
CAZİBE MERKEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI 

DESTEĞİ 

ÖZET BİLGİ FORMU 

Son Güncelleme Tarihi:23/06/2020 1/3 

 Programın kapsamında; imalat sanayii, çağrı merkezleri ve veri merkezi

yatırımları yer almaktadır.

 Cazibe programı kapsamındaki iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman,

Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane,

Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve

Vandır.

 Bu sektörlerde yapılacak yeni yatırımların yanında; imalat sanayinde;

 Yatırımlarını büyütmek isteyen yatırımcılar,

 Yarım kalmış yatırımlarını ekonomiye kazandırma arzusundaki yatırımcılar

ile

 Diğer illerimizde faaliyet gösterirken yatırımlarını Program kapsamındaki

illerimize taşıyarak bölgeye dinamizm getirecek yatırımcılar

desteklerden faydalanabilecektir.

Programın hedefi; ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve 

göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren 

bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek 

üretim, teknoloji, ihracat, istihdam ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır. 

Programın kapsamında; imalat sanayii, çağrı merkezleri ve veri merkezi yatırımları yer 

almaktadır. Bu sektörlerde yapılacak yeni yatırımların yanında; imalat sanayinde; 

 Yatırımlarını büyütmek isteyen yatırımcılar,

 Yarım kalmış yatırımlarını ekonomiye kazandırma arzusundaki yatırımcılar ile

 Diğer illerimizde faaliyet gösterirken yatırımlarını Program kapsamındaki illere

taşıyarak bölgeye dinamizm getirecek yatırımcılar desteklerden

faydalanabilecektir. 

A) Danışmanlık Desteği

 Fizibilite çalışmaları, mühendislik projeleri, yatırım ile ilgili başlangıç eğitimlerini

kapsar.

 Banka doğrudan hizmet verebilir veya danışmanlık hizmeti satın alabilir ve

danışmanlık hizmeti bedeli Bankaca karşılanır.

B) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği

 Yatırım kararlarını uygulanması amacıyla, yatırımın başlangıç maliyetlerinin

düşürülmesine katkı sağlamak için yatırım yerini milli emlak hazine arazilerinden

tahsis edilmesidir.

C) Bina Yapım Desteği

1) Kimler Yararlanabilir?

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?
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 Yatırım yeri temin edilen imalat sanayii yatırımları ve çağrı merkezi yatırımları

için; Bina Yapımı Desteği verilebilir.

 OSB parseli/arsası kendisine ait imalat sanayii yatırımcıları da mülkiyeti Yatırım

İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) veya İl Özel İdarelerine

devretmek kaydıyla bu destekten faydalanabilir.

 Destek; 20.000 m² ve 10 milyon TL üst sınırı ile uygulanır, kalanı öz kaynakla

karşılanır.

 Bina, yatırımcıya rayiç kira bedelinin yüzde 10’u üzerinden kiralanır.

 Mülkiyet, taahhütlerin asgari 15 yıl yerine getirilmesi halinde yatırımcıya

devredilir.

 Devir bedeli, binanın tamamlandığı andaki nominal değeri üzerinden tahsil

edilir.

D) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

 Bu destek kapsamında yatırımcılara sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılacak olup;

 Kredinin vadesi, 2 yıl anapara ödemesiz dönem dâhil 6 yıl,

 Yerli makine-teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 3

yıl anapara ödemesiz dönem dâhil 10 yıl,

 Kredinin limiti; bina kredilerinde 10 milyon TL’dir.

 Krediye konu yatırımın asgari yüzde 30’u öz kaynaklardan

karşılanacaktır.

E) Faiz İndirimli İşletme Kredisi

• Bu destek kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin işletme kredilerinde

uyguladığı cari faiz oranından yüzde 50 indirim yapılacak olup;

 Kredisinin vadesi, 1 yıl anapara ödemesiz dönem dâhil 4 yıl,

 Yerli makine-teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 2

yıl anapara

ödemesiz dönem dâhil 5 yıldır. 

F) Üretim Tesisi Taşıma Desteği

 Üretim tesisini Program kapsamındaki illere taşıyacak yatırımcılara yönelik

olarak uygulanır.

 2 yıl içinde taşınmak ve asgari 200 kişilik istihdam yaratma kaydıyla işletme

başına 1 milyon TL’ye kadar nakdi destek verilir.

 Tesisini taşıyan yatırımcıların yatırımları yeni yatırım kabul edilir taşındığı bölgenin

istihdama yönelik teşviklerinden yararlandırılır.

 Yatırımcı Yatırım Yeri Tahsisi Desteğinden faydalandırılabilir.

 Yatırımcılara, bina ve yeni makine-teçhizat yatırımları için Faizsiz Yatırım Kredisi

Desteği ve Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği verilebilir.

G) Çağrı Merkezi Yatırımı Desteği
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• Bu desteğin uygulanmasında asgari 200 kişi istihdam ve hizmet sözleşmesi

yapmış olma şartı aranır.

• Atıl kamu binaları tahsis edilebilir.

• Fiber İletişim Altyapısı Desteği sağlanır.

• Kurulum aşamasında Personel Eğitim Desteği verilir. (personel başına en fazla

2.500 TL)

• Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Bina Yapımı Desteğinden faydalandırılır. (üst limit

4.000 TL x personel sayısı)

• Yatırım yeri ve bina mülkiyeti YİKOB veya İl Özel İdaresinde olur.

• Makine-teçhizat, yazılım-donanım için Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği sağlanır.

H) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Desteği

• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının olumlu görüşü üzerine; asgari

5.000 m2 beyaz alana sahip, TIER-3 veya üstü standartta hizmet verecek veri

merkezleri için;

 Elektrik enerjisi maliyetlerinin KDV hariç yüzde 30’u karşılanır.

 Fiber İletişim Altyapısı desteği verilir.

• Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile bina, makine-teçhizat ve yazılım-donanım için

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği verilir.

Açılan çağrı durumuna göre 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 

Kalkınma Ajansları 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

4) Başvuru Yeri Neresidir?
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