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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 30.01.2018 

        Sayı  : 2018/10 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

Yatırımlarda “cazibe merkezi” sayılan illerimizde yapılacak yatırımlara ilişkin usul 

ve esaslar ile 15 milyon ABD Dolarının altında döviz kredisi kullanan işletmelerde döviz 

kredisi kullanım sınırlamasıyla ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

 

A. Cazibe Merkezlerinde Yapılacak Yatırımlar 

 

Aşağıda listesi verilen cazibe merkezleri (iller) için özel düzenleme yapılmasının 

nedeni, yörece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim 

ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik 

yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.  

 

1. Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Desteklenecek Yatırımlar: 

 

 1.1. Yatırım Türü İtibariyle Kapsam: 

 

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.  

 

 1.2. Yatırım Yeri İtibariyle Kapsam: 

 

 Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki iller aşağıdaki illerdir: 

 

 1.Adıyaman, 2.Ağrı, 3.Ardahan, 4.Batman, 5.Bayburt, 6.Bingöl, 7.Bitlis, 

8.Diyarbakır, 9.Elazığ, 10.Erzincan, 11.Erzurum, 12. Gümüşhane, 13.Hakkâri, 14.Iğdır, 

15.Kars, 16.Malatya, 17.Mardin, 18.Muş, 19.Siirt, 20.Şanlıurfa, 21.Şırnak, 22.Tunceli, 

23.Van 

 

 1.3. Zaman İtibariyle Kapsam: 

 

 Bu karar kapsamda 31.12.2020 tarihine kadar yapılacak olan teşvik belgesi 

müracaatları değerlendirilecektir. 

 

 1.4. Sabit Yatırım Tutarı ve Asgari Kapasite: 

  

 Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) 

 için; 

 

 a) Tunceli, Bayburt, Ardahan, Gümüşhane, Iğdır, Erzincan illerinde 2 milyon TL, 

 b) Hakkâri, Bingöl, Kars, Siirt, Bitlis, Muş, Şırnak illerinde 4 milyon TL, 
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 c) Ağrı, Batman, Elazığ, Adıyaman, Erzurum, Malatya, Mardin, Van, Diyarbakır, 

Şanlıurfa illerinde 5 milyon TL,  

 

 tutarında asgari sabit yatırım şartı aranacaktır. 

 

 Yine 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 gerekmektedir. 

 

2. Destek Unsurları: 

 

 Karar kapsamında hangi yatırımların destekleneceğine Cazibe Merkezleri 

Programı Değerlendirme Komitesi (Komite)1 karar verecektir. Desteklenmesine karar 

verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun  bulunması halinde enerji desteği ile 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan genel destek 

unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan (yani en avantajlı) oran 

ve sürelerle yararlanacaktır. 

 

 Buna göre Komite tarafından desteklenmesine karar verilen yatırım, hangi 

bölgede yapılırsa yapılsın, desteklerden 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle 

yararlanılacaktır. 

 

 Önceki uygulamada, yararlanılacak destek paketleri aşağıdaki şekilde sayılmış, 

daha sonra da bu paketler kapsamında uygulanacak destek unsurları tek tek 

belirlenmişti:  

 

 a) Yatırım ve Üretim Desteği Paketi 

 b) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi 

 c) Çağrı Merkezi Destek Paketi 

 d) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi 

 

3. Müracaat ve Değerlendirme: 

 

 Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak için, tebliğle belirlenmiş olan 

bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilecektir. 

 

 Bakanlıkça ön değerlendirmesi yapılan yatırım projeleri dönemler itibariyle 

Komitenin değerlendirmesine sunulacak, Komite tarafından bu Karar kapsamında 

desteklenmesi uygun görülen projeler için yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.  

  

 Bu kapsamda desteklenmesi uygun görülmeyen projeler ise talep edilmesi 

halinde yürürlükteki genel yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında 

değerlendirilebilecektir. 

 

________________________________ 
1 Komite, Ekonomi Bakanının koordinasyonunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Kalkınma Bakanı ve Maliye 

Bakanından oluşacaktır. 
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4. Uygulama: 

 

 Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından uygulanması zorunludur.  

 

 Ekonomi Bakanlığı, tebliğler ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Karar 

kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemleri diğer kurum ve kuruluşlar 

aracılığı ile yürütebilir.  

 

 Teşvik belgesi kapsamında; hammadde, ara malı ve işletme malzemesi, 

kullanılmış makine ve teçhizat, karayolu nakil vasıtaları ve her türlü binek araçları 

dışında kalan yatırım harcamaları değerlendirmeye alınır.  

 

 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek-4’ünde yer alan “teşvik 

edilmeyecek yatırımlar” bu Karar kapsamında da değerlendirmeye alınmaz.  

  

 Bu Karar kapsamında sağlanan destekler, talep edilmesi ve Komite tarafından 

uygun görülmesi halinde, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 

22/11/2016 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden, bu Kararda 

aranan şartları sağlayan imalat sanayii yatırımları ile çağrı merkezi ve veri 

merkezi yatırımları için düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.  

 

5. Müeyyide: 

 

 Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre 

içerisinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumludur. Yatırımcının öngörülen 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde destekler, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümler çerçevesinde geri alınır. Vergi indirimi ile gelir 

vergisi stopajı desteği nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi zıyaı 

cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir.  

 

B. Yurt içi ve Yurt Dışından Döviz Kredilerine Getirilen Sınırlama: 

 

 Döviz kredisi kullanım sınırlamasıyla ilgili 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında karar ile bu karara ilişkin 2008-32/34 sayılı tebliğde 2018-32/46 sayılı tebliğ ile 

düzenlemeler yapılmıştır.  

 

 Yapılan düzenlemelerin amacı esas olarak döviz geliri olmayan işletmelerin 

finansman yapısını sağlamlaştırmak ve kapsama giren işletmelerin dalgalı döviz 

kurlarından olumsuz etkilenmemesine yardımcı olmaktır.  

 

 Uygulama mevcut kredi kullanımı 15 milyon ABD dolarının altında olan işletmeleri 

kapsamakta olup, yürürlük tarihi 02 Mayıs 2018’dir.  

 

 1. Karar ile Yapılan Düzenlemeler: 

 

 Karar ile yapılan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir: 
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 1.1. Yurt Dışından ve İçinden Döviz Kredisi Kullanımı Döviz Geliri Bulunması 

Şartına Bağlanmıştır: 

 

 Yurt dışından ve içinden döviz kredisi kullanımı, 02.05.2018 tarihinden itibaren, 

döviz geliri bulunması şartına bağlanmıştır. 

 

 Kararda sayılan bazı krediler ile kullanım tarihinde bakiyesi 15 milyon ABD doları 

veya üzerinde olan döviz kredileri için döviz geliri olması şartı aranmayacaktır. Döviz 

geliri; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı 

hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirleri ifade etmektedir. Sayılan faaliyetler 

dışında döviz tahsilatı bulunan (örneğin yurt içi satışlarını döviz cinsinden tahsil eden) 

kişilerin döviz kredisi kullanamayacakları anlaşılmaktadır.  

 

 1.2. Kullanımında Döviz Geliri Olma Şartı Aranmayacak Döviz Kredileri: 

 

 Karara göre, yurt dışından ve yurt içinden kullanımında döviz geliri olması şartı 

aranmayacak krediler şunlardır:  

 

 a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama 

şirketleri, faktöring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri, 

 

 b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan 

Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri, 

 

 c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik 

kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma 

Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında 

sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış 

olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak 

döviz kredileri, 

 

 ç) Uluslararası ilana çıkarılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi 

kazanan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayii Müsteşarlığında onaylanan 

savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz 

kredileri, 

 

 d) Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle 

görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri, 

 

 e) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı 

hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek 

kaydıyla, son üç mali yılda döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri 

muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri,  

 

 f) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kullanacakları döviz kredileri. 
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 1.3. Kredi Bakiyesinin 15 Milyon ABD Dolarının Altında Olması Durumunda Döviz 

Kredisi Kullanma Şartları: 

 

 Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının 

altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi 

toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır. 

 

 Aracılık yapan bankalar, kredilerin bu şarta uygunluğunu kontrol etmekle 

yükümlüdür. 

 

 1.4. Yürürlük Tarihinden Önce Kullanılan Kredilerin Durumu: 

 

 32 sayılı Karara eklenen geçici maddelere göre, Kararın yürürlüğe gireceği tarih 

olan 2 Mayıs 2018 itibariyle açık bulunan ve kredi bakiyesi 15 milyon doların altında olan 

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt içi veya dışında temin edilmiş olan döviz 

kredileri, yukarıda belirtilen istisnai haller hariç olmak üzere, hiçbir şekilde döviz kredisi 

olarak; dövize endeksli krediler ise hiçbir şekilde dövize endeksli kredi olarak 

yenilenmeyecektir. 

 

 32 sayılı Karara eklenen geçici 7 nci maddeye göre ayrıca, 2 Mayıs 2018’den 

önce kullanılmış olan döviz kredileri ve dövize endeksli krediler kredi bakiyesi 

hesaplamasına dahil edilecektir. 

 

 1.5. Diğer Hususlar: 

 

 -Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce yurt dışından ve içinden döviz kredisi 

kullanılamayacaktır. 

 

 -Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından ve içinden dövize endeksli kredi 

kullanılamayacaktır.  

 

 Kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin 

döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali 

müşavirler tarafından (SMMM veya YMM’lerce) onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri 

zorunludur.     

 

 

                        Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


