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ÖNSÖZ
“Yatırımlarda Devlet Yardımları” 2009 yılında yeniden düzenlenmiş ve bir
taraftan bölgesel diğer taraftan ise sektörel öncelikler belirlenerek;
• Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
• Üretimi ve istihdamı artırmak,
• Yatırım eğiliminin devamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak,
• Uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği
yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek,
• Doğrudan yabancı yatırımları artırmak,
• Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek,
• Çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini
desteklemek,
Vahdettin ÖZCAN
Vali

şeklinde temel “hedefler” öngörülmüştür. Bu çerçevede vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesinin karşılanması, faiz desteği, yatırım yeri desteği, KDV

Yatırım için neden Çankırı?

istisnası, gümrük vergisi muafiyeti şeklindeki unsurlarla yatırımların artırılması

Zoru başarırız,
İmkansız biraz zaman alır.

amaçlanmıştır.
Öngörülen teşvikler çerçevesinde -bulunduğu coğrafi konum da dikkate
alınarak- “en avantajlı il” olarak kabul edilebilecek ÇANKIRI, mevcut potansiyeli
ile uygun bir yatırım iklimine sahiptir. Mevcut ulaşım ağıyla İç Anadolu, Marmara
ve Karadeniz coğrafi bölgeleriyle bağlantılı olan İlimiz özellikle mevcut organize
sanayi bölgeleriyle sanayileşmenin planlı ve düzenli gelişmesine müsaittir.
Yatırım iklimini iyileştimeye yönelik altyapı, eğitim, sağlık, kültür, turizm, çevre
gibi kamu hizmetlerinin en üst düzeye çıkarılması için çalışmalarımız yoğun bir
şekilde devam etmektedir.
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Korgun Organize Sanayi
Bölge Müdürlüğünce basımı gerçekleştirilen bu yayının faydalı olmasını ve “potansiyel yatırımcıların” İlimizden yana tercih kullanmalarını temenni ederken “il
yönetimi” olarak her zaman yatırımcının yanında olacağımızı taahhüt ederim.
En iyi dileklerimle… Esen kalınız.
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SUNUŞ
“Kalkınmanın Temel Unsuru Sanayidir” lafzını her ortamda kullanırken ilimizde devamlı gelişme süreci içinde olan sanayinin ilimiz kalkınmasında etkisini
gördüğümüz bir süreçten geçmekteyiz. İlimiz Çankırı, gerek alt yapısı gerekse
sosyal yapısıyla sanayi gelişimi için hazır halde olup devletimizin uygulamaya
koyduğu teşvik ve desteklerdende maksimum düzeyde yararlanmaktadır. Şu an
2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu
Kararı” kapsamında 4. Bölge iller arasında olması yanında ilimizin coğrafi konumu,
ulaşım olanakları, güvenli bir il olması, üniversite ve mesleki eğitim kurumlarının
olması, ilimizde mevcut ve kurulması tasarlanan Organize ve Küçük sanayi
bölgelerinin varlığı yatırımcılarımıza büyük avantajlar sağlamaktadır. İlimizdeki
mevcut tesisler ve devam eden yatırımlar incelendiğinde, ülkemiz ekonomisine
büyük katkı sağlayan kuruluşlar olduğu görülecektir. Enlerin ve İlklerin bulunduğu
ilimiz Çankırı’da bizler bu mevcudu yeterli görmüyor ilimizin yatırımcı için en cazip
il olduğunu tüm Türkiye’ye anlatmak istiyor ayrıca atırımcının soracağı tüm sorulara cavap vermesi için “Yatırım İçin Neden Çankırı” çalışmasını yaptık.
Biz Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü olarak başta şahsım ve İl
Müdürlüğüm bünyesinde bulunan tüm çalışanlarımla ilimizdeki mevcut
yatırımcılar ve ilimize yatırımı düşünen müteşebbislerin her daim hizmetinde
olduğunu bu vesile ile belirtip bu çalışmamıza maddi katkı sağlayan ÇankırıKorgun Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’ne ve Yönetim Kuruluna teşekkür eder,
herkese saygılar sunarım.
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Yatırım için neden Çankırı?

Şaban KÜÇÜKGÜMRAH
Mak. Yük. Müh.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü

Her Fabrika Bir Kaledir.
- Sanayileşmek en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır.

Yatırım için neden Çankırı?

- Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük,
küçük her çeşit sanayi kuracağız ve işleteceğiz.
- En başta vatan savunması olmak üzere, ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve mutlu Türkiye idealine ulaşabilmek için, bu bir zorunluluktur. (1937)
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YATIRIM İÇİN ÇANKIRI AVANTAJLARI

Yatırım için neden Çankırı?

1. BÖLÜM
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ÇANKIRI HARİTASI

SAYILARLA ÇANKIRI
Sıra No Konu

Sayısal Değeri

Birim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yüzölçümü

7 492

Kilometrekare

Rakım
Nüfusu ( 2010 )

720
179 067

Metre
Kişi

Nüfus Yoğunluğu

24

Kişi / km2

İlçe Sayısı

12

Adet

Belediye Sayısı

31

Adet

Köy Sayısı

366

Adet

OSB Sayısı

4

Adet

KSS Sayısı

5

Adet

Kişi başına düşen elektrik tüketimi(2010)

1 407

kwh
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TARİH VE COĞRAFYA

Tarihinde Hitit, Frig, Pers, Roma gibi uygarlık ve imparatorlukların egemenliğinde kalan Çankırı ve yöresi 1082 yılında Emir Karatekin
tarafından fethedilerek Türk topraklarına dahil olmuştur.
Osmanlı Döneminde Sancak Merkezi, Liva ve Mutasarrıflık olarak idari bölünüşte yerini alan Çankırı, Cumhuriyet Döneminde Vilayetler
İdaresi Konumu ile İl olmuştur.
İlimiz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Bölümü arasında yer alır. İlin yüzölçümü 7.490 Km²’dir. Rakım, İl Merkezi 750

Yatırım için neden Çankırı?

metre olup, ilçe merkezlerine göre 580 ile 1.260 metre arasında değişmektedir.
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NÜFUS
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2010 yılı verilerine göre İlimizin toplam
nüfusu 179.067’dir. Nüfus varlığının % 62’si İl ve İlçe merkezlerinde; % 38’i belde
ve köylerde yaşamaktadır. Nüfusun 89.281’i erkek, 89.786’sı kadın nüfusudur.
İlimizin nüfusu 1950 ile 2000 yılları arasında 200 bin ile 300 bin arasında
değişmektedir. Ancak 1950’li yıllarda başlayan ve 1980’li yılların sonunda daha
da yükselen göç trendi İl’de nüfus varlığının da azalmasına neden olmuştur.
Ankara, İstanbul, Kocaeli, Karabük, Kırıkkale, İzmir,
Bursa gibi gelişmiş İl
merkezlerine sürekli göç verilmiştir. Çankırı dışında yaşayan 600.000 civarında
Çankırı nüfusuna kayıtlı insan yaşamaktadır.
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ÇANKIRI’NIN YATIRIM AVANTAJLARI
1. Teşvik Avantajları
>> Doğu ve güneydoğu illeri ile birlikte devletten en fazla desteği alan, 4. bölge illeri içerisinde
batıya en yakın ve avantajlı il Çankırı’dır.
>> Coğrafi konum, coğrafi yapı, ulaşım, güvenlik ve bir çok alanda 4. bölge doğu illeri
içerisinde ön plana çıkmaktadır.

1. DERECE GELİŞMİŞ DÜZEY 2 BÖLGELERİ
2. DERECE GELİŞMİŞ DÜZEY 2 BÖLGELERİ
3. DERECE GELİŞMİŞ DÜZEY 2 BÖLGELERİ

2. Coğrafi Konum Avantajları
>> Çankırı 4. bölge doğu illeri içerisinde :
-Batıdaki illere özellikle de sanayi ve ticaretin kalbi İSTANBUL’A
-KARADENİZE ve BAŞKENTE yakın olması ve bu şehirlerle
ulaşım imkanlarının gelişmiş olması çok önemli ölçüde Yatırım
önceliğine, yatırım yeri avantajına sahiptir.
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4. DERECE GELİŞMİŞ DÜZEY 2 BÖLGELERİ

3. Ulaşım Avantajları
Karayolları

Bazı İllere Olan Uzaklıklar
ÇANKIRI
100
150
497
195
711
114
106
235
12

ANKARA
ÇORUM
İSTANBUL
KARABÜK
İZMİR
KASTAMONU
KRIKKALE
BOLU

Yatırım için neden Çankırı?

Yatırım için neden Çankırı?

>>
ÇankırıAnkara
karayolunun duple yol olması. Çankırıİstanbul karayolu duple yol+otoban yol
olması.
>> İlimizden Karadeniz’i,
İran’ı
ve
doğuyu
İstanbul’a
bağlayan E-80(D100) ve Anadolu’yu
Karadeniz’e bağlayan Ankara-İnebolu
Karayolu
geçmektedir.
>>
Gerede-Samsun
Otoyolu yapımı mevcut E-80(D100)
Karayoluna paralel geçmesi İstanbul’a
ve Samsun’a ulaşımı dahada
kolaylaştıracak olması.
>> Bu karayolları ile yatırımcı
doğu, batı, kuzey ve güneydeki illerle
kolaylıkla ulaşım sağlayabilecektir.

Demiryolu
>> İlimizde, demiryolu ile yolcu ve yük taşımacılığı yapılmaktadır.
>> Ankara-Çankırı-Karabük-Zonguldak hattı arasında yük ve yolcu taşıması yapılan tren seferleri düzenlenmektedir.
>> Çankırı ili Batı Karadeniz ve İç Anadolu arasındaki demiryolu hattı ile özellikle yük taşımacılığı bakımından
yatırımcılara kolaylık sağlamaktadır.

Havaalanı ve Limanlar

Yatırım için neden Çankırı?

Yatırım için neden Çankırı?

>> Çankırı’da havaalanı bulunmamaktadır. Ancak, İlimiz Ankara Esenboğa Havalimanı’na 100 km (yaklaşık 1 saat)
mesafededir.
>> İlimiz, Sinop Limanı yaklaşık 200 Km. Kastamonu (İnebolu) limanlarına 154 Km. mesafededir.
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4.GÜVENLİK

İlin yatırım alanı olarak tercih edilmesinin güvencesi;
>> Suç oranının çok düşük olması
>> Sosyal yapının kuvvetli olması yani bugüne kadar sosyal ve
sendikal hiçbir olayın yaşanmamasıdır.

Yatırım için neden Çankırı?

5. ÜNİVERSİTE VE EĞİTİM
KURUMLARININ AVANTAJLARI

>> İlimizde 2007 yılında kurulan Çankırı Karatekin Üniversitesi ve özellikle bağlı
meslek yüksekokullarında, Endüstri Meslek Lisesinde ve Çıraklık Eğitim Merkezinde
sanayi için ara kalifiye eleman yetiştirilmektedir. Ayrıca, Sanayi - üniversite işbirliği ile
bilgi ve teknoloji aktarımı sağlanmaktadır.
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6. DOĞAL MADEN YATAKLARI AVANTAJLARI
İlimiz maden yatakları yönünden oldukça zengin bir yapıya sahip olup, bu madenlerin sanayiye dönüşmesi
için yatırımcıları beklemektedir. İlimizde bulunan madenler;
ASBEST ( Asb )

KAYA TUZU ( Na )

BAKIR ( Cu )

KİL ( Kil )

BENTONİT ( Ben )

Korgun-Maruf Köy Yatağı
Tenör : % 31-36 Al2O3, % 5 Fe2O3
Rezerv : 139 000 000 ton görünür rezerv

Yapraklı (Geriş, Urvay), Şabanözü (Bakırlı) zuhurları
Tenör: % 0.63-6.5 Cu
Rezerv: Zuhur olduğu için rezerve yönelik çalışma yapılmamıştır.

Şabanözü (Çaparkayı, Hançılı Köyleri), Eldivan (Küçük Hacıbey),
Kurşunlu (Beşpınar), Ilgaz
(Kızılibrik), Çerkeş (Bayındır) Yatakları
Kalite : Sondaj, döküm kumu ve ağartma toprağı
Rezerv : Ülkemizin önemli bentonit yataklarının bulunduğu Çankırı’
da 2 milyon ton civarında görünür Yatakların birçoğu işletilmiş yada
halen işletilmektedir.

ÇİMENTO HAMMADDELERİ ( Çmh )
Kurşunlu-Ilgaz
Tenör : Rezerv : Rezerve yönelik çalışma yoktur.

DİYATOMİT ( Diy )

Çerkeş (Akhasan), Orta (Karaağaç, Baştağ) Yatakları
Tenör : % 65-81 SiO2
Rezerv : 1 056 102 ton görünür, 3 713 535 ton muhtemel, 1 493 000
ton mümkün olup
Akhasan yatağı işletilmektedir.

DOLOMİT ( Dol )

Eskipazar-Sofular Yatağı
Tenör : % 20.73 MgO ve % 30.66 CaO
Rezerv : 236 250 000 ton görünür+muhtemel

Merkez-Ballıbağ Köyü Yatağı
Tenör : % 88 NaCl
Rezerv : 808 000 000 ton görünür + muhtemel rezerv vardır. Yatak
Tekel tarafından işletilmektedir.

Orta-Sakarcaören Sahası
Tenör : % 19-36 Al2O3
Rezerv : 30 000 000 ton mümkün rezerv

MANGANEZ ( Mn )

Devres, Ilgaz Yatağı
Tenör : % 17.92 Mn
Rezerv : 300 ton mümkün olup Ilgaz yatağından geçmiş yıllarda 300
ton cevher üretilmiştir.

MANYEZİT ( Mag )

Sarıalan-Alıç Sahası
Tenör : % 42-58 MgO ,%8,26 SiO2 %1,75 CaO
Rezerv : 862 000 ton görünür, 632 000 ton mümkün rezerv

Yatırım için neden Çankırı?

Şabanözü (Gümerdiğin, Akkaya Köyleri) Yatağı
Tenör : % 1-30 Asbest Lif boyu 0.5-2 mm
Rezerv : 3 850 ton mümkün olup yataklardan geçmiş yıllarda
üretim yapılmıştır.

MERMER ( Mr )

Kurşunlu-Sarıalan Köyü-ÇANKIRI SERPANTİN
Kalite: Orta
Rezerv:1 990 000 m3
Kurşunlu-Çırdak Köyü
Kalite : Iyi
Rezerv : 4 153 000 m3 muhtemel rezerv
Kurşunlu-Sarıalan Köyü
Kalite : Orta
Rezerv : 45 000 000 m3 muhtemel rezerv
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PERLİT ( Per )

Orta (Kalfat, Eriklibel, Asarözü, Ovacıközü, Salur K., Karagöl, Yeniyayla) Yatakları
Kalite : Orta ve düşük
Rezerv : 70 000 000 ton görünür

TALK ( Talk )

Merkez (Dünek), Ilgaz zuhurları
Tenör : Rezerv : Zuhur olduğu için rezerve yönelik çalışma yoktur.

REFRAKTER KİL ( Rkil )

Korgun Yatağı
Tenör : Refrakter
Rezerv : 52 465 290 ton mümkün rezerv

Çankırı Maden Potansiyeli Haritası

BAYRAM ÖREN
ILGAZ

ATKARACALAR

YAPRAKLI

Yatırım için neden Çankırı?

KORGUN

ORTA

ÇANKIRI

AÇIKLAMA
KAYA TUZU VE ALÇI

MANGAN

KROM

KIZILIRMAK

TALK
TRAVERTEN
KAOLEN
HAZIRLAYAN:
MAHMUT UZUNKAYA

MERME R
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8. TARIM VE HAYVANCILIK AVANTAJLARI
Tarımsal Durum
İlimiz Tarımsal Potansiyel olarak üstün Flora ve Faunaya sahiptir. İlin toplam yüzölçümü 749.000 ha olup, bunun 235.000 hektarı tarım arazisi, 291.605,3 ha’ı çayır mera arazisi, 195.451,7 ha orman arazisi ve 26.943 ha diğer araziler olarak dağılım göstermektedir.
Tablo E.2: Çankırı İli Arazi Dağılımı;
		

ARAZİNİN CİNSİ
Tarım Alanı
Orman Alanı
Çayır- Mera
Kullanılmayan ve Yerleşim Alanı
TOPLAM

Ha
235.000,0
195.451,7
291.605,3
26.943,0
749.000

YERİ ( % )
31.37
26,10
38,93
3.60
100.0

% 3,6

% 31,37

% 26,1

% 38,93

Kaynak: İl Tarım Müdürlüğü (2010)

Orman Arazisi
Tarım Arazisi
Çayır-Mera
Diğer

Grafikten görüldüğü üzere Çankırı’da çayır mera
alanlarının oranı (%38,93), Orman alanlarının oranı
Türkiye ortalamasının üzerindedir (%26,1).Çankırı
ilinde çayır mera ve Orman alanlarının fazlalığı
hayvancılık için bir potansiyel olmakta olup hayvan
varlığı 92.000 civarlarında olduğu bilinen ilimizin,
bu anlamda sahip olduğu mera alanları, hayvancılık
yatırımlarını önemli ölçüde tetikleyecektir. Yaklaşık
olarak sulanabilir olan toplam arazisi 94.233 ha
olan ilimizin hem kaba yem hem de ikincil ürün yetiştiriciliğinde yatırımcılara kolaylık sağlayacağı görülmektedir. İlimizde son dönemde yapılan sulama
projeleri ile sulanabilir arazi büyüklükleri artacaktır.
Orman arazinin varlığıda küçükbaş hayvancılığının
da gelişmesi için önemli bir mevcudiyettir.
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Kaynak:İl Tarım Müdürlüğü (2010)
Grafik E.1: İl Arazisinin Niteliklerine Göre Dağılımı

Yatırım için neden Çankırı?

Çankırı Tarım ve Hayvancılık Haritası

HUBUBAT
SEBZECİLİK
ARICILIK
AYÇİÇEĞİ
MEYVECİLİK
KAVUN
ÇELTİK
YEM BİTKİSİ
KOYUNCULUK
SÜT SIĞIRI
ANKARA KEÇİSİ
BESİ SIĞIRI
ALABALIK
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9. KÜLTÜR VE TURİZM AVANTAJLARI
Kültür Yatırım Teşvikleri
Amacı, “bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanması, kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunması,
sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesi, kültürel iletişim
ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesi, sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi, toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesi, ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve
ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesi,
kullanılması ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik
kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesi” hususlarını
sağlamak olan 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik
Kanunu kapsamında, yerli ve yabancı tüzel kişilerin yatırım veya
girişimleri belgelendirilerek, çeşitli teşvik unsurlarından yararlandırılabilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 5225 sayılı Kanun kapsamında kültürel faaliyette bulunan tesislerin belgelendirme çalışmaları “Kültür Yatırımları ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmelik” in 5., 6. ve 7. maddeleri doğrultusunda yapılmaktadır.
Belgeli kültürel tesislere sağlanan teşvikler, “gümrük vergisi indirimi
ve KDV muafiyeti, gelir vergisi stopajı indirimi, sigorta primi işveren
paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği, yabancı uzman personel ve sanatçı çalıştırabilme, hafta sonu ve resmi tatillerde faaliyette bulunabilmedir”.
5225 sayılı Kanun kapsamında kültürel faaliyette bulunan işletmelerin, söz konusu teşviklerden yararlanmak üzere belge talep etmeleri
halinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ile irtibat kurmaları gerekmektedir.

Turizm Yatırım Teşvikleri
1.
KOSGEB kapsamında sağlanan destek ve hizmetler
2.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uygulanan teşvik ve destekler
3.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile sağlanan teşvikler
4.
5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kapsamında Enerji Gideri İndirimi
5.
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda
yer alan muafiyetler
6.
Türkiye İhracat Kredi Bankası (EXIMBANK) tarafından sağlanan kredi imkânları
7.
Yabancı sermaye yatırımlarının teşviki
İlimize yapılacak kültür ve turizm yatırımlarında
öncelikle belgelendirme işlemleri önem arz etmektedir.
Yukarıda özet halinde verilen teşviklerden ancak belgeli

Yatırım için neden Çankırı?

Ülkemizde devletin rolünün, özellikle ekonomik büyüme ve istikrar,
istihdamın arttırılması, bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi,
yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının yönlendirilmesi, ekonominin dış rekabete açılması gibi politikaların üzerine kurulduğu
gözlenmektedir. Bu amaçla birçok yasal düzenleme gerçekleştirilmiş,
kalkınma planları uygulanmaya başlanmıştır.
1982 yılında yürürlüğe giren, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,
yürürlük tarihinden bugüne turizm sektörünün ülke gündeminde
kalmasına, turizm için olmazsa olmaz olan konaklama, yeme-içmeeğlence gibi alanları kapsayan sektörel gelişime katkı sağlamaktadır.
Örneğin; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun yürürlüğe girdiği
1982 yılından bugüne, ülkemize gelen turist sayısında yaklaşık 20
kat, turizm gelirlerinde ise yaklaşık 60 kat artış kaydedilmiştir. Söz
konusu rakamlarda turizm işletmelerine sağlanan teşvik ve destekler
önemli bir paya sahiptir.
Türkiye’de turizm sektörüne yönelik olarak çeşitli teşvik ve destekler
bulunmaktadır. Bu teşvik ve destekleri aşağıdaki şekilde gruplandırmak mümkündür:
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tesislerin yararlanabileceği unutulmamalıdır.
Bakanlığımız Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinde yatırımcılara tesis yapmak üzere alan tahsisinde bulunmakta
ve ilanlar Resmi gazete’de yayımlanmaktadır.
Bu alanın dışındaki yerlerde de yapılsa Kültür ve/veya Turizm belgeli
yatırımlar da teşvik kapsamında kalmakta, mevzuatın öngördüğü her

Yatırım için neden Çankırı?

Çankırı Kültür ve Turizm Haritası
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türlü kolaylıktan yararlanmaktadır

6. ÇANKIRI ORGANİZE ve KÜÇÜK SANAYİ
BÖLGELERİ AVANTAJLARI
Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Arsa Tahsisi
12 Nisan 2011 tarih 27903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6215 sayılı “Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” da, en az 10 kişilik istihdam sağlanması öngürülen yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz arsa tahsisi yapılabilmesinin önü açılmıştır. İlimizde
mevcutta bulunan ve boş parselleri bulunan OSB lere yatırımcıların gelerek bedelsiz arsa tahsis ettirmeleri yatırımcı için bir avantajdır

OSB Organize Sanayi Bölgesi

Yatırım için neden Çankırı?

>> Çankırı’da faaliyette olan Çankırı-Korgun, Şabanözü ve Çerkeş olmak üzere üç Organize Sanayi Bölgesi mevcuttur.
>> Kurşunlu- Çavundur Organize Sanayi Bölgesi ise etüt aşamasındadır.
>> Ayrıca Merkez, Çerkeş, Kızılırmak, Kurşunlu ve Ilgaz’da olmak üzere 5 adet Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır.

KSS Küçük Sanayi Sitesi
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Teşvik Mevzuatı Dışında, OSB’lere Sağlanan Vergi Muafiyetleri
Vergi Türü

OSB Tüzel Kişiliği

OSB’lerde Yer Alan
İşletme

Açıklama

Emlak vergisi

Muaf (inşaat bitim tarihini
takip eden Bütçe yılından
itibaren 5 yıl)

Muaf (inşaat bitim tarihini
takip eden bütçe yılından
itibaren 5 yıl)

1319 sayılı Emlak vergisi
Kanununun 5’inci
maddesine 3365 sayılı
Kanunla eklenen (f) fıkrası

Muaf (merkezi atık su
arıtma tesisi işleten
bölgeler)
Muaf (OSB’nin kendi
binalarının tüketeceği
elektrik ve hava gazı için)

Muaf (merkezi atıksu arıtma
tesisi işleten bölgelerdeki
işletmeler)

4562 sayılı OSB Kanununun
21’inci maddesi

Atıksu bedeli
Elektrik ve havagazı
tüketim vergisi

KDV

Muaf (arsa ve işyeri
dışındaki teslimleri ve bölge
dışındaki arsa ve işyeri
teslimleri KDV’ye tabi)

Muaf Değil (teşvik belgesi
kapsamında yapılacak
makine ve teçhizat ithal
ve yerli teslimleri KDV’den
muaftır)

Bina inşaat harcı ve yapı
kullanma izni harcı

Muaf

Muaf

Kurumlar vergisi

Yatırım için neden Çankırı?

Muaf değil

Çevre temizlik vergisi

Tevhid ve ifraz işlem harcı

Muaf (OSB’nin esas
faaliyetleri dışındaki
faaliyetleri nedeniyle elde
edeceği gelirleri kurumlar
vergisine tabidir)
Muaf (belediye sınırları
ve mücavir alan içinde
bulunan, ancak,
belediyeden katı atık
toplama hizmetinden
yararlanmayan OSB’ler)
Muaf

4562 sayılı OSB Kanunu
ve 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu
4369 sayılı Kanunun*
60’ıncı maddesi ile, 3065
sayılı KDV Kanunun 17/4.
maddesine eklenen (k)
bendi
2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanununun 80’inci
maddesi

Muaf değil

5520 sayılı Kurumlar
vergisi Kanununun 4’üncü
maddesinin (n) bendi

Muaf değil

2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu 15
Temmuz 1993 tarihli
değişikliği

Muaf

5281** sayılı Kanun ile 492
sayılı Harçlar Kanununun
59’uncu maddesine ilave
(n) bendi

Kaynak: İlgili Kanun Maddelerinden Çalışma Kapsamında Derlenmiştir.
* Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir vergisi Kanunu, Kurumlar vergisi Kanunu, Katma Değer vergisi Kanunu, Gider vergileri
Kanunu, Emlak vergisi Kanunu, veraset ve İntikal vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar vergisi Kanunu, Damga vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, 3505 Sayılı Kanun, Katma Değer
vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun, Belediye Gelirleri Kanunu, 1318 ve 4208 Sayılı Kanunlar İle 178 Sayılı Maliye
Bakanlığının Teşkİlat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
** Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
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>> Faaliyete başladığı yıl
: 1990
>> Alanı			
: 73 Ha
>> Toplam parsel sayısı
: 91 Adet
>> Tahsis edilen parsel sayısı
: 57 Adet
>> Doluluk oranı		
: % 63
>> Faal Firma			
: 19 Adet
>> İstihdam			
: 1110 Kişi
>> Ağırlıklı Sektörler		
:Tekstil, Gıda, Metal, Tarım aletleri
>> Altyapısı tamamlanmış, imarlı arsa ve arıtma tesisine sahip olan Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanı mevcut OSB yatırımcılar için bir
fırsattır.

OSB ARITMA TESİSLERİ
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Yatırım için neden Çankırı?

1. Çankırı - Korgun Organize Sanayi Bölgesi (OSB)

YEDİ GÜN 24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ!

Yatırım için neden Çankırı?

Organize Sanayi Bölgeleri << Altyapısı hazır sanayi parselleri oluşturmak, sanayi tesislerinin uygun alanlarda yapılaşması için yatırımcılara tahsis etmek, çarpık sanayileşme
ve hayati önem taşıyan çevre sorunlarını önlemek amacıyla kurulmuştur. >>
Organize Sanayi Bölgeleri Belediye sınırları içinde olsalar bile, belediyelerin müdahale edemediği, kendi kanununa göre yönetilen özerk kurumlardır.
ÇANKIRI ORGANİZE SANAYİ BÖLGEMİZ, 30 OCAK 1977 TARİH 7/3037 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ile kurulmuş olup, 2001 yılında yeniden yapılanma sürecinde, sınırları içinde bulunduğu ilçe olan KORGUN ismi ilave edilmiştir. Halen 147 sicil sayısı ile
ÇANKIRI KORGUN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ olarak Bakanlığımızca tescil edilmiş olarak
faaliyetini sürdürmektedir.
Bölgemiz Çankırı-Kastamonu Devlet Karayolu istikameti 20 km.de Korgun ilçe sınırları içindedir. Ulaşım bölünmüş yolun tamamlanması ile Çankırı iline 10 dakikadır. Karayolu
600 metre, DDY 5 km, Ankara 130 km, Karadeniz-İstanbul karayoluna 29 km. mesafededir. Ankara-Esenboğa hava alanına 90 km. uzaklıktadır.
Muammer SARI
Kamulaştırmaların uzaması nedeniyle arıtma tesisi dâhil Altyapı çalışmaları 2001 yıKICIMAN AŞ.
lında tamamlanmıştır.
Yön. Krl. Bşk. Vekili - Genel Müdür
Yaklaşık 1000 dönüm alan üzerine kurulu bölgemiz 91 sanayi parseline bölünmüş
ÇANKIRI-KORGUN OSB
vaziyettedir. Sanayi parsellerinin 3/2’si yatırımcılarımıza tahsis edilmiş olup, halen 22 teYön. Krl. Bşk.
sis faaliyet halindedir. Beş tesis faaliyete hazırlık içinde, 4 (dört) tesis inşaatı ise devam
etmektedir.(4) işletmemiz ise krizler nedeniyle ara verdikleri faaliyetlerine tekrar başlama çalışması içindedirler. Faal işletmelerimizde 1200 kişi istihdam edilmektedir.
Bölgemizde yedi gün 24 saat en tecrübeli kadrolarımızla yatırımcılarımıza hizmet verilmektedir. Tek durak ofis sistemi ile
yapı ruhsatları-iskân belgeleri-çalışma izinleri- su ve elektrik abonelik ve bağlantıları, telekomünikasyon hizmetleri 24 saat içinde tamamlanmaktadır.
Diğer tanıtım sayfalarımızda da görüleceği üzere, ilimiz ve bölgemiz Şırnak ve Hakkâri illerinde mevcut Devlet Teşviklerine
sahiptir. Pazarlama sorunu yaşamayan yatırımcılarımız için üretim sorunu yaşanmamaktadır. Bölgemiz sanayicilerimiz tarafından yönetilmekte, her türlü hizmet bedelleri sanayicilerin bizzat kendi iradeleri ile tespit edilmektedir. İlimiz yöneticilerinin
desteği tam olup, bürokrasi sorunu sıfırdır.
Bölgemizde sağlık-güvenlik-itfaiye hizmet noktaları 500 metre mesafededir.
Elektrik gücünün % 20’sini, kendi ürettiği su kapasitesinin henüz % 15’ini kullanmaktadır. Elektrik gücü 31.5 MVA, su kapasitesi ise 50 sn/Lt.’dir. Ülkemizin en ucuz elektrik ve suyu kullanılmaktadır.
5000 yıllık yerleşim geçmişi ve 1000 yıllık Türk tarihi boyunca, hiçbir sosyal-siyasal ve etik dışı olayla anılmamış Çankırı ili
gelecekte de en güvenilir-huzurlu yörelerimizden biri olarak devam edecektir. Bölge insanı önce yaratıcısına, sonra devletine
sonra da rızkına saygıda ve bağlılıkta üstün vasıflara haizdir.
Anadolu’nun bağrına, hüsnüniyetle yatırım yapacak olan sanayicilerimizi ve tüm girişimcileri kucaklıyor, sevgi ve muhabbetlerimizle davet ediyoruz.
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ÇANKIRI-KORGUN OSB YÖNETİM KURULU
12345-

Muammer SARI		
Mehmet FİLİZ		
Halil ÖZ		
Saffet KÖKSAL		
Murat DİNÇOL		

Başkan
Başkan Yrd.
Üye
Üye
Üye

ÇANKIRI-KORGUN OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ
Şerafettin KILAVUZ		
Halil ÖZ			
Muammer SARI		
Levent YURTBİLİR		
Mehmet FİLİZ			
Saffet KÖKSAL		
Sadık YÜCEL			
Erdoğan ÖZMEN		
Murat DİNÇOL
Ali KÖKSAL			
Bilge BİLGE			
Leman ÖZGÜLER		
Adnan YAMANOĞLU
Murat FİLİZ			
Serhat UYSAL			

İl Özel İdaresi (İl Genel Meclis Üyesi)
Korgun Belediyesi
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Korsiad
Ticaret ve Sanayi Odası

Yatırım için neden Çankırı?

123456789101112131415-
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Yatırım için neden Çankırı?

AS ATLAS AKÜ LTD. ŞTİ.
Faaliyet Alanı
İhracat Ülkeleri
İstihdam
Yer

: Her nevi Akü İmalatı
: Avrasya - Ortadoğu
: 15 Kişi
: Korgun OSB

Faaliyet Alanı
İhracat Ülkeleri
İstihdam
Yer

: Isı Yalıtım Malzemesi
: Avrasya – Balkan Ülkeleri
: 10 Kişi
: Korgun OSB

Yatırım için neden Çankırı?

AYPOR STYROPOR
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PERLA (BRİLLANT) PERDE A.Ş.
Faaliyet Alanı
İhracat Ülkeleri
İstihdam
Yer

: Her nevi Perde
: Avrupa - Ortadoğu
: 300 Kişi
: Korgun OSB

ELİF MAKARNA A.Ş. (Nuh’un Ankara)

Yatırım için neden Çankırı?

Faaliyet Alanı
: Makarna – İrmik İmalatı
İhracat Ülkeleri : Avrasya – Ortadoğu
Avrupa Birliği
İstihdam
: 50 Kişi
Yer
: Korgun OSB
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ENTARİ GİYİM A.Ş.
Faaliyet Alanı
: Tekstil
İhracat Ülkeleri : Avrupa Birliği (Adidas
– Puma
markaları üretiyor)
İstihdam
: 135 Kişi
Yer
: Korgun OSB

ESEM PANO LTD. ŞTİ.
: Elektrik Panosu
:15 Kişi
: Korgun OSB

Yatırım için neden Çankırı?

Faaliyet Alanı
İstihdam
Yer
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AKKÖK A.Ş. (ERGO)
Faaliyet Alanı
İhracat Ülkeleri
İstihdam
Yer

: Yaylı Yatak- ERGO
: Ortadoğu ve Avrupa Birliği
: 25 Kişi
: Korgun OSB

Faaliyet Alanı
İhracat Ülkeleri
İstihdam
Yer

: Tarım Makinaları
: Ortadoğu ve Avrupa Birliği
: 20 Kişi
: Korgun OSB

Yatırım için neden Çankırı?

FİLİZ ZİRAAT ALETLER LTD. ŞTİ.
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KARDELEN TEKSTİL
Faaliyet Alanı
İhracat Ülkeleri
İstihdam
Yer

: Tekstil
: Avrupa Birliği
: 86 Kişi
: Korgun OSB

Faaliyet Alanı
: Fens Teli – Dikenli - Örgü Tel
İhracat Ülkeleri : AB – Avrasya – Uzakdoğu
( 17 Ülke )
İstihdam
: 50 Kişi
Yer
: Korgun OSB
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Yatırım için neden Çankırı?

KICIMAN A.Ş.

LOTUS DÖKÜM LTD. ŞTİ.
Faaliyet Alanı : Pick Döküm
İhracat Ülkeleri
: İtalya ( Siemens )
İstihdam
: 100 Kişi
Yer
: Korgun OSB

ORFE TEKSTİL LTD. ŞTİ.

Yatırım için neden Çankırı?

Faaliyet Alanı
İstihdam
Yer
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: Elektrikli Battaniye
: 10 Kişi
: Korgun OSB

PEKYÜCEL YEMEK FABRİKASI
Faaliyet Alanı : Yemek İmalatı ve Hizmeti
İstihdam
: 10 Kişi
Yer
: Korgun OSB

Faaliyet Alanı
İhracat Ülkeleri
İstihdam
Yer

: Doğalgaz Bağlantı Elemanları
: Avrasya - Ortadoğu
: 25 Kişi
: Korgun OSB
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Yatırım için neden Çankırı?

VAROLLAR DOĞALGAZ MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

MAG METAL LTD. ŞTİ. ( KAV KİBRİT)
Faaliyet Alanı
İhracat Ülkeleri
İstihdam
Yer

: Muhtelif Kibrit İmalatı
: AB Ülkeleri - İSVEÇ
: 60 Kişi
: Korgun OSB

BUYRUK MADENCİLİK LTD. ŞTİ.
: Bentonit İşleme- Paketleme
ve Kedi Kumu İmalatı
İhracat Ülkeleri : Avrupa Birliği
İstihdam
: 7 Kişi
Yer
: Korgun OSB

Yatırım için neden Çankırı?

Faaliyet Alanı

34

TAHA GIDA İNŞ. LTD. ŞTİ.
: Isı Yalıtım Malzemesi
: 10 Kişi
: Korgun OSB

Yatırım için neden Çankırı?

Faaliyet Alanı
İstihdam
Yer
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2. ŞABANÖZÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)
>> Faaliyete başladığı yıl
>> Alanı				
>> Toplam parsel sayısı
>> Tahsis edilen parsel sayısı
>> Doluluk oranı		
>> Faal Firma			
>> İstihdam			
>> Ağırlıklı Sektörler		

: 2009
: 57 Ha
: 27 Adet
: 27 Adet
: % 100
: 9 Adet
: 1400 Kişi
: Elektronik Eşya, Mobilya, Tekstil

Yatırım için neden Çankırı?

>> Şabanözü ilçemizdeki, OSB dahilinde ve OSB dışındaki sanayi kuruluşları işsizliği sona erdirmiş; ilçenin göç almasını sağlamıştır.
>> Ayrıca İlçenin Esenboğa Havalimanına 40 km mesafede olması yatırımcı için avantajdır.
>> Şabanözü OSB’nin genişleme alanı mevcuttur.
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3. ÇERKEŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)
>> Faaliyete başladığı yıl
>> Alanı				
>> Parsel sayısı			
>> Tahsis edilen parsel sayısı
>> Doluluk oranı		
>> Faal Firma			

: 2007
: 112 Ha
: 9 Adet
: 9 Adet
: % 100
: 2 Adet

4. KURŞUNLU-ÇAVUNDUR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB)
>> 36 sanayi parseli 60 Hektar alanda oluşması öngörülen OSB’nin Kurşunlu İlçesi Çavundur Beldesinde kurulması düşünülmektedir.
>> Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının etüt programı ve çevre planında yer almaktadır.
>> Kurşunlu- Çavundur OSB’de yer alacak tesisler Kurşunlu’da yapımı devam eden Türkiye’nin en büyük seramik fabrikası olan Söğütsen
Seramik ve Ve-Ca Maden Zenginleştirme tesislerinin yan sanayisini de oluşturacaktır.
>> OSB’de yer alacak tesisler için Ve-ca ve Söğütsen Seramik’in Lokomotif görevi yapacağı beklenmektedir.
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Yatırım için neden Çankırı?

>> Çerkeş, OSB’nin alt yapısı tamamlanmıştır. Firmalar henüz proje ve inşaat aşamasındadır.
>> Çerkeş’in İran-Doğu Anadolu- Samsun hatlarını İstanbul ve İzmit’e bağlayan yol güzergahında olması yatırımcı için tercih sebebidir.
>> Çerkeş OSB’nin genişleme alanı mevcuttur.

7. ÇANKIRI’DA BULUNAN BELİRLİ SANAYİ KURULUŞLARI
1. ERNA-MAŞ A.Ş.

Yatırım için neden Çankırı?

>> İlçe		
>> Sektör
>> İstihdam
>> Yan Sanayi

: Şabanözü
: Küçük Elektrikli Ev Aletleri
: 1319 Kişi
: Yiğit Teknik-Hazel Acar (Elektronik kart) Hacıbayramoğlu Amb. San. Tic. Ltd. Şti. (Ambalaj)

Türkiye’nin en büyük küçük elektrikli ev aletleri fabrikasıdır. Kendi sektöründe ülkemizin ihracat lideri olan bir fabrikadır. Altmışa yakın ülkeye
ihracatta bulunmaktadır. Arçelik, Beko, Tefal, Arzum, Philips gibi birçok fabrikaya günlük 15.000 adet kapasite ile üretim yapmaktadır. ErnaMaş, Şabanözü’nde yan sanayileri ile birlikte ilçenin sanayileşmesinde ve işsizliğin önlenmesinde lokomotif; Çankırı ve ilçeleri için örnek yatırım
olmuştur.
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2. AYTAÇ A.Ş
: Çerkeş
: Kırmızı-Beyaz Et Mamulleri
: 727 Kişi

Yatırım için neden Çankırı?

>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

Türkiyenin en büyük et entegre tesisidir. Hayvancılık yan sanayisinin lokomotifi olmuş, Her yıl istihdam sayısında artış olan bu tesisler sayesinde ilçede işsizlik sorununa önemli oranda çözüm sağlanmıştır.
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3. MKE ÇANKIRI SİLAH FABRİKASI
>> İlçe		
>> Sektör		

Yatırım için neden Çankırı?

>> İstihdam		

: Merkez
: Uçaksavar topları, Çok namlulu silah sistemi, Obüs (panter) Kundağı, Motorlu obüs (fırtına)’nın silah sistemi,
Tank namlusu için namlucuk adaptasyonu üretimi.
: 361 Kişi

Alt yapısı ile Türkiye’nin en büyük silah Fabrikasıdır. Çankırı; MKE Silah Fabrikasının üretimi ile Savunma Sanayisinde önemli yere
sahiptir. Fabrikanın kapasitesi ve istihdam artırma çalışmaları devam etmektedir.
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4. TUZ FABRİKALARI

Yatırım için neden Çankırı?

>> İlimiz Merkez İlçede % 95 saflıkta ve 800 milyon ton rezervde ham kaya tuzu yatağı bulunmaktadır.
>> Türkiye’nin en büyük 2 Tuz Fabrikası Çankırı’da bulunmaktadır. Bu fabrikalarda rafine sofralık tuz, medikal tuz ve sanayi tuzu
üretilmektedir. 2 adet tuz fabrikasında toplam 208 kişi çalışmaktadır.
>> Her iki tuz fabrikasıda kapasite artırımları için yatırımlarını genişletme çalışması yapmaktadır.

Türkiyenin en büyük et entegre tesisidir. Hayvancılık yan sanayisinin lokomotifi olmuş, Her yıl istihdam sayısında artış olan bu tesisler sayesinde ilçede işsizlik sorununa önemli oranda çözüm sağlanmıştır.
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SAFİR TUZ FABRİKASI
>> İlçe		
>> Üretim Konusu
>> İstihdam		

: Merkez
: Rafine Sofralık ve Sanayi Tuz Üretimi
: 77 Kişi

>> Türkiye’de ilk defa kaya tuzundan rafine sofralık tuzu elde etmek için üretime başlayan Safir tuz tesisi, diğer tuz tesislerinin kurulmasında
örnek ve öncü olmuştur. “Safir Tuz” ulusal markası ile üretim yapmaktadır.Kapasite artırma yatırımları devam etmekte olup yatırımları
tamamlandığında istihdamı 300 kişiye ulaşacaktır.

Yatırım için neden Çankırı?

MED-MAR TUZ FABRİKASI
>> İlçe		
>> Üretim Konusu
>> İstihdam		

: Merkez
: Rafine Sofralık, Medikal ve Sanayi Tuzu Üretimi
: 131 Kişi

Türkiye’nin en büyük rafine tuz fabrikasıdır. “A Saf” ve “Salti” markaları ile üretim yapmaktadır. MED-MAR Tuz Fabrikası
yaptığı ihracatla da Çankırı ekonomisine katkı sağlayan firmalardan biridir. Kapasite artırma yatırımları devam etmektedir. En
yakın sürede istihdamı 220 kişiye ulaşacaktır.
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5. MAKAS FABRİKALARI
TCDD MAKAS FABRİKASI
>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

: Merkez
: Tren Makas Sistemleri
: 120 Kişi

>> TCDD ait tren yollarına makas üreten fabrikanın varlığı
ilimize hızlı tren makas fabrikasının yapılmasını sağlamıştır.
Tam kapasite ile çalışmaktadır.

>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

: Merkez
: Hızlı Tren Makas Sistemleri
: 32 Kişi

%51’i Yabancı sermaye olan fabrika, yüksek hızlı trenler için demiryolu makası üretilecektir. Ülkemizdeki demiryolu yatırımları ile, yerel
yönetimlerin 10 yılda 150 Milyon $ a ulaşması beklenen makas ihtiyaçlarının karşılaması hedeflenmiştir. Türkiye’de ilk defa hızlı tren
makaslarının üretimi Çankırı’da gerçekleştirilmektedir.
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Yatırım için neden Çankırı?

VADEMSAŞ HIZLI TREN MAKAS FABRİKASI

6. TEKİNAK GIDA (BERRAK MAKARNA)
>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

Merkez
: Un-İrmik-Makarna
: 149 Kişi

Yatırım için neden Çankırı?

Berrak Markası ile üretim yapan firma 66 ayrı ülkeye ihracat yapmaktadır.

7. UNTAŞ A.Ş
>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

: Merkez
: Un-Kepek-Makarna
: 135 Kişi

Türkmen Markası ile üretim yapan firma 12 ayrı ülkeye ihracaat yapmaktadır.
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8. MEGASAN TIBBİ ALET VE CİHAZLAR LTD. ŞTİ.
>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

: Merkez
: Medikal Gaz Sistemleri ,Tıbbi alet ve cihazlar
: 70 Kişi

9. KIRIKER METAL ASANSÖR LTD. ŞTİ.
>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

: Merkez
: Asansör Kapısı
: 46 Kişi

Door Life markası ile üretim yapan firma yatırımlarını genişleterek istihdamını 100 kişiye çıkartıp, yurt içinde pazarın hakimi aynı zamanda
15 ayrı ülkeye ihracaat gerçekleştirmektedir.
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Yatırım için neden Çankırı?

Yatırımlarını genişleten firma yeni fabrika inşaatını bitirdiğinde istihdamını 150 kişiye çıkartarak kendi sektöründe Türkiye’nin en büyük
fabrikası olacaktır. Firma 25 ayrı ülkeye ihracaat yapmaktadır.

10. FİLİZ ÇELİK MAMÜLLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

: Merkez
: Çelik Kapı
: 45 Kişi

Fil-Ka, Filiz Çelik Kapı markası ile üretim yapan firma yurt içi bayilerine satış ve 4 ayrı ülkeye ihracaat

Yatırım için neden Çankırı?

11. PATLAYICI ÜRÜNLER FABRİKALARI
Ülkemizde sanayi kümelenmesine örnek teşkil edecek bir sanayileşmedir. İlimiz Şabanözü ilçesinde bulunan 3 tanesi faal 1 tanesi
yatırım aşamasında bulunan fabrikalar için toplam 2600 dönüm alan tahsis edilmiş olup, Türkiye’de Patlayıcı Ürünler Fabrikaları denince
Çankırı Şabanözü İlçesi akla gelmektedir.
Bu fabrikalarda üretilen av fişeği, havai fişek, ses mermisi ve anfo patlayıcıları tüm Dünya ülkelerine ihraç edilmektedir. İlimizde
bulunan bu sektör, ülkemizin savunma sanayisinde özel sektör açısından temel oluşturması bu sektörün ve bölgenin önemini fazlasıyla
artırmıştır.

KAPEKS PATLAYICI MADDELER SAN.TİC.A.Ş
>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

: Şabanözü
: Anfo Patlayıcı, Fitil, Kapsül
: 42 Kişi

Patlatmalı kazı çalışmalarının yapıldığı tünel, yol, baraj, dekapaj işlerinin yapıldığı maden ocakları, taşocakları gibi işletmelerdeki patlatma
ekipmanlarının üretimi yapılmaktadır.
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GÜREL FİŞEK SAN. LTD. ŞTİ.
>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

: Şabanözü
: Av Fişeği-Havai Fişek-Ses Mermisi-Anfo
: 46 Kişi

Zuber markası ile üretim yapan fabrika 3 adet ülkeye ihracaat yapmaktadır.

TURAÇ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
: Şabanözü
: Av Fişeği-Havai Fişek-Ses Mermisi-Anfo
: 42 Kişi

Yatırım için neden Çankırı?

>> İlçe		
>> Sektör		
>> İstihdam		

Sterling markası ile üretim yapan fabrika 15 adet ülkeye ihracaat yapmaktadır.
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YATIRIM AŞAMASINDAKİ TESİSLER
1. SÖĞÜTSEN SERAMİK

Yatırım için neden Çankırı?

>> Söğütsen Seramik ilimiz Kurşunlu İlçesinde 5.3 Milyon metrekare alanda, 1.3 Milyon metrekare kapalı alan ile faaliyete başlayacak
olup tam kapasitede 4000 kişi istihdam sağlamayı hedeflemektedir. Türkiye ve Ortadoğunun en büyük seramik ve granit fabrikası olacaktır.
>> Sabit Yatırım Tutarı 1 Milyar dolar olan tesisin, Çankırı sanayisine, işsizliğin önlenmesinde katkısı büyük olacak olup, göç alan bir
bölge haline gelecektir.

Söğütsen Seramik Fabrikasında üretilen granite, Devlet
büyüklerimiz hatıra imzası attı.
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2. VE-CA DIŞ TİC. A.Ş

3. GELAL ÇORAP FABRİKASI
>> Şabanözü OSB’de 35 bin metrekare kapalı alan yapımı devam eden fabrika tamamlandığında 1300 kişi istihdam edilecek.
>> Türkiye’nin en büyük çorap fabrikası olacak yatırım, Ülkemizde ilk defa Amerika Yeşil Bina Konseyi (LEED) sertifikalı, çevreye duyarlı
bir fabrika olacaktır.
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Yatırım için neden Çankırı?

>> Kurşunlu İğdir Köyünde Maden zenginleştirme sektöründe faaliyet gösterecektir. 800 Dönüm açık, 7 Dönüm kapalı alana sahip
tesis, 1. etabı tamamlanmış, 5 etapda fabrika tamamlanacaktır.
>> Yatırımın 1.etabı bitmiş durumda olup üretime geçmesi halinde Türk ekonomisine yıllık 70 Milyon $ katkısı olacaktır.Tüm yatırım
bitirildiğinde ülke ekonomisine yıllık 1.7 Milyar $ katkı sağlayacak teknoloji transfer edecek bir yatırımdır.
>> Tesiste ilk etapta 300 kişi; 4 yıl içerisinde ise 1200 kişi istihdam hedeflenmektedir.

4. KANIK ŞİRKETLER GRUBU YATIRIMLARI
>> Kurşunlu İğdir Köyünde Maden zenginleştirme sektöründe faaliyet gösterecektir. 800 Dönüm açık, 7 Dönüm kapalı alana sahip
tesis, 1. etabı tamamlanmış, 5 etapda fabrika tamamlanacaktır.
>> Yatırımın 1.etabı bitmiş durumda olup üretime geçmesi halinde Türk ekonomisine yıllık 70 Milyon $ katkısı olacaktır.Tüm yatırım
bitirildiğinde ülke ekonomisine yıllık 1.7 Milyar $ katkı sağlayacak teknoloji transfer edecek bir yatırımdır.
>> Tesiste ilk etapta 300 kişi; 4 yıl içerisinde ise 1200 kişi istihdam hedeflenmektedir.

ARAÇ DIŞ LASTİĞİ
ÜRETİMİ

PLASTİKAMBALAJ
MALZEMESİ

HAVALI SÜSPANSİYON
SİSTEMLERİ (KÖRÜK)

EL ARABASI
LASTİK ÜRETİMİ

Yatırım için neden Çankırı?

5. ÇANKIRI ORTA TERMİK SANTRALİ
Çankırı’nın Orta İlçesinde yatırımı devam eden termik santral;
>> Linyit rezervinin elektrik enerjisinde değerlendirilmesi,
>> Ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması ile,
>> 600 Milyon$ lık yatırım, 400 MW gücünde 2000 kişiye istihdam sağlayacak olan bu yatırım sadece Çankırı için değil Türkiye için
büyük bir yatırım olacaktır.
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Yatırım için neden Çankırı?

Sonuç olarak;
Ülkemizde kalkınmada öncelikli, en çok desteklenen 4. bölge illeri arasında bulunan ilimiz Çankırı’nın yatırım için en uygun il olduğu
çok net bir şekilde görülmektedir.
Yatırımcı ilin teşvik avantajları, coğrafi konum, ulaşım, güvenlik, sanayi bölgeleri, maden yatakları, tarım ve hayvancılık, kültür ve
turizm, kalifiye eleman ve üniversite desteği gibi bir çok alanda Çankırı’nın avantajlarından faydalanabilecektir.
Ayrıca yatırımcının her zaman yanında olan siyasi kadronun, bürokratların ve yerel yönetimlerin desteği ile yatırımcı, Çankırı’da
yapacağı her yatırım için geç kalmış olduğu düşüncesine kapılacaktır.
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YATIRIMCININ TEŞVİK REHBERİ
2. BÖLÜM

YATIRIMLARIN TEŞVİKİNE İLİŞKİN YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Yatırım için neden Çankırı?

TEŞVİKLERİN AMACI

BÖLGESEL UYGULAMADA İLLER

54

Teşvik Sisteminde Düzey-2 Bölgelerinin Bölgesel Sınıflandırılması

Yatırım için neden Çankırı?

SOSYO – EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRASINA GÖRE
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BÖLGESEL VE SEKTÖREL TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım için neden Çankırı?

» I. Bölgede, ağırlıklı olarak motorlu kara taşıtları ve yan sanayi, elektronik, ilaç, makine imalatı ve tıbbi,
hassas ve optik alet yatırımları gibi ileri teknoloji gerektiren yatırımlar teşvik edilecektir.
» II. Bölgede, nispeten teknoloji yoğun sektörler desteklenecektir. Bu çerçevede; ağırlıklı olarak, makine imalatı, akıllı ve çok fonksiyonlu tekstil, metalik olmayan mineral ürünler (cam, seramik, karo,
yalıtım malzemeleri vb.) kağıt, gıda ve içecek imalatı sektörleri teşvik edilecektir.
» III. ve IV. Bölgeleri oluşturan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, tarım ve tarıma dayalı imalat sanayi,
konfeksiyon, deri, plastik, kauçuk, metal eşya gibi emek yoğun sektörlerin yanı sıra turizm, sağlık ve
eğitim yatırımları da teşvik edilecektir.

TEŞVİK KAPSAMINA GİREN DESTEK UNSURLARI
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GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

Yatırım için neden Çankırı?

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARDA TEŞVİK
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BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARDA ASGARİ TUTARLAR

Yatırım için neden Çankırı?

IV. BÖLGEDE DESTEKLENECEK UNSURLAR
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Yatırım için neden Çankırı?

1
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Yatırım için neden Çankırı?

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili
26.06.2011 tarihli 2011-54 sayılı genelge şu şekildedir.

GENELGE 2011 - 54

1- Genel Açıklamalar
Bilindiği üzere, 18/8/2009 tarihli ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5921 sayılı Kanunla 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 2 nci madde eklenmiştir.
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Yine bilindiği üzere, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde açıklanmış,
bilahare, 21/10/2010 tarihli ve 27736 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 sayılı Tebliğ ve
11/5/2011 tarihli ve 27931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/1 sayılı Tebliğ ile bahse konu
2009/1 sayılı Tebliğde değişiklik yapılması yönüne gidilmiştir.
Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararın uygulamasına ilişkin olarak işverenlerce yapılacak işlemler ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce yürütülecek işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılacak Olan İşyerleri
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen
sigorta primi işveren hissesi desteğinden, Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı (yatırımın yapıldığı) işyerlerinden dolayı yararlanılabilecektir.
Dolayısıyla, Hazine Müsteşarlığınca teşvik belgesinin düzenlendiği işyeri işvereninin, aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizde/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizde tescilli birden fazla işyerinin olması
halinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi hangi işyeri için düzenlenmiş ise sigorta primi işveren
hissesi desteğinden de bu işyerinden dolayı yararlanılabilecektir.

Yatırım için neden Çankırı?

2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, gerçek kişiler, adi ortaklıklar,
sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum
ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki
hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları,
dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri istifade edebilecektir. Buna
göre, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden anılan Tebliğde öngörülen diğer şartların da
sağlanmış olması kaydıyla özel nitelikteki işyeri işverenlerinin yanı sıra resmi nitelikteki işyeri işverenlerinin
de yararlanması mümkün bulunmaktadır.

3- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 20 nci
maddesinin beşinci fıkrasında, “Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, 12 nci maddede yer
alan işletmeye geçiş tarihinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır.
Uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan
sonra uygulamaya son verilir.” hükmü yer almaktadır.
İşletmeye geçiş tarihi ise anılan Tebliğin 12 nci maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Belirtilen hükümler uyarıca, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden, tamamlama vizesi
yapılarak işletmeye geçen teşvik belgesine konu firma bilgilerinin Hazine Müsteşarlığınca Kurumumuz
ilgili birimine bildirilmesini takip eden aydan başlanılarak yararlanılacaktır.
Bu bağlamda, Hazine Müsteşarlığı, sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak olan işyerleri
ile ilgili bilgileri, Kurumumuz Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığına elektronik posta ve ayrıca resmi bir yazı ile bildirilecektir.
Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılmaya başlanılacak ilk ayın tespitinde,
konuya ilişkin bilgilerin Hazine Müsteşarlığınca elektronik ortamda Kurumumuz ilgili birimine gönderildiği
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tarih esas alınacaktır.
Örnek 1- (A) Limited Şirketinin 27/3/2011 olan işletmeye geçiş tarihinin Hazine Müsteşarlığınca
15/4/2011 tarihinde elektronik posta ile Kurumumuz Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığımıza bildirildiği varsayıldığında, (A) Limited Şirketi, sigorta primi işveren hissesi
desteğinden 1/5/2011 tarihinden itibaren yararlanmaya başlayacaktır. Dolayısıyla, söz konusu işveren
tarafından 2009/1 sayılı Tebliğ kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğini ihtiva ederek düzenlenecek olan ilk aylık prim ve hizmet belgesi 2011/Mayıs ayına ilişkin belge olacaktır.
Diğer taraftan, 2009/1 sayılı Tebliğ ile öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak işyerlerine ilişkin bilgilerin Hazine Müsteşarlığınca elektronik posta ve resmi yazı ile ilgili birimimize bildirilmesinin ardından, bu bilgiler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Sosyal Sigorta Yazılımları
Daire Başkanlığına gönderilecek ve bu birimimizce de 9-1-3-19 nolu seçenekler işaretlenmek suretiyle
erişilen “25510 nolu YATIRIM DESTEĞİNE TABİ İŞYERLERİ GİRİŞ” menüsüne aktarılacaktır. Dolayısıyla,
bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanacak olan işyerleri ile ilgili olarak Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüklerimizce/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizce sistem üzerinde herhangi bir tanımlama
yapılmayacaktır.

4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılacak Sigortalılar
2009/1 sayılı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bahse konu sigorta primi işveren hissesi
desteğinden;
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi
yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;
a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

Yatırım için neden Çankırı?

b) Diğer yatırım cinslerinde yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki
son altı aylık dönemde (mevsimsellik özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam
ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen,
sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.
Komple yeni yatırım cinsi dışında düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında sigorta primi işveren hissesi
desteği, mevcut istihdam (ortalama işçi) sayısının üzerindeki ilave istihdam için uygulanacaktır. Aylık prim
ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının mevcut istihdamın altında olması halinde ilgili ay için sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılamayacak, ancak söz konusu süre destek süresine dahil
sayılacaktır.
Gerek komple yeni yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek azami
sigortalı sayısı, gerekse diğer yatırım cinslerinde mevcut istihdam (ortalama işçi) sayısı ile sigorta primi
işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek azami sigortalı sayısı Hazine Müsteşarlığınca Kurumumuza
bildirileceğinden, bahse konu destekten yararlanacak işyerlerinin ortalama sigortalı sayısının ayrıca Kurumumuzca hesaplanması yönüne gidilmeyecektir.
Dolayısıyla bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek sigortalı sayısı, komple
yeni yatırımlarda; Hazine Müsteşarlığınca bildirilen sigortalı sayısını aşamayacağı gibi, diğer yatırım cinslerinde de; mevcut istihdam (ortalama işçi) sayısına ilave olarak işe alınan sigortalılar yönünden Hazine
Müsteşarlığınca bildirilen sigortalı sayısının üzerinde olanlarından dolayı bahse konu sigorta primi işveren
hissesi desteğinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.
Hazine Müsteşarlığınca, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek işyerleri
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ile ilgili olarak Kurumumuza gönderilecek yazı ekinde “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden
Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda destekten yararlanılacak olan işyerleri ile ilgili;
- Firma Adı,
- Teşvik Belgesinin Tarih Sayısı,
- Teşvik Belgesi Müracaat Tarihi,
- Yatırım Yeri ve Adresi,
- SGK İşyeri Sicil Numarası,
- Yatırımın Cinsi,
- Mevcut İstihdam (Kişi),
- İlave İstihdam (Kişi),
- Yatırımcının Vergi Dairesi ve No’su,
- Destek Süresi,
bilgileri yer alacaktır.
Söz konusu tabloda yer alan Yatırımın Cinsi, Mevcut İstihdam (Kişi) ve İlave İstihdam (Kişi) bilgilerine
bakılarak sigorta prim desteğinden;
- Komple yeni yatırımlarda kaç sigortalıya kadar,
- Diğer yatırım cinslerinde ise mevcut sigortalı sayısının üzerindeki sigortalıların kaçından dolayı,
yararlanılabileceği anlaşılacaktır.
Örnek 2- Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan (B)
Anonim Şirketine ilişkin bilgilerin;
Mevcut İstihdam (Kişi)

Komple yeni yatırım

0

İlave İstihdam (Kişi)

Yatırım için neden Çankırı?

Yatırımın Cinsi

15

şeklinde olduğu varsayıldığında, söz konusu işyeri için bahse konu sigorta primi işveren hissesi
desteğinden yararlanılması sırasında Hazine Müsteşarlığınca mevcut sigortalı şartı aranılmadığından, söz
konusu işveren, sigorta prim desteğinden 15 sigortalıya kadar (dahil) yararlanabilecektir.
Örnek 3- 2 nolu örnekteki işveren tarafından sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi
içinde 16 ve üzerinde sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, bahse konu sigorta prim desteğinden yalnızca
15 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.
Örnek 4- Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan (D)
Limited Şirketi ile bilgilerin;
Yatırımın Cinsi Mevcut İstihdam (Kişi) İlave İstihdam (Kişi)
Tevsi

16

11

şeklinde olduğu varsayıldığında, sigorta primi işveren hissesi desteğinden 16 sigortalıya ilave olarak işe
alınacak azami 11 sigortalıdan dolayı yararlanabilecektir.
Örnek 5- 4 nolu örnekteki işveren tarafından bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden ya63

rarlanma süresi içindeki bir ayda 23 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, sigorta prim desteğinden söz
konusu ay için yalnızca 7 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir.
Kapsama giren işverenlerce, söz konusu destekten yanlış veya yersiz yararlanılmamasını sağlamak
amacıyla, Hazine Müsteşarlığınca ilgili Merkez birimimize intikal ettirilen bilgiler, bu birimimizce ilgili
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine intikal ettirilecek ve ilgili İl Müdürlüğümüzce/
Merkezimizce de söz konusu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek sigortalı sayısına
ilişkin yukarıda yer alan bilgiler işverenlere resmi bir yazı ile bildirilecektir.
Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan aylarda, çeşitli nedenlerle ay
içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen (istirahat veya ücretsiz izin gibi nedenlerle aylık prim
ve hizmet belgesinde 0 gün ve 0 kazançlı olarak kayıtlı) sigortalıların bulunması halinde, söz konusu
sigortalılar diğer yatırım cinslerinde, mevcut sigortalı sayısına dahil edilmeyecektir. Ayrıca, bir sigortalının
ay içinde aynı işyerinde işten ayrılıp tekrar işe girdiği durumlarda, bu nitelikteki sigortalılar da bir sigortalı
olarak dikkate alınacaktır.
Diğer taraftan, destekten yararlanılacak olan aylarda sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan
sigortalılar ve harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp yalnızca
kısa vadeli sigorta kollarına tabi olan sigortalılar çalıştırılıyor ise, diğer yatırım cinslerinde mevcut sigortalı
sayısının tespitinde, söz konusu sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.
Bununla birlikte, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre sadece 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hisselerinin Hazinece karşılanması mümkün bulunduğundan,
sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan dolayı 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
5- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılacak Süre
Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden kapsama giren sigortalılardan dolayı yararlanılacak
süre 2009/1 sayılı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında;

Yatırım için neden Çankırı?

Bölgeler
31.12.2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar
başlanılan yatırımlar
I

2 yıl

-

II

3 yıl

-

III

5 yıl

3 yıl

IV

7 yıl

5 yıl

31.12.2010 tarihinden sonra

olarak açıklanmış iken, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve 11/5/2011 tarihli ve 27931 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 2011/1 sayılı Tebliğ ile söz konusu fıkra 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere;

Bölgeler

31.12.2011 tarihine kadar

başlanılan yatırımlar
I

2 yıl

-

II

3 yıl

-

III

5 yıl

3 yıl
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1.1.2012 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar

IV

7 yıl

5 yıl

şeklinde değiştirilmiş ve ayrıca anılan maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen ikinci fıkra
ile; yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteği tutarının, bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda gerçekleşen sabit yatırım tutarının I inci bölgede %6’sını, II nci bölgede %8’ini, III üncü
bölgede %10’unu ve IV üncü bölgede %14’ünü; büyük ölçekli yatırımlarda ise I inci bölgede %2’sini,
II nci bölgede %3’ünü, III üncü bölgede %5’ini ve IV üncü bölgede %7’sini geçemeyeceği, bölgesel
desteklerden yararlanan yatırımlar kapsamındaki KOBİ’ler için bu oranlara tüm bölgelerde 5’er puan
ilave edileceği düzenlenmiştir.
Buna göre, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yatırımlarına;
a) 1/1/2011 tarihinden önce başlamış olan işverenler,
- Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,
- Diğer yatırım cinslerinde ise (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında)
Tebliğde belirtilen şekilde hesaplanan ortalama işçi sayısına ilave edilen,
sigortalılardan dolayı yararlanabileceklerdir.
b) 1/1/2011 tarihinden sonra başlamış olan işverenler,
- Bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlarda, sabit yatırım tutarının I inci bölgede %6’sını,
II nci bölgede %8’ini, III üncü bölgede %10’unu ve IV üncü bölgede %14’ünü; işletmenin KOBİ olması
halinde, I inci bölgede %11’ini, II nci bölgede %13’ünü, III üncü bölgede %15’ini ve IV üncü bölgede
%19’unu,
- Büyük ölçekli yatırımlarda, sabit yatırım tutarının I inci bölgede %2’sini, II nci bölgede %3’ünü, III üncü
bölgede %5’ini ve IV üncü bölgede %7’sini,
aşmamak kaydıyla,
- Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

Yatırım için neden Çankırı?

- Diğer yatırım cinslerinde ise (tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirmesi, entegrasyon yatırımlarında)
Tebliğde belirtilen şekilde hesaplanan ortalama işçi sayısına ilave edilen,
sigortalılardan dolayı yararlanılabileceklerdir.
Bölgelerin illere göre dağılımı ise;
I. Bölge: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce,
Bolu, Yalova, Ankara,
II. Bölge: Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada, Gökçeada hariç), Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta,
Burdur, Adana, Mersin,
III. Bölge: Konya, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir,
Kırşehir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kayseri, Sivas, Yozgat, Zonguldak, Karabük, Bartın,
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis,
IV. Bölge: Kastamonu, Çankırı, Sinop, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum,
Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli,
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Bozcaada ve Gökçeada
şeklinde bulunmaktadır.
Yatırım teşvik kapsamına giren işyerlerinden dolayı sigorta prim desteğinden yararlanılacak olan süre
Hazine Müsteşarlığınca ilgili Merkez birimimize, bu birimimizce de ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/
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Sosyal Güvenlik Merkezine bildirilecek olup, söz konusu destekten azami Hazine Müsteşarlığınca bildirilen bu süre zarfında yararlanılabilecektir.
Örnek 6- 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecek
işyerlerine ilişkin bilgilerin Hazine Müsteşarlığınca Kurumumuza 17/6/2011 tarihinde intikal ettirildiği,
gönderilen belgeler içinde yer alan “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak
Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda, (F) Limited Şirketinin
Konya ilinde (III. Bölge) faaliyet gösterdiği, yatırımına 1/1/2011 tarihinden önce başladığı ve destekten
5 yıl süreyle yararlanabileceğinin belirtildiği varsayıldığında, anılan işveren 2011/Temmuz ayına ilişkin
düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi işveren hisselerinden
başlanılarak, 2016/Haziran ayına ilişkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi dahil olmak üzere
bahse konu Tebliğde öngörülen diğer şartların da sağlamış olması kaydıyla bahse konu sigorta primi
işveren hissesi desteğinden yararlanabilecektir.
Yatırımlarına 1/1/2011 tarihinden sonra başlamış ve teşvikten yararlanma süresi Hazine Müsteşarlığınca
Kurumumuza bildirilmiş olan işverenlerin yararlanabilecekleri destek tutarı ise, yatırımın;
- Yapıldığı yere,
- “Bölgesel” veya “büyük ölçekli” olmasına,
- İşletmenin KOBİ olup olmamasına,
göre değişkenlik arz etmektedir.

Yatırım için neden Çankırı?

Yatırımın yapıldığı yer; teşvik belgesinin “4) Yeri” alanında, yatırıma hangi tarihte başlanılmış olduğu
hususu; teşvik belgesinin “8) Başlama Tarihi” alanında, yatırımın “bölgesel” veya “büyük ölçekli” yatırım
olduğu hususu ise; teşvik belgesinin “III- YATIRIMIN YARARLANACAĞI DESTEK UNSURLARI” başlıklı
bölümünde gösterilmektedir.
Dolayısıyla, yatırıma 1/1/2011 tarihinden sonra başlamış olan işverenler 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, Hazine Müsteşarlığınca bildirilen süre aşılmamak kaydıyla,
yatırımın “bölgesel” veya “büyük ölçekli” olduğuna, “bölgesel” olması halinde ayrıca işletmenin “KOBİ”
olup olmadığına bakılarak teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarlarının yukarıda belirtilen oranlarına
kadar yararlanabileceklerdir. Teşvik kapsamına giren işletmelerin “KOBİ” olup olmadıkları hususu da
yine Hazine Müsteşarlığınca düzenlenecek teşvik belgesinde gösterilecektir.
Örnek 7- Karaman ilinde (III. Bölge) faaliyet gösteren ve yatırıma 1/1/2011 tarihinden sonra başlamış
olan (B) Anonim Şirketinin Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen teşvik belgesinde, sigorta primi işveren
hissesi desteğinden beş yıl süreyle yararlanabileceği, yatırımın “bölgesel” bir yatırım olduğu ve sabit
yatırım tutarının;
Makine-Teçhizat

: 1.225.000,00 TL

Diğer harcamalar

:

17.500,00 TL

Toplam : 1.242.500,00 TL olduğu varsayıldığında, anılan işveren tarafından beş yıllık süre içinde söz
konusu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan prim tutarı,
1.242.500,00 X 10 / 100 = 124.250,00 TL’yi aşamayacaktır.
Örnek 8- Hatay ilinde (III. Bölge) faaliyet gösteren ve yatırıma 1/1/2011 tarihinden sonra başlamış olan
(A) Limited Şirketinin Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen teşvik belgesinde, “KOBİ” işletmesi olduğu,
sigorta primi işveren hissesi desteğinden beş yıl süreyle yararlanabileceği, yatırımın “bölgesel” bir yatırım
olduğu ve sabit yatırım tutarının;
Makine-Teçhizat
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: 239.000,00 TL

Diğer harcamalar

: 6.000,00 TL

Toplam
: 245.000,00 TL olduğu varsayıldığında, anılan işveren tarafından beş yıllık süre
içinde söz konusu destekten yararlanılacak olan prim tutarı,
245.000,00 X 15 / 100 = 36.750,00 TL’yi aşamayacaktır.
Örnek 9- 8 nolu örnekteki işverenin 2012/Eylül ila 2016/Kasım ayları arasında 36.750,00 TL tutarındaki
desteğin tamamından yararlanmış olduğu varsayıldığında, her ne kadar beş yıllık süre dolmamış
olsa da teşvikten yararlanılabileceği tutarın tamamından dolayı yararlanılmış olduğundan, 2016/
Aralık ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak söz konusu destekten
yararlanılamayacaktır.
Diğer taraftan, 2009/1 sayılı Tebliğin 23 üncü maddesinin;
Birinci fıkrasında, “Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I inci ve II nci
bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV üncü bölgedeki illere 31/12/2010 tarihine kadar
bütünüyle taşınması ve en az 50 kişilik istihdam sağlanması halinde bu tesisler için;
…
(c) Çalışanların asgari ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden
itibaren beş yıl süre ile 20 nci madde çerçevesinde bütçeden karşılanır. Ancak, 31/12/2010 tarihinden
önce başlanılan yatırımlarla ilgili olarak yapılacak ilave yatırımlarda çalışan istihdam için yedi yıl süre ile
sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanır.”
Üçüncü fıkrasında ise, “5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan I inci ve II nci
bölgedeki işletmeler IV üncü bölgeye taşındıkları tarihten sonraki dönem için sigorta primi işveren hissesi
desteği uygulamasından yararlanabilirler.”
hükümleri yer almaktadır.

Yatırım için neden Çankırı?

Buna göre, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I. ve II. bölgelerdeki
illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV. bölgedeki illere taşınmaları ve bahse konu işyerlerinin Hazine
Müsteşarlığınca “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama
Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tablo ile Kurumumuza bildirilmesi halinde, söz konusu işyeri işverenleri de Hazine Müsteşarlığınca bildirilen süre zarfında bahse konu sigorta primi işveren
hissesi desteğinden yararlanabileceklerdir.

6- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanabilmesi İçin Gerekli Diğer
Şartlar
6.1- Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara
ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması/ yeniden yapılandırılmış veya tecil ve
taksitlendirilmiş olması
Bilindiği gibi, İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan
Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen
aylık asgari ücretin brüt tutarına kadar olan borçların destek ve teşviklerin verilmesi sırasında dikkate
alınmayacağı açıklanmıştır.
Söz konusu hükme istinaden, kapsama giren işyerlerinden dolayı, Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta
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primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borçlarının toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması
veya fazla olmakla birlikte söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve
taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması, ayrıca yapılandırma veya
taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor (bozulma şartlarının oluşmamış) olması gerekmektedir.
Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığının
tespiti sırasında, işverenlerin kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili
ve aracı olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan prim ve idari para cezası borçlarına; işverenin
gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1b kapsamındaki) yasal
ödeme süresi geçmiş prim borçlarına bakılmaktadır.
Hal böyle olmakla birlikte, aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 nolu Kanun numarası seçilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi sırasında, sistem tarafından yalnızca teşvik belgesinin alındığı, başka bir
ifade ile aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği işyerlerinden kaynaklanan borçların olup olmadığı
(bir önceki aya ilişkin borçlar hariç) sorgulanabilmektedir. Bu nedenle, teşvik belgesinin düzenlendiği
işyerinden dolayı Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmadığı
halde, kendi adına tescil edilmiş diğer işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve aracı olarak
işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi
ve idari para cezası ile işverenin gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan
(5510/4-1-b kapsamında) yasal ödeme süresi geçmiş prim borçlarının toplamı (gecikme cezası ve
gecikme zammı ile birlikte) 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin brüt tutarını aşan
işverenlerce, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılamayacağından, aylık prim
ve hizmet belgelerinin Kurumumuza gönderilmesi sırasında 25510 nolu kanun numarasının seçilmemesi
gerekmektedir.

Yatırım için neden Çankırı?

Bu bağlamda, aylık prim ve hizmet belgelerini 25510 nolu Kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza gönderen işverenlerin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının olup olmadığının
her ay düzenli bir şekilde kontrol edilmesi icap etmektedir. Bu nedenle, bahse konu işverenlerin Türkiye
genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının kontrol edilebilmesi için e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması icap etmektedir.
Dolayısıyla, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı
Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan işverenlerin, e-Borcu Yoktur aktivasyon işlemlerinin yapılmasının ardından, 25510 nolu kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş
aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan primlerin ödenmesi gereken süresinin son gününde, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun olup olmadığı, ilgili dosya
memuru tarafından, her ay düzenli olarak sorgulanacaktır.
Söz konusu sorgulama işlemi, İşyeri Tescil Servislerince 16/4/2009 tarihli ve 2009/62 sayılı Genelgede
belirtilen çerçevede ilgili dosya memuruna gerekli yetki tanımlamasının yapılmasının ardından, www.sgk.
gov.tr adresinden ”İşveren”, “Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli İşveren Borç Sorgulama Uygulaması”
seçenekleri girilmek suretiyle ulaşılan ekran vasıtasıyla yapılacaktır.
Örnek 10- 2011/Haziran ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 25510 nolu kanun numarasını
seçmek suretiyle Kurumumuza gönderen ve primlerini de yasal süresi içinde ödeyerek Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi
işveren hissesi desteğinden yararlanan (A) Limited Şirketinin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş
borcunun olup olmadığı hususu, ilgili dosya memuru tarafından, “Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli
İşveren Borç Sorgulama Uygulaması” ekranı vasıtasıyla “Sorgu Tarihi” alanına 31/7/2011 girilmek
suretiyle tespit edilecektir.
Bu bağlamda, anılan destek kapsamına giren işyeri işverenlerinin daha önce e-Borcu Yoktur aktivasyon
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başvurusunda bulunulmamış olması halinde, söz konusu işverenler tarafından aktivasyon başvurusunda
bulunulması gerekecektir. Bu durumda olan işverenlere, ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal
Güvenlik Merkezince, söz konusu destekten ne şekilde yararlanılabileceğine ilişkin bilgilerin gönderilmesi
sırasında, e-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulması gerektiği hususu da bildirilecektir.
Diğer taraftan, birden fazla işyeri bulunan işverenler tarafından daha önce aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde/Sosyal Güvenlik Merkezinde tescilli başka bir işyeri dosyasından dolayı e-Borcu
Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu destekten yararlanabilmek
amacıyla, destekten yararlanılacak işyeri için ayrıca e-Borcu Yoktur başvurusunda bulunulmasına gerek
bulunmamaktadır.

6.2- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca
Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine müracaat tarihinden önceki 15 gün içinde vadesi geçmiş borcunun
bulunmaması
Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerin 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat
dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış
olması, ayrıca yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor (bozulma şartlarının
oluşmamış) olması gerekmektedir.
İşverenlerin yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının olup olmadığı hususunun elektronik ortamda
sorgulanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile müşterek yapılan çalışmalar devam etmekte olup, söz
konusu çalışmalar sonuçlanıncaya kadar bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan işverenlerin 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca vadesi geçmiş borcunun olup olmadığı
hususu Sigorta Primleri Servisince her ay ilgili vergi dairesinden elektronik posta veya resmi bir yazı ile
sorulacaktır.

Yatırım için neden Çankırı?

Örnek 11- 2011/Temmuz ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 25510 nolu kanun numarasını
seçmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderen ve primlerini de yasal süresi içinde ödeyerek
bahse konu Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanan (B) Limited Şirketi ile
ilgili olarak, “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca
31/8/2011 tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcunun” olup olmadığı hususu, bağlı bulunduğu vergi dairesinden sorulacaktır.

6.3- Aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 nolu kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde
Kuruma gönderilmesi
Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce, aylık prim ve
hizmet belgelerinin 25510 nolu kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza gönderilmesi
halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.

6.4- Sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, gerek
25510 nolu kanun numarası, gerek diğer teşvik kanunları, gerekse kanun numarası seçilmeksizin Kuruma
yasal süresi içinde gönderilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiş sigorta primlerinin, işveren hissesinin Devlet tarafından (Hazinece/ Türkiye İş Kurumunca/ Maliye Bakanlığınca/ Kültür ve
Turizm Bakanlığınca) karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi
şarttır.
69

Sigorta primlerinin, işveren hissesinin Devlet tarafından karşılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin yasal
süresi içinde Kuruma ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, gerek işveren tarafından ödenmesi
gereken kısma, gerekse Devlet tarafından karşılanması gereken kısma isabet eden gecikme cezası ve
gecikme zammı işverenden tahsil edilecektir.
7- 2009/1 Sayılı Tebliğ kapsamında Hazinece Karşılanacak Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin
Hesaplanması
Kapsama giren sigortalıların, prime tabi tutulacak kazançlarının, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi
uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kısmına isabet eden sigorta priminin işveren
hissesi, Hazinece karşılanacaktır.
Öte yandan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan, “Bu fıkra ve
diğer ilgili mevzuatla sağlanan sigorta prim desteklerinin aynı dönem için birlikte uygulanması halinde,
bu destek öncelikle uygulanır.” hükmüne istinaden, bahse konu Tebliğ kapsamına giren bir sigortalı için
öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık
prim indiriminden, ardından 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden
yararlanılacaktır. Bu durumda, bahse konu Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden
yararlanılması sırasında, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında
indirimden yararlanılmış olan 5 puanlık kısım düşülecektir.
Örnek 12- Modernizasyon yatırımı yapan ve kısa vadeli sigortalı kolları prim oranı %2 olan (B) Anonim
Şirketinin, mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe aldığı sigortalının ay içindeki;
Prim ödeme gün sayısının

: 30 gün

Prime esas kazanç tutarının ise : 1.000,00 TL
olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için öncelikle beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak
tutar hesaplanacaktır. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi
kapsamında beş puanlık prim indiriminden yararlanılacak tutar;

Yatırım için neden Çankırı?

1.000,00 * 5 / 100 = 50,00 TL olacaktır.
Ardından, 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan
tutar hesaplanacaktır. Ancak bu durumda, beş puanlık prim indirimi için yararlanılmış olan 5 puan söz
konusu işyeri yönünden %20,5 olan işveren hissesinden düşülecek ve %15,5 oranı üzerinden tahakkuk
eden sigorta primi işveren hissesi Hazinece karşılanacaktır. Buna göre, 2009/1 sayılı Tebliğ kapsamında
yararlanılacak sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı;
796,50 * 15,5 / 100 = 123,46 TL olacaktır.
Sonuçta, söz konusu sigortalı için 1.000,00 * 34,5 / 100 = 345,00 TL tutarındaki sigorta priminin;
50,00 TL tutarındaki kısmı ile 123,46 TL tutarındaki kısmı Hazine Müsteşarlığınca karşılanacak,
345,00 - 50,00 - 123,46 = 171,54 TL tutarındaki kısmı işveren tarafından ödenecektir.
Ödenecek olan 171,54 tutarındaki primin ise;
1.000,00 * 14 / 100 = 140,00 TL’si sigortalı hissesi,
171,54 - 140,00

= 31,54 TL’si ise Hazine tarafından karşılanmayan işveren hissesi,

olacaktır.
Örnek 13- 12 nolu örnekte, işveren tarafından ödenmesi gereken 171,54 TL tutarındaki sigorta priminin
yasal süresi içerisinde ödenmediği varsayıldığında, bu durumda;
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Kuruma ödenmesi gereken 171,54 TL sigorta prim aslının yanında, ayrıca,

Beş puanlık prim indiriminden yararlanma hakkı kaybedileceği için, beş puanlık prim indirimi
çerçevesinde Hazine adına tahakkuk eden 50,00 TL sigorta prim aslı ile
171,54 + 50,00 + 123,46 = 345,00 TL tutarındaki sigorta prim aslına isabet eden gecikme
cezası ve gecikme zammının,
işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir.

8- Alt İşvereni Bulunan Asıl İşverenlerin ve Alt İşverenlerin Sigorta Primi İşveren
Hissesi Desteğinden Yararlanmaları
2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan
sigortalılardan dolayı da yararlanılabilecektir.
Ancak bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenlerin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri
için, işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve
gecikme zammı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Dolayısıyla alt işverenlerden her hangi birinin
veya asıl işverenin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası
ve gecikme zammı borcunun bulunması halinde, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan alt
işverenler de söz konusu teşvikten yararlanamayacaklardır.
Bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden, diğer yatırım cinslerinde, Hazine Müsteşarlığınca
bildirilen mevcut sigortalı sayısına ilave olarak işe alınan ve yine Hazine Müsteşarlığınca bildirilen sayıdaki
ilave sigortalılardan dolayı yararlanılabileceğinden, gerek mevcut sigortalı sayısının tespiti sırasında,
gerekse ilave sigortalı sayısının tespiti sırasında alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar da toplam
sigortalı sayısına dahil edilecektir.

Yatırım için neden Çankırı?

Örnek 14- Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden
Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı
olan ve yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmayan (B) Limited Şirketi ile ilgili
bilgilerin;
Yatırımın Cinsi Mevcut İstihdam (Kişi) İlave İstihdam (Kişi)
Tevsi

35

15

şeklinde olduğu, destekten yararlanma süresi içindeki 2011/Mayıs ayı içinde asıl işveren tarafından 22
sigortalı, I no’lu alt işveren tarafından 7 sigortalı, II no’lu alt işveren tarafından 10 sigortalı çalıştırıldığı
varsayıldığında, sigorta primi işveren hissesi desteğinden mevcut 35 sigortalıya ilave olarak işe
alınacak azami 15 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. Buna göre, söz konusu işyerinde 22 + 7
+ 10 = 39 sigortalı çalıştırıldığından, sigorta primi işveren hissesi desteğinden 4 sigortalıdan dolayı
yararlanılabilecektir.
Örnek 15- Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan
ve yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcu bulunmayan (E) Anonim Şirketi ile ilgili
bilgilerin;
Yatırımın Cinsi Mevcut İstihdam (Kişi) İlave İstihdam (Kişi)
Tevsi

15

12

şeklinde olduğu, destekten yararlanma süresi içindeki 2011/Mayıs ayı içinde asıl işveren tarafından 14
sigortalı, I no’lu alt işveren tarafından 10 sigortalı, II no’lu alt işveren tarafından 8 sigortalı çalıştırıldığı
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varsayıldığında, sigorta primi işveren hissesi desteğinden mevcut 15 sigortalıya ilave olarak işe alınan
azami 12 sigortalıdan dolayı yararlanılabilecektir. Bu durumda söz konusu işyerinde 14 + 10 + 8 =
32 sigortalı çalıştırıldığından, söz konusu sigorta primi işveren hissesi desteğinden 12 sigortalıdan dolayı
yararlanılabilecektir. Dolayısıyla, gerek mevcut sigortalı sayısı olan 15 sigortalıdan dolayı, gerekse ilave
sigortalı sayısını aşan 5 sigortalıdan dolayı, 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi
desteğinden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 25510 nolu kanun
numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmesine rağmen, asıl işveren veya alt işverenlerden biri
tarafından kendilerince ödenmesi gereken sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmemesi halinde,
sigorta primlerini süresi içinde ödeyen asıl işveren veya alt işveren ilgili ayda söz konusu indirimden yararlanacak, buna karşın süresi içinde ödemeyen asıl işveren veya alt işveren ise yararlanamayacaktır.

9- Yatırım Tamamlama Vizesi Yapılmış Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve
Teçhizatın, Devir, Satış, İhraç veya Kiralanması
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 30 uncu
maddesinde, yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, hangi
şartlar dahilinde devir, satış, ihraç veya kiralanması halinde teşvikten yararlanılabileceği; hangi şartlar
dahilinde devir, satış, ihraç veya kiralanması halinde teşvikten yararlanılamayacağı hususları açıklanmıştır.
Bu bağlamda, yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir,
satış, ihraç veya kiralanması ve Hazine Müsteşarlığınca, teşvik ve desteklerin anılan Tebliğ uyarınca geri
almasına karar verilmesi halinde durum Kurumumuza bildirilecek ve daha önce Hazinece karşılanmış
olan sigorta prim tutarları ilgililerden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.

Yatırım için neden Çankırı?

10- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanmamaları Gerektiği Halde
Yararlanan İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu
Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesinde, işverenlerin,
Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için, Türkiye genelinde anılan Tebliğin 5
inci maddesinde belirtilen ve yazının verildiği veya borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının
bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olmasının gerektiği,
Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden
yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinin
ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınacağı, ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat
üzerine kapsama giren borçlarını tam olarak ödemeleri halinde, sözü edilen Tebliğ kapsamında Devlet
yardımları ile teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılacağı açıklanmıştır.
Bu bağlamda, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı
Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak,
ilgili dosya memuru tarafından Türkiye genelinde yapılan sorgulamalar sonucunda yasal ödeme
süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının
toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olduğunun veya
vergi dairesinden alınan yazılardan yasal ödeme süresi geçmiş vergi borçlarının bulunduğunun ya da
yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş borçları ile ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılandırma veya taksitlendirme anlaşmalarının bozulması gereken durumlarda, bu işverenlerden
bahse konu borçlarının tamamını tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri hususu 7201 sayılı
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Kanuna göre tebliğ edilecektir.
Söz konusu borçların konuyla ilgili yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde;
- Ödenmesi halinde, sigorta primi desteğinden usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilecektir.
- Ödenmemesi halinde ise 25510 nolu kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve
hizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet
belgelerinin düzenlenmesi bir ay süreli tebligat ile işverenlerden istenilecek, verilmemesi halinde söz konusu belgeler Kurumca re’sen düzenlenecektir.

11- Diğer Teşvik Kanunlarından Yararlanan İşverenlerin 2009/1 Sayılı Tebliğde
Öngörülen Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanmaları
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 20 nci
maddesinin dördüncü fıkrasında “5084 sayılı Kanun kapsamı desteklerden yararlanmakta olan işletmeler
için mükerrer olarak bu Karar kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanmaz. Sosyal
Güvenlik Kurumu, 5084 sayılı Kanunun uygulandığı illerdeki taleplerle ilgili olarak ilgili işyerine yönelik 5084 sayılı kanun kapsamında destekten yararlanılmadığını tespit etmekle yükümlüdür.” hükmü yer
almaktadır.
Bahse konu Tebliğde yer alan bu hükme istinaden, 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen
sigorta prim desteğinden yararlanmakta olan işverenlerin bu destekten yararlandıkları sigortalılarından
dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi
desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Yatırım için neden Çankırı?

Hal böyle olmakla birlikte, 5084 sayılı Kanun kapsamına giren 49 il ile Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde faaliyet gösteren ve anılan Kanun kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanma şartlarını
sağlayan işverenlerin, aynı zamanda 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi
desteğinden de yararlanma haklarının bulunması halinde, 2009/1 sayılı Tebliğ kapsamında yalnızca
belirli sayıda sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabildiğinden,
söz konusu işverenlerin 2009/1 sayılı Tebliğ kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğinden
yararlandıkları sigortalılar haricindeki diğer sigortalılarından dolayı 5084 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
Örnek 16- 5084 sayılı Kanunun uygulandığı Muş ilimizde faaliyet gösteren ve Hazine Müsteşarlığınca,
düzenlenen “Sosyal Güvenlik Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi
Yapılmış Bulunan Firmalara Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan (D) Limited Şirketi ile ilgili bilgilerin;
Yatırımın Cinsi Mevcut İstihdam (Kişi) İlave İstihdam (Kişi)
Tevsi

16

11

şeklinde olduğu ve anılan işveren tarafından destekten yararlanma süresi olan 2011/Mayıs ayında 34
sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan işveren 11 sigortalısına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini
25510 nolu Kanun numarasını, 34-11 = 23 sigortalısına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini 85615
nolu Kanun numarasını seçmek suretiyle düzenleyerek Kurumumuza gönderebilecektir.
Örnek 17- Çankırı ilimizde faaliyet gösteren ve Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen “Sosyal Güvenlik
Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara
Ait Bilgiler” başlıklı tabloda kayıtlı olan (D) Limited Şirketi ile bilgilerin;
Yatırımın Cinsi Mevcut İstihdam (Kişi) İlave İstihdam (Kişi)
Komple Yeni Yatırım

0

12
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şeklinde olduğu ve anılan işveren tarafından sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma süresi
içindeki 2011/Nisan ayında 16 sigortalı çalıştırıldığı varsayıldığında, anılan işveren 12 sigortalısını
25510 nolu kanun numarasını, 4 sigortalısını 85615 nolu kanun numarasını seçmek suretiyle Kurumumuza bildirebilecektir.
Öte yandan, 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanma
hakları bulunan işverenler, bahse konu Tebliğ kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğinden
yararlanamadıkları sigortalılarından dolayı, diğer sigorta primi işveren hissesi desteği kanunlarında
öngörülen şartlara sahip olmak kaydıyla, söz konusu kanunlarda öngörülen teşvik, indirim ve
desteklerden de yararlanabileceklerdir.
Örnek 18- Bilecik ilimizde faaliyet gösteren ve Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen Sosyal Güvenlik Primi
İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanacak Olan ve Tamamlama Vizesi Yapılmış Bulunan Firmalara Ait
Bilgiler başlıklı tabloda kayıtlı olan (D) Limited Şirketi ile ilgili bilgilerin;
Yatırımın Cinsi Mevcut İstihdam (Kişi) İlave İstihdam (Kişi)
Komple yeni yatırım

0

10

şeklinde olduğu ve anılan işveren tarafından sigorta prim desteğinden yararlanma süresi olan 2011/
Mayıs ayında toplam 13 sigortalı çalıştırıldığı, bu sigortalılardan beşinin 4447 sayılı Kanunun geçici
10 uncu maddesi kapsamına girdiği varsayıldığında, anılan işveren 10 sigortalısını bahse konu Tebliğ
kapsamında, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan üçünü ise
anılan madde kapsamında Kurumumuza bildirebilecektir.
12- Hazinece Karşılanan Sigorta Prim Tutarlarının Kurumumuza Aktarılması
2009/1 sayılı Tebliğin 20 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre, sigorta primi işveren hissesi
desteğinin uygulanmasını müteakip Kurumumuzca, Hazine Müsteşarlığından toplu aktarım talebinde bulunulacak olup, aktarım talepleri, yabancı sermayeli yatırımlar için Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne,
diğer yatırımlar için Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne iletilecektir.

Yatırım için neden Çankırı?

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
M. Emin ZARARSIZ
Kurum Başkanı
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Yatırım için neden Çankırı?
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Yatırım için neden Çankırı?
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Yatırım için neden Çankırı?
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Yatırım için neden Çankırı?
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Yatırım için neden Çankırı?
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Yatırım için neden Çankırı?
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Yatırım için neden Çankırı?

Yatırım için neden Çankırı?

1
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TEŞVİK KAPSAMINDA FARKLI SEKTÖRLERE İLİŞKİN FARKLI UYGULAMA ÖRNEKLERİ

1.200.000*%19=228.000 TL

Yatırım için neden Çankırı?

IV. Bölgede 31.12.2011’den Önce Başlayan Örnek Bir Yatırım ve Yararlanabileceği Destekler

Sigorta primi işveren hissesi desteği
228.000 TL dolayına kadar 7 yıllık
periyod süresince devam eder.

83

Yatırım için neden Çankırı?

4.000.000*%19=760.000 TL

1.400.000*%19=266.000 TL

84

Sigorta primi işveren hissesi desteği
760.000 TL kadar 7 yıllık
periyod süresince devam eder.

Sigorta primi işveren hissesi desteği
266.000 TL kadar 7 yıllık
periyod süresince devam eder.

Sigorta primi işveren hissesi desteği
342.000 TL dolayına kadar 7 yıllık
periyod süresince devam eder.

Yatırım için neden Çankırı?

1.800.000*%19=342.000 TL
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Yatırım için neden Çankırı?

ÖNCEKİ TEŞVİK SİSTEMİ İLE YENİ SİSTEMİN KARŞILAŞTIRMASIİ

86

SORULAR YANITLAR

Yatırım için neden Çankırı?

Teşvik Belgesi Ekonomi Bakanlığı Teşvik uygulama Genel Müdürlüğünce verilir
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Yatırım için neden Çankırı?
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Yatırım için neden Çankırı?

Yatırım için neden Çankırı?
EKLER
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Yatırım için neden Çankırı?
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Yatırım için neden Çankırı?

TR82 Bölgesi İllerinin (Çankırı, Kastamonu, Sinop) Teşviklerinden Yararlanacağı Sektörler

4.Bölge

TR82
(Kastamonu
Çankırı,
Sinop)

SEKTÖRÜN
US 97 KODU

Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Asgari Yatırım Tutarları ve Kapasiteleri

11-12-13-14

*madencilik ve taşocakçılığı yatırımları (1 inci grup
madenler, mıcır, rödovanslı madencilik hariç)

500 Bin TL

15

*gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan
teşvik edilmeyecek konular ile dip not 6’da belirtilen
ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular
hariç)

1 Milyon TL

0121

*entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık
hayvancılık yatırımları dahil)

süt inekçiliği entegre tesislerinde 300 büyük baş,
büyük baş besicilik entegre tessilerinde 500 büyük baş/
dönem
süt ve et yönlü küçük baş entegre tesislerinde 1000
küçük baş/dönem
kanatlı entegre tesislerinde 200.000 adet/dönem

0500.0.04

*su ürünleri yetiştiriciliği

500 Bin TL

17

*tekstil ürünleri imalatı (Dip not 8’de belirtilen konular hariç)

tekstilin aprelenmesi yatırımları için 15 Milyon TL, diğer
yatırımlar için 500 Bin TL

18

*giyim eşyası imalatı

500 Bin TL

*akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil

500 Bin TL

2010.0.02.55, 2021

*döşemelik parke, kaplama, kontrplak, yonga levha,
sunta, mdf vb. plakaların imalatı

2 Milyon TL

21

*kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

selüloz üretiminden başlamak kaydıyla entegre kağıt
üretim tesisleri

2429.1

*patlayıcı madde imalatı

500 Bin TL

26 (2693.2,
2694.1,2695.1,2695.3,
2695.4, 2610.2.03.01
hariç)

*metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
(fırınlanmış kilden, kiremit, biriket, tuğla ve inşaat
malzemeleri, çimento, inşaat amaçlı beton ürünleri,
hazır beton, harç, çok katlı yalıtım camları hariç)

500 Bin TL

28

*metal eşya

2 Milyon TL

29

*makine ve teçhizat imalatı

2 Milyon TL

31

*elektrikli makine ve cihazları imalatı

2 Milyon TL

33 (333 hariç)

*tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı (saat
hariç)

2 Milyon TL

3430

*motorlu kara taşıtı yan sanayi

2 Milyon TL

361

*mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal
edilenler hariç)

2 Milyon TL

5510.1.01, 5510.2.01,
5510.5.02, 5510.5.04

*oteller

3 yıldız ve üzeri

5510.3.01

*öğrenci yurtları

100 öğrenci

6302.0.01

*soğuk hava deposu hizmetleri

500 metrekare

6302.0.03

*lisanslı depoculuk

1 Milyon TL

80 (809 hariç)

*eğitim hizmetleri (yetişkinlerin eğitilmesi ve diğer
eğitim faaliyetleri hariç)

500 Bin TL

8511.0, 8511.0.01-05,
8511.0.99, 8531.0.01-03

*hastane yatırımı, huzur evi

100 kişilik huzur evi

Yatırım için neden Çankırı?

Bölgeler Düzey 2

*tehlikeli atık geri kazanım ve bertaraf tesisleri
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DİP NOTLAR:
1- İstanbul hariç olmak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından İhtisas Organize Sanayi Bölgesi oluşturulan yatırım konuları, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi, bölgede uygulanan desteklerden yararlanır.
2- Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar İkinci Bölgede uygulanan desteklerden, havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar Birinci Bölgede uygulanan desteklerden yararlanır. Havayolu taksi işletmeciliği
yatırımları teşvik edilmez.
3- Özel sektör tarafından yapılacak şehirler arası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları tüm bölgelerde faydalanır.
4- Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atık ısısı ile konut ısıtma/soğutma yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan desteklerden yararlanır.
5- Avrupa Kömür-Çelik Topluluğu Anlaşması kapsamına giren yatırımlar desteklerden yararlanamaz.
6- Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı yatırımlarından; “pirinç, bulgur, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kek, gofret, rakı ve bira” üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımları, “kuru yemiş, turşu, linter pamuğu, çay ve
fındık” üretimine yönelik komple yeni ve tevsi yatırımlar, “hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” yatırımları bölgesel ve sektörel desteklerden yararlanamaz.
7- Derinin tabaklanmasına yönelik yatırımlar sadece organize sanayi bölgelerinde teşvik edilir.
8- Tekstil sektöründe ;
-kütlü pamuk işleme yatırımları teşvik edilmez.
-sentetik elyaf ve sentetik iplik üretimine yönelik komple yeni,tevsi, entegrasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilmez.
-iplik ve dokuma (yün ipliği, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş, çuval hariç) konularında sadece modernizasyon cinsindeki yatırımlar teşvik edilir.

Çankırı İlinde Desteklenecek Sektör ve Kodları
SIRA NO

SEKTÖRÜN ADI

1

DESTEKLEYİCİ HİZMETLER
soğuk hava deposu hizmetleri

6302.0.01

lisanslı depoculuk

6302.0.03

2

DÖŞEMELİK PARKE, KAPLAMA, KONTRPLAK, YONGA LEVHA, SUNTA,
MDF VB. PLAKALARIN İMALATI

2010.0.02.55, 2022

3

EĞİTİM HİZMETLERİ (YETİŞKİNLERİN EĞİTİLMESİ VE DİĞER EĞİTİM
FAALİYETLERİ HARİÇ)

80 (809 hariç)

4

ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARI İMALATI

31

5

HASTANE HİZMETLERİ, HUZUR EVLERİ

8511.0, 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03

6

KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI

21

7

KİMYA YATIRIMLARI
patlayıcı madde imalatı

Yatırım için neden Çankırı?

US 97 KODU

2429.1

8

MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI YATIRIMLARI (1 İNCİ GRUP MADEN- 10-11-12-13-14
LER İLE MICIR ÜRETİMİ HARİÇ)

9

MAKİNE İMALAT YATIRIMLARI

10

11

94

makine ve teçhizat imalatı

29

tarım makineleri imalatı

2921

sınai kalıp

2929

revolverler,tabancalar ve diğer silahlar

2927.0.03

METAL EŞYA SANAYİİ YATIRIMLARI
metal eşya

28

merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı
(merkezi kalorifer kazanları hariç)

2812.2, 2813

METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI
düz cam, düz camın şekillendirilmesi ve işlenmesi (çok katlı yalıtım
camları hariç),çukur cam, cam elyaf imalatı

2610.1, 2610.2, 2610.3, 2610.4

teknik amaçlı cam eşyalar dahil, diğer cam imalatları

2610.5

camdan elektrik izolatörleri imalatı

2610.5.07

yapı malzemeleri dışındaki, ateşe dayanıklı olmayan seramik eşya
imalatı (çanak,çömlek, çini, porselen vb.)

2691

seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı

2691.2

seramik yalıtım malzemelerinin imalatı

2691.3

ateşe dayanıklı seramik ürünleri imalatı

2692

SIRA NO

SEKTÖRÜN ADI

US 97 KODU

ateşe dayanıklı olmayan, kil ve seramik yapı malzemesi ürünlerinin imalatı (fırınlanmış
kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri hariç)

2693 (2693.2 hariç)

sermik karo ve kaldırım taşı imalatı

2693.1

kireç ve alçı imalatı

2694.2 ve 2694.3

çimento ve alçı ile sertleştirilmiş maddelerin imalatı (hazır beton ve harç imalatı hariç)

2695 (2695.3 ve 2695.4 hariç)

çimento,beton veya suni taştan inşaat amaçlı prefabrik yapı elemanları

2695.1.02

taşın kesilmesi, şekil verilmesi, kullanılabilir hale getirilmesi ve diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı

2696 ve 2699

12

MOBİLYA İMALATI (SADECE METAL VE PLASTİKTEN İMAL EDİLENLER HARİÇ)

361

13

MOTORLU KARA TAŞITLARININ İMALATI YATIRIMLARI
motorlu kara taşıtı yan sanayi

14

3430

OTELLER VE ÖĞRENCİ YURTLARI
oteller

5510.1.01, 5510.2.01, 5510.5.02, 5510.5.04

öğrenci yurtları

5510.3.01

15

RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI

32

16

TARIM - GIDA - HAYVANCILIK - BALIKÇILIK

entegre hayvancılık yatırımları (entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil)

0121

su ürünleri yetiştiriciliği

0500.0.04

17

TEHLİKELİ ATIK GERİ KAZANIM VE BERTARAF TESİSLERİ

18

TEKSTİL - GİYİM - DERİ
tekstil ürünleri imalatı (Ek-2 Dip not 8’de belirtilen konular hariç)

17

trikotaj (örme) ürünleri imalatı

173

battaniyeler

1721.0.01

giyim eşyası imalatı

18

deri giyim eşyası imalatı

1810.1

Yatırım için neden Çankırı?

gıda ürünleri ve içecek imalatı (Ek 4 de yer alan teşvik edilmeyecek konular ile ek-2 dip 15
not 6’da belirtilen ve genel teşvik sisteminden yararlanacak konular hariç)

akıllı çok fonksiyonlu teknik tekstil
19

TIBBİ ALETLER HASSAS VE OPTİK ALETLER İMALATI (SAAT HARİÇ)

33

95

ÖNEMLİ TELEFONLAR

Yatırım için neden Çankırı?

ÇANKIRI
ValiliK
Belediye
KOSGEB
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sağlık il Müdürlüğü
Emniyet Müdürlüğü
Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Karatekin Üniversitesi
Tapu Sicil Müdürlüğü
İl özel İdaresi
Milli Emlak Müdürlüğü

(376) 213 11 03 – 213 11 41
(376) 212 14 00
( 376) 213 10 53
(376) 213 15 36
(376) 213 10 61
(376) 213 22 22
(376) 213 32 34 – 213 10 55

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Müdürlüğü
Kuzka Yatırım Ofisi
Ticaret ve Sanayi Odası
Ticaret Borsası
Esnaf ve Sanatkârlar Odalar
Birliği
Esnaf Kredi kefalet Koop. Başk.
Çankırı Otogar

(376) 213 22 28 – 213 10 82
(376) 213 90 41 – 213 15 16

(376) 213 26 26
(376) 213 25 17
(376) 213 01 51 – 213 15 43
(376) 212 95 27

(376) 213 79 88 - 0530 388 70 83
(376) 213 10 53 – 213 31 14
(376) 213 88 80 – 81
(376) 213 34 58 – 212 19 33
(376) 213 13 30
(376) 213 12 17

KONAKLAMA
Ilgaz Derbent Motel
Ilgaz Doruk Otel
Yıldıztepe Armar Otel
Çavundur Belediyesi Kaplıca
Tesisleri
Kurşunlu Termal Tesisleri
Emniyet Otelİ
Yurt Otel Pansiyon
Büyük Çankırı Oteli
Sim Prestige Oteli
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(376) 416 45 86 - Ilgaz
(376) 416 12 10 - Ilgaz
(376) 417 10 10 - Ilgaz
(376) 485 51 20 - Kurşunlu
(376) 485 51 60 - Kurşunlu
(376) 213 10 01 - Çankırı
(376) 213 01 21 - Çankırı
(376) 213 38 38 - Çankırı
(376) 213 12 10 - Çankırı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ
Korgun
(376) 343 10 61
Şabanözü
(376) 518 11 01
Çerkeş
(376) 766 10 12
KAYMAKAMLIKLAR
Atkaracalar
(376) 712 12 72 – 712 12 10
Bayramören
(376) 735 82 95 – 735 82 41
Çerkeş
(376) 766 10 55 - 766 38 85
Eldivan
(376) 311 20 01
Ilgaz
(376) 416 10 25
Kızılırmak
(376) 324 14 66 – 324 13 10
Korgun
(376) 343 14 33 – 343 13 11
Kurşunlu
(376) 465 10 19 – 465 15 55
Orta
(376) 615 10 01 – 615 23 63
Şabanözü
(376) 518 10 01 – 518 15 93
Yapraklı
(376) 361 20 05 – 361 27 07
BELEDİYELER
Çankırı
(376) 212 14 01 – 02- 03
Atkaracalar
(376) 712 10 03
Bayramören
(376) 735 80 16
Çerkeş
(376) 766 10 81
Eldivan
(376) 311 20 13
Ilgaz
(376) 416 10 03
Kızılırmak
(376) 324 10 94
Korgun
(376) 343 10 05
Kurşunlu
(376) 465 24 00
Orta
(376) 615 10 06
Şabanözü
(376) 518 10 50
Yapraklı
(376) 361 20 91

HASTANE
Çankırı Devlet Hastanesi
Özel Karatekin Hastanesi
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

(376) 213 10 98
(376) 231 30 10
(376) 213 00 33

