
 

  

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 07.10.2020 

Sayı: 2020/241        Ref:4/241  

 

 

Konu: 

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİKLER 

YAPILMIŞTIR 

 

07.10.2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete’de “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında 

Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar 

Sayısı: 3063)” yayınlanmıştır.  

 

1. Cazibe Merkezleri Programına Başvurabilme Süresi 31/12/2021 Tarihine Uzatılmıştır 

 

02/01/2018 tarihli ve 2018/11201 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe 

Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararın “Amaç ve 

kapsam” başlıklı 1. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31/12/2020” ibaresi “31/12/2021” 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni   Değişiklik sonrası madde metni 

 
Amaç ve kapsam 

 

 MADDE 1-(1) Bu Kararın amacı, görece az gelişmiş 

bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, 

üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası 

gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik 

yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların 

belirlenmesidir. 

 

(2) Bu Karar, EK-1'de yer alan Cazibe Merkezleri 

Programı kapsamındaki illerde; özel sektör tarafından 

gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 

Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım 

projeleri için sağlanacak destekleri kapsar. 

 

(3) Bu Karar kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar 

yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları 

değerlendirilir. 

Amaç ve kapsam 

 

 MADDE 1-(1) Bu Kararın amacı, görece az gelişmiş 

bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, 

üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası 

gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına yönelik 

yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların 

belirlenmesidir. 

 

(2) Bu Karar, EK-1'de yer alan Cazibe Merkezleri 

Programı kapsamındaki illerde; özel sektör tarafından 

gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 

Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım 

projeleri için sağlanacak destekleri kapsar. 

 

(3) Bu Karar kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar 

yapılacak olan teşvik belgesi müracaatları 

değerlendirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

2. İmalat Sanayi Yatırımlarının Desteklenmesinde İl Bazında Farklı Sabit Yatırım Tutarı 

Aranmayacak, Ancak Bundan Sonra Yatırımların Organize Sanayi Bölgesi veya Endüstri 

Sanayi Bölgesinde Gerçekleştirilmesi Şartı Aranacak ve Asgari 2 Milyon TL Yatırım 

Yapılacak Olması Halinde Destek Sağlanacaktır 

 

Kararın “Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni   Değişiklik sonrası madde metni 

 
Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite 

 

 MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında desteklenecek 

imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) için; 

 

a) Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, 

Erzincan illerinde 2 milyon Türk Lirası, 

b) Hakkari, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak 

illerinde 4 milyon Türk Lirası, 

c) Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, 

Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa illerinde 

5 milyon Türk Lirası, 

 

tutarında asgari sabit yatırım şartı aranır. 

 

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından 

yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının 

asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, ANSI/TIA-942 

veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan 

veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz 

alan ihtiva etmesi gerekir. 

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite 

 

 MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında desteklenecek 

imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) 

organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde 

gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım 

tutarı şartını sağlaması gerekir. 

 

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından 

yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının 

asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, ANSI/TIA-942 

veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan 

veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz 

alan ihtiva etmesi gerekir. 

 

3. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Sağlanacak Sübvansiyonlu Kredi Desteğine 

Dair Düzenleme Yapılmıştır 

Kararın “Müeyyide” başlıklı 9. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Değişiklik öncesi madde metni   Değişiklik sonrası madde metni 

 
Müeyyide 

 MADDE 9- (1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç 

olmak üzere, yatırımın belirlenen süre içerisinde 

gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumludur. 

Yatırımcının öngörülen yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde destekler, 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme  

 

Müeyyide 

 MADDE 9- (1) Kamudan kaynaklanan nedenler hariç 

olmak üzere, yatırımın belirlenen süre içerisinde 

gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumludur. 

Yatırımcının öngörülen yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde destekler, 21/7/1953 tarihli ve 

6183 sayılı Amme  

 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümleri çerçevesinde geri alınır. Vergi indirimi ile 

gelir vergisi stopajı desteği nedeniyle zamanında 

tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir. 

 

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından 

yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları 

için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak 

üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde 

hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar 

kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat 

çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi 

desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar 

kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek 

unsurlarından yararlandırılabilirler. 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümleri çerçevesinde geri alınır. Vergi indirimi ile 

gelir vergisi stopajı desteği nedeniyle zamanında 

tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir. 

 

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından 

yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden 

yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları 

için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak 

üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde 

hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar 

kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat 

çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi 

desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu 

krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması 

kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek 

unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân, bu 

Karar kapsamında düzenlenmiş ve tamamlama 

vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır. 

 

4. Kilis Program Kapsamındaki İller Arasına Alınmıştır 

 

Aynı Kararın EK-1 sayılı ve “CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ 

İLLER” başlıklı listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

1. Adıyaman 13. Hakkâri 

2. Ağrı 14. Iğdır 

3. Ardahan 15. Kars 

4. Batman 16. Kilis 

5. Bayburt 17. Malatya 

6. Bingöl 18. Mardin 

7. Bitlis 19. Muş 

8. Diyarbakır 20. Siirt 

9. Elazığ 21. Şanlıurfa 

10. Erzincan 22. Şırnak 

11. Erzurum 23. Tunceli 

12. Gümüşhane 24. Van 



 

  

 

 

 

 

Saygılarımızla, 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

EK: 

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3063) 

 

(*) 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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CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3063

6 Ekim 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

7 Ekim 2020 ÇARŞAMBA                      Resmî Gazete                                        Sayı : 31267






