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SİRKÜLER        İstanbul, 25.11.2016 

Sayı: 2016/202       Ref: 4/202 

 

 

Konu:  

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI 

 

22.11.2016 tarih ve 29896 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “678 Sayılı Olağanüstü Hal 

Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 27. 

maddesinde “Cazibe Merkezleri Programı” adı altında bir düzenlemeye yer verilmiştir. Söz 

konusu madde ile 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu 

Hakkında Kanuna eklenen Ek Madde 1’de yer verilen düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir:  

 

Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve 

ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 

gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.  

aracılığıyla yürütülecektir.  

 

Kararnamede Cazibe Merkezleri Programına hangi illerin dahil olduğuna dair özel bir 

belirleme yapılmamıştır. Söz konusu iller Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecektir.  

 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; yeni yatırım projeleri için veya yarım kalmış ya 

da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş 

veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden 

ekonomiye kazandırılması için yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlanabilecektir. 

 

Program kapsamında sağlanacak belli başlı destek unsurları aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

a) Danışmanlık Hizmeti Desteği, 

b) Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, 

c) Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği,  

ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği, 

d) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği, 

e) Üretim Tesislerini Taşıma Desteği (cazibe merkezi olarak belirlenen illere), 

f) Çağrı ve Veri Merkezleri Yatırım Desteği ile veri merkezleri için Enerji Desteği, 

g) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında uygulanacak diğer destek unsurları. 

 

Desteklere başvuru ve desteklerden yararlanma koşulları, destek uygulamalarına konu 

arsa, fabrika binaları, Hazine taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar 

üzerinde gerektiğinde ilgililer lehine sınırlı ayni hak tesisi, tahsis, kullanım, kiralama ile 

destek konusu taşınmazların mülkiyetinin devri, destek sözleşmelerinin sona erdirilmesi, 

desteğin geri alınması, müeyyide uygulanması ve destek konusu taşınmazın mülkiyetinin  
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devri, Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesine ilişkin çalışma usul ve 

esasları, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin diğer konular ile ilgili 

hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecektir. 

 

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; arsa temini, 

altyapı işleri ve bina inşaatı ile ilgili iş ve işlemler için söz konusu kaynağı öncelikle Yatırım 

İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına, il özel idarelerine, belediyelere olmak üzere, kamu 

kurum ve kuruluşlarına veya organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine kullandırabilecektir. 

 

A.Ş., Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde, şirketlere Türkiye Kalkınma Bankası 

iştirak edebilecek ve şirket kuruluşlarına öncülük edebilecektir. 

 

Özel hukuk kişilerine ait taşınmazlar üzerinde Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği 

verilebilmesi, söz konusu taşınmazların mülkiyetinin Bakanlar Kurulu’nca belirlenen usul ve 

esaslar çerçevesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il özel idarelerine 

devredilmesine bağlı olacaktır. Bu kapsamda yapılacak devirler bakımından 4562 sayılı 

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun “Arsa tahsisleri” başlıklı 18. maddesinin üçüncü 

fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Bu arsalar katılımcılar ve mirasçıları tarafından 

borcun tamamı ödenmeden ve tesis üretime geçmeden satılamaz, devredilemez ve temlik 

edilemez.” hükmü uygulanmayacaktır. 

 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri 

merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu 

bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz 

konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılacaktır. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

678 Sayılı KHK’nin 27 ve 32. maddeleri 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır. 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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22 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29896 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI  

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

  

Karar Sayısı: KHK/678 
Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi 

ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, 

Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 31/10/2016 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 

MADDE 27 – 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin 

Kuruluşu Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 1- Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, 

üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 

gerçekleştirilecek olan Cazibe Merkezleri Programı, Banka aracılığıyla yürütülür.  

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında verilecek destekler Hazine Müsteşarlığı bütçesinden 

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketine aktarılacak kaynaktan karşılanır. Hazine 

Müsteşarlığının 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer 

mevzuat kapsamındaki sorumluluğu, kaynağın bütçe mevzuatında öngörülen usule uygun olarak 

Bankaya aktarılması ile sınırlıdır. 

Banka, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; arsa temini, altyapı işleri ve bina inşaatı ile 

ilgili iş ve işlemler için söz konusu kaynağı öncelikle Yatırım İzleme ve Koordinasyon 

Başkanlıklarına, il özel idarelerine, belediyelere olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına veya 

organize sanayi bölgeleri tüzel kişiliklerine kullandırabilir. 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; yeni yatırım projeleri için veya yarım kalmış ya da 

yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen 

geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için 

yatırım ve işletme dönemi destekleri sağlanabilir.  

Cazibe Merkezleri Programının uygulanacağı iller ile bu Program kapsamındaki;  

a) Danışmanlık Hizmeti Desteği,  

b) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesi 

kapsamında tahsisi yapılabilecek ve bedeli aynı maddede belirtilen usule göre ödenmek ve 

mahsuplaşmak suretiyle ya da Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer usullerle temin edilen organize 

sanayi bölgesi parsellerinin, boş veya yatırıma uygun parsel bulunmaması halinde Hazine 

taşınmazlarının üzerinde anahtar teslimi fabrika binası yapılarak yatırımcılara kiralanmak üzere 

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il özel idarelerine üretime geçme şartı 

aranmaksızın devri suretiyle uygulanacak Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği,  

c) Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği,  

ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği, 

d) Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği,  

e) Bakanlar Kurulunca belirlenen illerden halen faaliyette bulunan üretim tesisini Cazibe 

Merkezleri Programı kapsamındaki illere taşımak isteyen yatırımcılara yönelik nakdi taşınma 

desteklerini kapsayan ve taşınan tesisi yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında 

yeni yatırımların faydalandığı destek unsurlarından yararlandırmaya imkân veren Üretim Tesislerini 

Taşıma Desteği,  

f) Hazine taşınmazlarının çağrı merkezi ve veri merkezi yapımı için tahsisi, muvafakatleri 

alınmak kaydıyla mülkiyeti 5018 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvelde yer alan idarelere, mahalli 

idarelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait atıl vaziyetteki kamu 

binalarının çağrı merkezi ve veri merkezi olarak kullanımı için tahsisi, çağrı merkezi ve veri merkezi 

binası yapım desteği ve çağrı merkezlerinde ve veri merkezlerinde ihtiyaç duyulan telekomünikasyon 
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altyapısına verilecek destekleri kapsayan Çağrı ve Veri Merkezleri Yatırım Desteği ile veri merkezleri 

için Enerji Desteği, 

g) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında uygulanacak diğer destek unsurları,  

ğ) Desteklere başvuru ve desteklerden yararlanma koşulları, destek uygulamalarına konu arsa, 

fabrika binaları, Hazine taşınmazları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 

gerektiğinde ilgililer lehine sınırlı ayni hak tesisi, tahsis, kullanım, kiralama ile destek konusu 

taşınmazların mülkiyetinin devri, 

h) Destek sözleşmelerinin sona erdirilmesi, desteğin geri alınması, müeyyide uygulanması ve 

destek konusu taşınmazın mülkiyetinin devri, 

ı) Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesine ilişkin çalışma usul ve esasları, 

i) Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin diğer konular,  

ile ilgili hususlar Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.  

Banka, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde, şirketlere iştirak edebilir ve şirket 

kuruluşlarına öncülük edebilir.  

Bakanlar Kurulu, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasında kamu kurum ve kuruluşlarını 

görevlendirmeye ve bu görevlendirme kapsamında ödenecek bedelleri belirlemeye yetkilidir. 

Özel hukuk kişilerine ait taşınmazlar üzerinde Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği 

verilebilmesi, söz konusu taşınmazların mülkiyetinin Bakanlar Kurulunca belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına veya il özel idarelerine devredilmesine 

bağlıdır. Bu kapsamda yapılacak devirler bakımından 4562 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasının ikinci cümlesi uygulanmaz. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kaynağın kullandırılmasında bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasında yer alan anonim şirket olma şartı aranmaz. Cazibe Merkezleri Programı 

kapsamında kullandırılan kaynağın takip ve tahsil işlemleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır. Banka, Faizsiz Yatırım Kredisi 

Desteği kapsamında, kredilendirilen makine ve teçhizatı teminat olarak kabul eder, ilave teminat 

aramaz. 

Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri 

merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin 

bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda 

belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.” 

 

 

MADDE 32 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 17- 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim 

Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında uygulamaya konulacak olan 

Cazibe Merkezleri Programı çerçevesinde Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketince yapılacak 

alımlardan;  

a) Kamunun pay sahibi olduğu şirketlerden temin edilecek hizmetler veya yapım işleri, 

b) Denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki danışmanlık 

hizmetleri, 

Cazibe Merkezleri Programının uygulandığı süre boyunca; ceza, ihalelerden yasaklama ve 

sonuç bildirimine ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Kanuna ve 5018 sayılı Kanuna tabi değildir. 

Bu madde kapsamında yapılacak alımlar ve sözleşmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar 

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir.” 

 


