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1-Cazibe Merkezleri Programının yeni uygulama usul ve esasları
25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/11201 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile 11.01.2017 tarih ve 29945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9596
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılarak Cazibe Merkezleri Programına ilişkin
usul ve esaslar ile sağlanması öngörülen destekler yeniden düzenlenmiştir.
Yapılan yeni düzenleme ile destek sürecinin, Ekonomi Bakanlığı’na yapılacak müracaat
üzerine Bakanlıkça ön değerlendirilmesi yapılan projelerin Cazibe Merkezleri Programı
Değerlendirme Komitesinin değerlendirilmesine sunulması, Komite tarafından desteklemesi
uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi şeklinde uygulanması
öngörülmektedir. Yeni destek programının detayı aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman,
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır,
Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamına giren yatırımlar: Kapsama giren illerdeki US-97
kodu 15-37 olan imalat sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımların
desteklenmesi öngörülmektedir. Ancak, 2012/3305 sayılı Kararın Ek-4’ünde yer alan teşvik
edilmeyecek yatırımlar, değerlendirmeye alınmayacaktır.
Cazibe Merkezleri Programı kapsamında desteklenebilecek projelerin sabit yatırım ve
asgari kapasite şartları:
Sabit yatırım ve asgari
kapasite şartı

Yatırım Türü
US-97 kodu 15-37 olan imalat sanayi yatırımları
Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan illerinde

2 milyon TL.

Hakkâri, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde

4 milyon TL.

Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır,
Şanlıurfa illerinde

5 milyon TL.
Asgari 200 kişilik
istihdam,

Çağrı merkezi yatırımları
ANSI-TIA 942 veya Uptime Instutie TİER-3 veya üstü veri merkezi yatırımları
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5.000 m beyaz alan

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında sağlanması öngörülen destekler: Program
kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımların, Komite tarafından uygun bulunması
halinde enerji desteğinden ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6. bölge şartlarında, 6.
bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlandırılması öngörülmektedir.
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2- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/11133 Sayılı
Karar ile Yapılan Değişiklikler
2.1-Hava yolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına ve havalimanı ile havalimanı yer
hizmetleri yatırımlarına ilişkin düzenlemeler
2017/11133 sayılı Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı
Kararın 17. maddesinde, Ek-2B sayılı tablosunun 10. No.lu dipnotunun (ç) bendinde ve Ek-3
sayılı tablosunun 3 numaralı sırasında yapılan düzenlemeler sonucu hava yolu ile yük
ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına alınmış,
asgari 5 milyon TL tutarındaki havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımlarının
bulunduğu bölgenin bölgesel desteklerinden yararlanması öngörülmüş ve asgari yatırım
tutarı 200 milyon TL. olan havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları büyük ölçekli
yatırım olarak nitelendirilmiştir.
2.2- Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illerindeki organize
sanayi bölgeleri ile Kilis ilindeki organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek
yatırımlara 6. bölge desteklerinin uygulanması
2017/11133 sayılı Karar ile 2012/3305 Sayılı Kararın Alt bölge Desteklerinden Yararlanacak
Yatırımlara İlişkin 18. Maddesinde yapılan düzenleme ile 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki
organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde
gerçekleştirilecek yatırımlar için 6 ncı bölge desteklerinin uygulanmasında aranan yatırımın
bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım olması şartı kaldırılmıştır. Buna bahsedilen illerin
organize sanayi bölgelerinde (teşvik edilmeyecek yatırımlar hariç olmak üzere)
gerçekleştirilecek 500 bin TL. ve üzerindeki yatırımlar 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden
aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanabilecektir.
2.3-İllerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırımlarında yapılan değişiklikler
2017/11133 Sayılı Karar ile 2012/3305 Sayılı Kararın Ek-2B sayılı Tablosunun 10 numaralı
dipnotunda yapılan değişiklikle;
- İstanbul ilinde yapılacak hava taşıtları ve motorlarının bakım ve onarımına ilişkin 1 milyon
TL. ve üzerindeki yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırım konuları arasına
alınmış,
- 6. Bölge hariç olmak üzere kağıt ve kağıt ürünleri yatırımlarının bölgesel desteklerden
yararlanmasında aranan kağıt hamurdan başlayan entegre yatırım olma kriteri “oluklu karton
ve mukavva ile kağıt ve mukavvadan yapılan ambalajların imalatı”, “Kağıt, kağıt hamuru,
selüloz vatka ve selüloz elyaf tabakalarından sıhhi malzemeler, hastane malzemeleri, giyim
eşyaları ve aksesuarları imalatı”, “duvar kağıdı imalatı”, “başka yerde sayılmayan diğer kağıt
ve karton ürünlerinin imalatı” yatırımları için kaldırılarak US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 2109.3
ve 2109.4 olan bu yatırımların kağıt hamurundan başlayan entegre yatırım olmaksızın
bölgesel desteklerden yararlandırılması öngörülmüştür.
- Makarna, makarna ile entegre irmik, donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru, balık unu,
balık yağı, balık yemi, kuruyemiş, turşu üretimi yatırımlarının bulunduğu bölgenin bölgesel
desteklerinden yararlandırılması öngörülmüştür.
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