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Konu:
KÜLTÜR
VE
TURİZM
KORUMA
VE
GELİŞİM
BÖLGELERİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLECEK ASGARİ 7.500 YATAK KAPASİTESİNİ HAİZ TURİZM
YATIRIMLARI DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINA DAHİL EDİLMİŞTİR
28.04.2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11651 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karara Geçici 10. madde eklenmiştir.
Söz konusu geçici madde ile kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden
fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm
yatırımları için, beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının maddede
belirtilmeyen hükümleri aynı kalmak üzere, aşağıdaki destek, oran, süre, miktar ve şartları
uygulanabilecektir:
(a) Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı
sabit yatırım tutarının yüzde seksenine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kar payının
Türk Lirası kredilerde yedi puanına kadarı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde üç
puanına kadarı, Ekonomi Bakanlığı’nca da uygun görülmesi halinde ilk on yıl için ödenmek
kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilecektir. Faiz desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım
tutarının yüzde yirmisini geçemeyecektir.
(b) Vergi indirimi desteği kapsamında yatırıma katkı oranı yüzde ellibeş, vergi indirimi oranı
yüzde doksan ve toplam yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde
edilecek kazançlar üzerinden kullanılabilecek oranı yüzde yüz olarak uygulanacaktır.
(c) Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere
sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın
yatırım dönemi içerisinde başlanabilecektir.
(ç) Sabit yatırım tutarı yüz milyon Türk Lirası ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar
kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecektir.
Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf tesisi, sağlıklı yaşam tesisi ve
günübirlik tesisler de bu madde kapsamındaki desteklerden yararlandırılabilecektir.

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için 28.04.2018 tarihinden itibaren bir yıl
içerisinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde onu
oranında veya asgari beş milyon Türk Lirası tutarında harcama yapılması gerekmektedir.
Ekonomi Bakanlığı’na yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları, asgari 7.500
yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilecektir. Yatırımların bitiş tarihi
31.12.2022 olup, mücbir sebep veya fevkalade haller dışında süre uzatımı yapılmayacaktır. Bu
madde kapsamında düzenlenen belgelerin tamamlama vizesinin yapılabilmesi için, 31.12.2022
tarihine kadar yatırımın tamamlanarak turizm işletme belgesinin alınması ve bu tarihi izleyen altı
ay içinde müracaat edilmesi zorunludur.
Yatırıma başlama şartının sağlanamaması veya 31/12/2022 tarihi itibariyle yatırımın
tamamlanamaması ve talep edilmesi halinde; konaklama yatırımlarında, bölgesel desteklerden
yararlanma şartının sağlanması koşuluyla teşvik belgesinde kayıtlı destekler beşinci bölge
desteklerine dönüştürülerek, varsa fazladan yararlandırılan destekler, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.
Yukarıdaki düzenlemeye bağlı olarak, kararın EK-4 sayılı ve “Teşvik Edilmeyecek Veya Teşviki
Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” başlıklı ekinin I/C bölümünün (12) numaralı sırası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

12- Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri, 12- Lokanta, kafeterya, eğlence yeri,
günübirlik tesisler, termal kür tesisleri, günübirlik tesis (Kültür ve Turizm Koruma
sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.
ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm
yatırım belgeli günübirlik tesisler hariç),
termal kür tesisi ve yüzme havuzu
yatırımları.
Yukarıdaki düzenlemeler 28.04.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:
2018/11651 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(*) 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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Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

B. BOZDAĞ

M. ŞİMŞEK

F. IŞIK

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

A. GÜL

F. B. SAYAN KAYA

Ö. ÇELİK

Başbakan Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

J. SARIEROĞLU

M. ÖZHASEKİ

M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ

B. ALBAYRAK

O. A. BAK

A. E. FAKIBABA

Ekonomi Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ

S. SOYLU

L. ELVAN

N. KURTULMUŞ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

İ. YILMAZ

N. CANİKLİ

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

A. DEMİRCAN

A. ARSLAN

Orman ve Su İşleri Bakanı

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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