
ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARINDA DEĞİŞİKLİK 
 

• Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik 
demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları 

• Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş 
merkezi üniteleri hariç) 

• Asgari 5.000 büyükbaş kapasiteli süt yönlü entegre hayvancılık yatırımları ile komple yeni veya 
tevsi niteliğindeki asgari 10.000 büyükbaş kapasiteli et yönlü entegre hayvancılık yatırımları 

öncelikli yatırım konularından çıkarılmıştır. 
 

• Demiryolu yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar, 

• Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek 
ve yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere yönelik test merkezi yatırımları, 

• Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar, 

• Asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın ihtisas serbest bölgelerinde gerçekleştirilecek yazılım 
ve bilişim ürünleri üretimi yatırımları 

öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır. 
 
Diğer Öncelikli Alan Değişiklikleri: 
 

Eski düzenleme: Yeni düzenleme: 

a) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu 
taşımacılığına yönelik yatırımlar. 

“a) Demiryolu, denizyolu veya havayolu ile yük 
ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar.” 

c) Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki 
yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine 
yönelik olanlar). 

“c) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) 
teknoloji yoğunluk tanımına göre orta yüksek ve 
yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlere 
yönelik test merkezi yatırımları.” 

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş 
ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, 
ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 milyon 
TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve 
bakımına yönelik eğitim yatırımları. 

ğ) Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş 
ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, 
ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının 
kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları. 

j) EK-4'te yer alan "Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar" 
hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık 
asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi 
olan mevcut imalat sanayi tesislerinde 
gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az 
yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak 
şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile 
yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji 
verimliliği projesine yönelik yatırımlar. 

“j) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” 
hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık 
asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi 
olan mevcut imalat sanayi tesislerinde 
gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az 
yüzde onbeş oranında enerji tasarrufu sağlayan enerji 
verimliliğine yönelik yatırımlar.” 



ü) Asgari 5 milyon TL tutarındaki atık geri kazanım 
yatırımları ve/veya asgari 5 milyon TL tutarındaki 
bertaraf tesisi yatırımları. 

“ü) Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre 
Lisansına tabi yatırımlar.” 

 


