
Yatırım Destek Ofisleri tarafından takip edilerek
sonuçlandırılabilir.

BİLGİLERİNİZ GÜVENDE
• Yatırım Destek Ofislerindeki dosyalar, ancak iş
sahibi veya vekili tarafından incelenebilir.
• Yatırım Destek Ofisleri, dosyaları yatırımın sona
erdiği tarihten itibaren beş yıl süreyle saklar. Bu
tarihten sonra dosyalar, talepleri halinde ilgililerine
iade veya imha edilir.
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AHİLER KALKINMA AJANSI
• TR71 düzey 2 bölgesinde(Aksaray, Kırıkkale,
Kırşehir, Niğde, Nevşehir) kamu kesimi, özel kesim
ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini
geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını
sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek
suretiyle,
bölgesel
gelişmeyi
hızlandırmak,
sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve
bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere 5449
sayılı Kanun çerçevesinde kurulmuştur.
• Kalkınma ajansının 4 organından biri her ilde
kurulmuş olan Yatırım Destek Ofisleridir. Diğer
organlar, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve
Genel Sekreterliktir.

NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ
GÖREV VE YETKİLERİ
• Nevşehir’de yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri
ile diğer idarî iş ve işlemlerini takip ve koordine
eder,
• Yatırım teşvik belgesi düzenler, bu kapsamdaki
yatırımları izler, ekspertiz ve vize işlemlerini
gerçekleştirir,
• Nevşehir’in potansiyel yatırım alanlarını araştırır,
fizibilite etütlerini yapar ve hedef yatırımcıların
ilgisine sunar,
• Yatırım fikirlerini ve projelerini çok yönlü olarak
değerlendirir,
devlet
yardımları,
finansman
kaynakları, işgücü ve yatırım yeri temini vb.
konularda yatırımcıya bilgi verir ve yönlendirir.
• Yatırımcı çekebilmek için Nevşehir’in iş ve yatırım
ortamının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını
yapar,

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ
• Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların
kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki
alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş
ve işlemlerini yönetim kurulu adına tek elden takip
ve koordine eder.

• Başbakanlık Yatırım Destek Ve Tanıtım Ajansı
ile birlikte Nevşehir’in yatırım destek ve tanıtım
stratejisini oluşturur ve uygular,
• Nevşehir’de faaliyet gösteren firmaların yurt içi
ve yurtdışı pazar paylarını artırmaları için çalışmalar
yapar,

• Yatırım destek ofisleri görevleri ile ilgili olarak
genel sekreterliğe karşı sorumludur.

• Yatırım
ortamının
gelişmesini
engelleyen
sorunları tespit eder, çözümü için araştırma yapar
ve gerekli girişimlerde bulunur,

Yatırım Destek Ofisleri, yerli ve yabancı
yatırımcılar ile kamu kurumları arasında
köprü işlevi görmektedir.

• Yatırımcıların idari ve teknik konularda
kapasitelerini artırarak daha verimli çalışmaları ve
kurumsallaşmaları için eğitimler düzenler.

YATIRIM DESTEK OFİSLERİNE
BAŞVURU
1.İzin ve Ruhsat İşlemleri
• Bir dilekçe ekinde, ilgili mevzuatta belirtilen
bilgi ve belgelerle başvuru yapılır. Yatırım Destek
Ofisince en çok 3 günlük sürede yapılan ön inceleme
neticesinde; yetkili kişi tarafından zamanında ve
eksiksiz olarak sunulduğu tespit edilen başvuru
iki gün içinde ilgili makam veya makamlara intikal
ettirilir.
• Yatırım Destek Ofislerinin takip ve koordine
edeceği işlemler; gayri sıhhi müessese niteliğindeki
kuruluşların
imalat,
madencilik,
ulaştırma,
taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji
sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş güvenliği ve
gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı
hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki
izinlerle sınırlıdır.

2.Yatırım Teşvik Belgesi
a.Genel Teşvik Sistemi
• 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar kapsamında katma değer
vergisi istisnası ve gümrük vergisi muafiyetinden
faydalanmak isteyen yatırımcılar, sabit yatırım
tutarı 10 milyon TL sınırını aşmayan aşağıda
belirtilen alanlardaki projeleri için yatırım teşvik
belgesi almak amacıyla Yatırım Destek Ofisine
başvurabilir.
YATIRIM KONULARI
Gıda ürünleri ve içecek imalatı

Metal eşya sanayi

Tekstil ürünleri imalatı (bazı
alanlarda modernizasyon
yatırımları)

Makine ve teçhizat imalatı

Giyim eşyası imalatı

Büro, muhasebe ve bilgi işlem
makineleri imalatı

Derinin tabaklanması ve
işlenmesi

Elektrikli makine ve
cihazların imalatı

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı

Radyo, televizyon, haberleşme
teçhizatı ve cihazları imalatı

Örülerek yapılan maddelerin
imalatı

Tıbbi aletler, hassas ve optik
aletler ile saat imalatı

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

Motorlu kara taşıtı, römork ve
yarı römork imalatı

Rafine edilmiş petrol ürünleri ve
nükleer yakıt imalatı

Diğer ulaşım araçlarının imalatı
(Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)

Kimyasal madde ve
ürünlerin imalatı

Mobilya imalatı; diğer imalat

Plastik ve kauçuk ürünleri
imalatı

Ürün paketleme hizmeti
yatırımları

Metalik olmayan diğer
mineral ürünlerin imalatı

Belediye ve il özel idarelerinin
hizmet ve altyapı yatırımları

Ana metal sanayi
(2710 demir çelik ana sanayi
hariç)

