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Kararda, 2017/9917 Sayılı Karar ile Yapılan Değişiklikler
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11.01.2017 tarih ve 29945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9596 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Cazibe Merkezleri Programı ve 22.02.2017 tarih ve
29987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da
Değişiklik Yapılmasına Dair 2017/9917 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
1-Cazibe Merkezleri Programı kapsamında teşvik uygulamaları
11.01.2017 tarih ve 29945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9596 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında görece az gelişmiş bölgelerdeki
yatırım ortamını canlandırmak, istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası
gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla özel sektör yatırımlarını destekleme programı
yürürlüğe konularak, destek programının aşağıdaki şekilde uygulanması öngörülmüştür. Bu
program kapsamında desteklerden yararlanılabilmesi için Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.
tarafından belirlenecek bilgi ve belgelerle, bu Bankaya ve Bankaya iletilmek üzere Kalkına
Ajanslarının Yatırım Ofislerine başvurulması gerekmektedir.
Cari 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 imalat
sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan
yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye
geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplere faaliyet göstermeyen tesisler
Program kapsamında sağlanması öngörülen tematik destek paketleri ve bu paketler
kapsamındaki destek unsurları:
1. Yatırım ve Üretim
Destek Paketi

2. Üretim Tesisi Taşıma
Destek Paketi

3. Çağrı Merkezi Destek
Paketi

4. Veri Merkezi Yatırım ve
Enerji Destek Paketi

a. Danışmanlık Hizmeti Desteği

a. Nakdi Taşınma Desteği

a. Bina Tahsisi Desteği

a. Veri Merkezi Enerji Desteği

b. Yatırım Yeri Tahsisi

b. Teşvik Desteği
c. Taşınan tesis için; Yatırım ve
Üretim Destek Paketi
kapsamındaki Yatırım Yeri
Tahsisi desteği ile Faiz İndirimli
İşletme Kredisi Desteği
d. Yeni yatırımlar için; Yatırım ve
Üretim Destek Paketi
kapsamındaki Danışmanlık
Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi
Desteği

b. Fiber İletişim Altyapısı Desteği

b. Fiber İletişim Altyapısı Desteği

c. Personel Eğitim Desteği

c. Yatırım ve Üretim Destek
Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri
Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım
Kredisi Desteği

c. Bina Yapımı Desteği

d. Faizsiz Yatırım Kredisi
Desteği

d. Yatırım ve Üretim Destek
Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri
Tahsisi Desteği, Bina yapımı
desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi
Desteği

e. Faiz İndirimli İşletme Kredisi
Desteği

Cazibe Merkezleri Programı
yararlanma koşulları:

kapsamında

sağlanması

öngörülen

desteklerden

-

İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının 2 milyon TL ve asgari istihdamın ise
30 kişi olması gerekmektedir.

-

Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi
yapmış olma şartı aranmaktadır.
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-

Veri Merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari 5.000 metrekare beyaz alanı
bulunması ve en az TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranmaktadır.

-

Üretim tesisi taşıma destek paketi için asgari son iki yıl üretim faaliyetinin
sürdürüldüğünün tespiti, 11.01.2017 tarihinden itibaren 2 yıl içinde taşınması ve
taşınma sonrası asgari 200 kişilik istihdam taahhüt edilmesi şartı aranmaktadır.

-

Kredilendirilecek
gerekmektedir.

yatırımın

asgari

%30’unun

öz

kaynaklardan

karşılanması

2- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 Sayılı Kararda, 2017/9917 Sayılı
Karar ile Yapılan Değişiklikler
2.1-İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeleri kapsamında 2017 yılında
gerçekleştirilen yatırım harcamaları için uygulanacak yatırıma katkı oranı ve vergi
indirim oranları artırılmıştır.
6770 sayılı Kanunun 30. maddesiyle 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5520
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 9. Madde kapsamında Bakanlar Kuruluna
verilen yetki 2017/9917 Sayılı Karar ile kullanılarak (US-97 Kodu:15-37 olan) imalat sanayine
yönelik bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım olarak değerlendirilen yatırım teşvik
belgeleri (gerek mülga 2009/15199 gerekse de 2012/3305 Sayılı Kararla istinaden
düzenlenen) kapsamında 2017 yılında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için her bir bölge
öngörülen yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmiş , vergi indirim oranları ise %100 olarak
belirlenmiştir. Ayrıca bu yatırımlar için yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen
kazanca indirimli oranda vergi uygulanarak toplam yatırıma katkı tutarına mahsuben
yararlanılabilecek yatırıma katkı oranının %100 olarak uygulanması öngörülmüştür.

2.2- Üretim tesisi taşıma destek paketi çerçevesinde yararlanılabilecek teşvik
unsurları,
2017/9917 Sayılı Karar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında Kalkınma Bankası
tarafından destelenmesi uygun bulunan “üretim tesisi taşıma destek paketinden”
yararlanacak yatırımların;
-

Program kapsamındaki 4. ve 5. bölge illerine taşınan yatırımların, taşınılan bölgede
geçerli olan süre ve miktarlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinden,

-

6. Bölge illerine taşınan yatırımların, 6. Bölge için geçerli olan sürelerde sigorta primi
işveren hissesi, sigorta primi işçi payı ve gelir vergisi stopajı desteklerinden,

-

Program kapsamındaki illere taşınan yatırımlara bu illerde öngörülen asgari sabit
yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlayan ilave yatırım yapılması halinde, ayrıca
gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi desteklerinden;
yararlandırılması öngörülmüştür.

2.3- Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve
veri merkezlere sağlanacak teşvik unsurları
2017/9917 Sayılı Karar ile 2012/3305 Sayılı Kararın Ek-2B sayılı Tablosunun 10 numaralı
dipnotunda yapılan değişiklikle; Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak
çağrı merkezleri ve veri merkezlerinin, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerden herhangi bir
asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlandırılması öngörülmüştür. Ancak Cazibe
Merkezi Programı kapsamında iller 4, 5 ve 6. Bölgelerde bulunmakta olup, bu bölgelerde
gerçekleştirilecek yatırımların teşvik belgesine bağlanması için asgari sabit yatırım tutarının
500.000 TL. olması gerekmektedir.
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2.4- Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illerinde yer alan
organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar
2017/9917 Sayılı Karar ile 2012/3305 Sayılı Kararın Alt bölge Desteklerinden Yararlanacak
Yatırımlara İlişkin 18. Maddesinde yapılan düzenleme ile Cazibe Merkezleri Programı
kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illerinde yer alan organize sanayi bölgelerinde
gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki
yatırımların, yatırım türü için 6. bölgede uygulanması öngörülen desteklerden aynı oran,
miktar, süre ve şartlarla yararlandırılması öngörülmüştür.
2.5-İllerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırımlarında yapılan değişiklikler
2017/9917 Sayılı Karar ile 2012/3305 Sayılı Kararın Ek-2B sayılı Tablosunun 10 numaralı
dipnotunda yapılan değişiklikle;
- 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni
cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre
yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımların,
- 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı
konusundaki yatırımların,
bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanması öngörülmüştür. Bu
destekler talep edilmesi halinde 01.01.2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden
düzenlenen yatırım teşvik belgelerine de uygulanabilecektir.
2.6-Diğer düzenlemeler
2.6.1- Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük
ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, yatırım türü için 6. bölgede
uygulanması öngörülen desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarla yararlandırılacaktır.
2.6.2- 2016/9139 Sayılı Karar ile 2012/3305 sayılı Kararın bir alt bölge desteklerinden
yararlanacak yatırımlara ilişkin 18. Maddesine eklenen (3.) fıkra ile “OECD teknoloji yoğunluk
tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6'da
belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımların, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3
üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6
nci bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel
desteklerden yararlandırılması öngörülmüş ve bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik
belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer
bölgelerde 500 bin TL olarak belirlenmişti.
2017/9917 Sayılı Karar ile 2012/3305 sayılı Kararın 6 no.lu ekine eklenen (US-97 Kodu:2927
olan) silah ve mühimmat imalatına yönelik yatırımların yukarıda belirtilen şekilde
desteklenmesi öngörülmüştür.
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