
  
  

2017/11133 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişik Yapılmasına Dair Karar ile 2012/3305 

sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yapılan değişikliklere ilişkin  

Karşılaştırma Tablosu 
ESKİ HALİ  YENİ HALİ  

Öncelikli yatırım konuları  Öncelikli yatırım konuları  

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci 

bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. 

Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde 

bulunduğu bölge desteklerine tabidir.  

MADDE 17 – (1) Aşağıda belirtilen yatırım konuları 5 inci 

bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilir. Ancak 

bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu 

bölge desteklerine tabidir.  

a) Denizyolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik 

yatırımlar.  

  

a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına 

yönelik yatırımlar.  

Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar  Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar  

MADDE 18 - (4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 

yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi 

bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi 

bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve 

stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, 

tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede 

uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda 

yararlanır.  

MADDE 18 - (4) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer 

alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri 

ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde 

gerçekleştirilecek yatırımlar, 6 ncı bölge şartlarında 6 ncı 

bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar ve sürelerde 

yararlanır.  

 EK-2B sayılı “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN 

YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN 

SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablo  

 EK-2B sayılı “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN 
YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR  

NUMARALARI” başlıklı tablo  



İSTANBUL  7 
  

  14  31  32  34  35  42  45  46  48    İSTANBUL  7  14  31  32  34  35  37   42  45  46  48   

4 numaralı dipnot: 6 ncı bölge hariç olmak üzere, sadece 

kağıt hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri 

üretimi konusundaki yatırımlar bölgesel desteklerden 

yararlanabilir.  

  

4 numaralı dipnot : 6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler ve 

US-97 Kodu 2102,2109.1.02, 2109.3, 2109.4 olan üretim 

konularına yönelik yatırımlar hariç olmak üzere, sadece kağıt 

hamurundan başlayan entegre kağıt ve kağıt ürünleri üretimi 

konusundaki  

  

  

  

 yatırımlar bölgesel desteklerden yararlanabilir.  

6 numaralı dipnot: 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda 

ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "makarna, 

makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, 

yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık 

unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, rakı, bira, kuruyemiş, 

turşu, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır 

çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve 

baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel 

desteklerden yararlanamaz.  

6 numaralı dipnot : 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri 

ve içecek imalatı yatırımlarından “şehriye, kuskus, yufka, 

kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve donuk ekmek hamuru 

hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık 

kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları 

üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması” 

yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz.  

10 numaralı dipnot: Aşağıda belirtilen yatırım konuları 

bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden 

yararlanır:  

10 numaralı dipnot: Aşağıda belirtilen yatırım konuları bulunduğu 

bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır:  

10 numaralı dipnot (ç)  Asgari 5 Milyon TL tutarındaki liman 

ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dahil).  
10 numaralı dipnot (ç)  Asgari 5 milyon TL tutarındaki 

havalimanı ve havalimanı yer hizmetleri yatırımları ile liman 

ve liman hizmetleri yatırımları (yat limanı ve marina dâhil)  

 EK-3 sayılı ve "BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR" başlıklı 

ek 3 numaralı sırası :  
  EK-3 sayılı ve "BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR" başlıklı ek 

3 numaralı sırası :  



Sıra 

No  

  

Yatırım Konuları  

Asgari Sabit  
Yatırım 

Tutarları(Milyon 

TL)      

Sıra No  Yatırım Konuları  

Asgari Sabit  
Yatırım 

Tutarları(Milyon 

TL)    

3  Liman ve Liman Hizmetleri 

Yatırımları ile Havalimanı 

Yatırımları  200  

 

  

3  
Liman ve Liman Hizmetleri  

Yatırımları ile Havalimanı ve  

Havalimanı Yer Hizmetleri 

Yatırımları  
200  
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