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İndirimli kurumlar vergisi müessesesi 28.02.2009 tarihli (mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 5838 sayılı Kanun ile 5520 sayılı 

Kanuna eklenen 32/A maddesi ile başlamıştır. 

2009 yılından itibaren ülkemizdeki yatırım teşvik sistemi bölge esasına dayanan ve yatırımlara sağlanan devlet yardımlarının illerin 

gelişmişlik düzeyine göre belirlendiği bir sistem haline getirilmiştir.  

Bu kapsamda, teşvik belgeli yatırımlara ilişkin destek sistemi Bakanlar Kurulu ve ardından Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar” ile yönlendirilmektedir.  

İlk olarak,  indirimli kurumlar vergisi 16.07.2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmaya başlanmış olup 

söz konusu Karara ilişkin 28.07.2009 tarihli Resmi Gazetede, 2009/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 

Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” yayımlanmış ve 2011/1597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklikler yapılarak uygulamaya 

devam edilmiştir.  

Son olarak ise 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 

yayımlanmıştır. İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde açıklanmıştır.  

En son olarak, 5520 sayılı  KVK 32/A maddesi, 6322 ve 6745 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler ile son şeklini almıştır. 

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması; yatırımcılar açısından cazip destek olmakla beraber aynı zamanda uygulamada en çok sorunun 

yaşandığı ve tereddüde düşülen teşvik unsurudur. Bu durumun sebebi ise yasa ve ikincil mevzuatta konuların tam olarak açıklığa 

kavuşturulmamış olması yatmaktadır.  

Bu tereddütlü hususlar süreç içerisinde verilen muktezalarla ve bu muktezaların  tekrarı mahiyetinde olan 10 seri numaralı Kurumlar 

Vergisi Genel Tebliği ile açıklığa kavuşturulmaya çalışılsa da bazı sorunlar halen devam etmektedir. 



 
 

3 
 

 

 

2.1- Yatırıma katkı oranı ve tutarı: 

Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe 

karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder ve 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. (5520/32/A) 

2.2-Yatırım teşvik belgesi: 

Teşvik belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak 

gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade hakkı sağlayan bir belge olup 2012/3305 sayılı Kararın 

amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir. (2012/1 no’lu Tebliğ) 

2.3- Komple yeni yatırım: 

Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-

arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile 

altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlar komple yeni yatırımdır. (2012/1 no’lu Tebliğ) 

2.4-Entegrasyon Yatırımı: 

Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya 

üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak kullanabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın 

konusu ve projenin özelliği dikkate alınarak kural olarak aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan 

yatırımlardır. (2012/1 no’lu Tebliğ) 



 
 

4 
 

 

2.5-Tevi Yatırım: 

Mevcut bir yatırıma üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı 

müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımlardır. (2012/1 no’lu Tebliğ) 

2.6-Modernizasyon Yatırımı: 

Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini 

veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün 

doğrudan kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımlardır. (2012/1 no’lu Tebliğ) 

2.7-Ürün Çeşitlendirme Yatırımı:  

Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün 

elde edilmesine yönelik yatırımlardır. (2012/1 no’lu Tebliğ) 

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasında yatırımdan elde edilen kazancın tespiti anlamında yatırım türlerini komple yatırım-tevsi 

yatırım şeklinde iki tür olarak düşünmek gerekir. Zira, verilen muktezalar ve tebliğ kapsamında komple yatırım dışındaki yatırım 

türlerinden elde edilen kazanç tespiti aynı esaslara tabidir. 
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2.8-Komple Yeni Yatırım/Tevsi Yatırım Kavramı: 

Bir yatırımın komple yeni yatırım veya tevsi yatırım (tevsi, entegrasyon, modernizasyon, ürün çeşitlendirme) olarak nitelendirilmesi 

indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından önem arz etmektedir. 

Komple yeni yatırımlarda, yatırımdan elde edilen kazancın ayrı bir şekilde kayıtlarda tespit edilmesi zorunlu olmakla birlikte, tevsi 

yatırımlarda kazancın tespit edilemediği durumlarda alternatif bir oranlama yöntemi kullanılabilmektedir.  

Tevsi yatırımlarda kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan yatırım tutarının, 

dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan amortismana tabi toplam sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar 

da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir.  

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen çeşitli muktezalarda; Hazine Müsteşarlığı/Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik 

belgesine bağlanan modernizasyon yatırımlarının da tevsi yatırımlara benzer özellikler taşıdığı ifade edilmiştir. (24/02/2012 tarih ve 

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 32/A-738 sayılı mukteza)  

Bu bölümde anlatılanları indirimli kurumlar vergisi uygulaması açısından önemini kısaca ifade edersek; 

Yatırım türünün “Komple yeni yatırım mı olduğu yoksa “Tevsi Yatırım” mı (tevsi, entegrasyon, modernizasyon, ürün 

çeşitlendirme) olduğudur.  

Zira; komple yeni yatırımlarda yatırımdan elde edilen kazancı diğer kazançlardan ayırmak zorunlu, tevsi yatırımlarda ise 

yatırımdan elde edilen kazancı diğer kazançlardan ayrı bir şekilde tespit etmek esas olmakla beraber, bu yapılamadığında 

alternatif yöntemin (yatırım tutarının dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan amortismana tabi toplam sabit kıymet 

tutarına oranlanması )uygulanma seçeneğinin olmasıdır.   
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2.9-Yatırım Dönemi, İşletme Dönemi, Kısmen Yatırım-Kısmen İşletme Dönemi: 

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması açısından “yatırım dönemi” ifadesinden, yatırım 

teşvik belgesi kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi 

yapılması amacıyla Bakanlığa müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan sürenin anlaşılması 

gerekmektedir. 

 

Öte yandan yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Bakanlığa müracaat tarihinden 

önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme 
döneminin son gününün yatırım döneminin sona erdiği tarih olarak dikkate alınması gerekmektedir. 

 

Yatırım teşvik belgesinin kapanışı için Bakanlığa başvuru tarihinin içinde bulunulduğu geçici vergi dönemini takip eden geçici vergi 

dönemi veya yatırımın tamamlanması Bakanlığa başvuru tarihinden önceye ait geçici vergi döneminde ise bu geçici vergi dönemini 

takip eden geçici vergi dönemi işletme dönemidir.  

 

 

Yatırım dönemi içerisinde yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımdan da kazanç elde ediliyorsa  

Kısmen yatırım-kısmen işletme döneminin anlaşılması gerekmektedir.  
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2.9-Yatırım Dönemi, İşletme Dönemi, Kısmen Yatırım-Kısmen İşletme Dönemi: 

 

Örnek: Mükellef 10.03.2017 tarihinde teşvik belgesi için müracaat etmiş ve fiili yatırım harcamaları Mart 2017 tarihinde başlamıştır. 

Yatırım teşvik belgesinde bitiş tarihi 29.09.2019 olarak belirtilmiş ve bu tarihte tamamlama vizesi için başvuru yapılmıştır. Örnekte, 

bu tarihten önce yatırımın fiilen sona ermediği varsayılmıştır.  
 

Buna göre; 

 

 Söz konusu örnekte yatırımın başlangıcı, teşvik belgesi müracaatının gerçekleştiği 10.03.2017 tarihinin içinde bulunduğu 

birinci geçici vergi dönemi olacaktır. Bir başka deyişle, diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi 

uygulaması 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayacak olup, bu tarihten itibaren diğer faaliyet kazançlarına 

uygulanabilecektir. 

 

 Diğer taraftan örnekte, yatırımın tamamlama vizesi için bakanlığa 29.09.2019 tarihinde müracaat edildiği belirtilmiş olup, 

yatırım sona erdiği dönem, 30 Eylül 2019 geçici vergi dönemi olmaktadır.  

 

 Tebliğ’deki açıklamalar kapsamında yukarıdaki örneğe göre yatırım dönemi 1 Ocak 2017 – 30 Eylül 2019 dönemi olacaktır. 

Başka bir ifade ile yatırım dönemi olan 1 Ocak 2017 – 30 Eylül 2019 döneminde diğer kazançlar için indirimli kurumlar 

vergisi uygulamasından yararlanma imkanı olacaktır. 

 

 Yatırım dönemi olan 1 Ocak 2017 – 30 Eylül 2019 tarih aralığında her hangi bir geçici vergi döneminde yatırımdan elde edilen 

kazanç söz konusu olursa, hem bu kazanç için, hem de diğer kazançlar için indirimli kurumlar vergisi uygulaması söz konusu 

olacaktır. Bu durum kısmen yatırım-kısmen işletme dönemine örnektir. 
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3.1-Kurumlar Vergisi Kanunu:  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde,  

“(1) Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, taahhüt işleri, 16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı 

Kanun ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar ile rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan 

yatırımlar hariç olmak üzere, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan 

yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma 

katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.  

(2) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi 

yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma 

katkı oranını ifade eder. Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç 

olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.  

Bakanlar Kurulu;  

a) İstatistikî bölge birimleri sınıflandırması ile kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini dikkate almak 

suretiyle illeri gruplandırmaya ve gruplar itibarıyla teşvik edilecek sektörleri ve bu sektörler ile organize sanayi bölgeleri, Gökçeada 

ve Bozcaada'da yapılan yatırımlara ve (700 Sayılı KHK'nın 173 üncü maddesiyle değişen ibare; 

Yürürlük:09.07.2018)Cumhurbaşkanınca(9) belirlenen kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılan turizm yatırımlarına 

ilişkin yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemeye,  
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3.1-Kurumlar Vergisi Kanunu:  

b) Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler için yatırıma katkı oranını %55'i, yatırım tutarı 50 milyon 

Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise %65'i geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını %90'a kadar indirimli 

uygulatmaya,  

c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının 

%50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde 

edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her 

bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında 

desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya, 

ç) Yatırım harcamaları içindeki arsa, bina, kullanılmış makine, yedek parça, yazılım, patent, lisans ve know-how bedeli gibi 

harcamaların oranlarını ayrı ayrı veya topluca sınırlandırmaya yetkilidir. 

(3) İkinci fıkraya göre yatırıma katkı ve vergi oranı farklı illerde aynı mükellef tarafından yapılan yatırımlarda, toplam yatırımın her 

bir ile isabet eden oranına göre ilgili ilin yatırıma katkı oranı ve indirimli vergi oranı uygulanır. 

(4) Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi 

halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak 

kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına (devam eden 

yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin 

kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır. İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete 

geçtiği geçici vergi döneminde başlanır.  
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3.1-Kurumlar Vergisi Kanunu:  

(5) Hesap dönemi itibarıyla ikinci fıkrada belirtilen şartların sağlanamadığının tespit edilmesi halinde, söz konusu vergilendirme 

döneminde indirimli vergi oranı uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın 

gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

6) Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi 

oranından yararlanır. Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanmadan önce indirimli kurumlar vergisi uygulanan hallerde, 

yatırımın tamamlanıp işletilmeye geçilmemesi durumunda ikinci fıkranın (c) bendi uyarınca indirimli vergi oranı uygulanması 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil edilir. 

(7) Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar 

devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için 

yararlanır.  

(8) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.  

(9) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

” hükmüne yer verilmiştir. 
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3.2-15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı: 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın 15. maddesinde yer verilen hüküm ve ifadelere aşağıda yer verilmektedir.  

“(1) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, 5520 sayılı Kanun’un 32/A maddesi çerçevesinde gelir 

veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır. 

Bölgeler 

Yatırıma Katkı 

Oranı % 

Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi 

İndirim Oranı 

1 15 50 

2 20 55 

3 25 60 

4 30 70 

5 40 80 

6 50 90 

 

Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir. 

(4) Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden 

vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak 

oran ise yatırıma katkı oranını ifade eder. 
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3.2-15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı: 

(5) Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam 

yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına 

indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir. 

 (6) Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar ile 5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık 

konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve 

İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans sözleşmesine bağlı olarak yapılan 

yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz. 

 (7) İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.  

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen ve en son 21.08.2020 tarihinde yapılan değişiklikle son halini alan Geçici Madde 8’de yer 

verilen hüküm ve ifadelere aşağıda yer verilmektedir.  

“(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 

kapsamında, 

a) 1/1/2017 ile 31.12.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,  

b) 1/1/2017 ile 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi 

desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, 

kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının 

diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, 

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır. 
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4.1-Yatırımdan elde edilen “Kazanç” ifadesi: 

Komple yeni yatırım veya tevsi yatırım kapsamında elde edilen ve indirimli kurumlar vergisinin uygulanacağı “kazanç” ifadesinden 

ne anlaşılması gerektiği söz konusu Kanun maddesinde tam olarak açıklanmamakla beraber tebliğde ve muktezalarda;  

 Yatırım döneminde veya kısmen işletme-kısmen yatırım döneminde yatırımdan elde edilen kazançlarda “ticari bilanço 

karının”, diğer kazançlarda vergi matrahının, 

 İşletme döneminde ise sadece “ticari bilanço karının” indirimli kurumlar vergisi uygulamasında esas alınması gerektiği 

anlaşılmaktadır.  

Tebliğ: (1,2 ve 3 no’lu örnekler) 

Muktezalar: 

01/06/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.21.15.01-KV-125[32-2012/33]-12 sayılı Diyarbakır VDB’nın özelgesi. 

19/06/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-KV-11-62-259 sayılı Bursa VDB’nın özelgesi. 

01/08/2013 tarihli ve 19341373-120[ÖZELGE-2012/5]-68 sayılı Adana VDB’nın özelgesi. 

11/05/2012 tarihli ve B.07.4.DEF.0.40.10.00-007-9 sayılı Kırşehir Defterdarlık Gelir Müd.’nün özelgesi. 

14/07/2014 tarihli ve 64597866-125[32/A-2014]-108 sayılı Büyük Mükellefler VDB’nın özelgesi. 

28/11/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-125[ÖZG-12/26]-419 sayılı Bursa VDB’nın özelgesi. 

14/05/2013 tarihli ve 38418978-125[32/A-12/1]-446 sayılı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın özelgesi 
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4.2-“Kazanç” Unsurunun Tespitinde Müşterek Genel Giderler İle Diğer Faaliyet Gelir Ve Giderlerin Tespiti: 

Yatırım sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen hasılatın ve bu ürünlerin üretim maliyetlerinin (Brüt Satış Kârı) tespiti 

mümkün olmakla birlikte, yatırımdan elde edilen ticari bilanço kârının nasıl hesaplanacağı konusu ayrı bir soru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Brüt satış kârın tespitinden sonra gelen gelir tablosu kalemlerinin yatırım bazında birebir takibi mümkün olmayabilmektedir. Örneğin 

müşterek genel giderler ile diğer faaliyetlerden doğan gelir ve giderlerin, olağandışı gelir ve giderlerin yatırımdan elde edilen kazanca 

isabet eden kısmının dikkate alınması gerekeceği muhakkaktır. Ancak bu gelir ve giderlerin ne kadarlık kısmının yatırım ile ilgili 

olduğunun doğrudan tespit edilememesi durumunda bu dağıtım işleminin hangi ölçülere göre yapılacağına ilişkin mevzuatta  bir 

belirleme yoktur. 

Bu durumla ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 28/11/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-125(ÖZG-12/26)-419 

sayılı muktezada; müşterek genel giderler ile diğer faaliyet gelir ve giderlerinden ne kadarının tevsi yatırım ile ilgili olduğunun 

bilinmemesi durumunda; söz konusu gelir ve giderlerin aşağıdaki formüllere göre ayrıştırılabileceği belirtilmiştir. 
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4.2-“Kazanç” Unsurunun Tespitinde Müşterek Genel Giderler İle Diğer Faaliyet Gelir Ve Giderlerin Tespiti: 

Yatırıma isabet eden müşterek giderler tutarı 

Yatırımdan Elde Edilen Ürünlerin Satış Maliyeti 

------------------------------------------------------------x Ortak Giderler 

Toplam Satış Maliyeti 

Yatırıma isabet eden müşterek gelirler tutarı 

Yatırımdan Elde Edilen Hasılat 

------------------------------------------------------------x Ortak Gelirler 

Toplam Hasılat 
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4.3- Kurumlar Vergisi Matrahının Birden Fazla Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Elde Edilen Kazançtan Düşük Olması 

İlgili dönem kurumlar vergisi matrahının, 2009/15199 sayılı veya 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş birden fazla yatırım 

teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan bu hesap dönemi içinde elde edilen toplam kazançtan düşük olması halinde, her bir yatırım 

teşvik belgesi kapsamında ayrı ayrı elde edilen kazancın bu yatırımlardan elde edilen toplam kazanca oranının kurumlar vergisi 

matrahına uygulanması suretiyle, bu teşvik belgelerinde yer alan vergi indirim oranlarına göre indirimli kurumlar vergisi 

uygulanabilecektir. 

Örnek: (G) A.Ş. 2013 hesap döneminde, 2009/15199 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 1. 

yatırımından 300.000 TL, 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 2. yatırımından ise 200.000 

TL kazanç elde etmiştir. Ancak, (G) A.Ş.’nin 2013 hesap dönemi sonundaki kurumlar vergisi matrahı 400.000 TL’dir.  

Yatırımlardan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanması: 

"G" A.Ş. 

   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU MADDE 32/A KAPSAMINDA VERGİ İNDİRİMİ HESAPLAMA 

TABLOSU  

01.01.2013 Tarihli 2009/15199 Numaralı YATIRIM TEŞVİK BELGESİ   

VERİLER   

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ilgili yatırımdan elde edilen kazanç 300.000,00 TL 

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen toplam kazanç (300.000+200.000) 500.000,00 TL 

Tespit edilen oran 60% 

KV Matrahı 400.000,00 TL 

İlgili teşvik belgesi kapsamında indirimli KV uygulanacak matrah (400.000*0,60) 240.000,00 TL 
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"G" A.Ş. 

   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU MADDE 32/A KAPSAMINDA VERGİ İNDİRİMİ HESAPLAMA 

TABLOSU  

01.01.2013 Tarihli 2012/3305 Numaralı YATIRIM TEŞVİK BELGESİ   

VERİLER   

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ilgili yatırımdan elde edilen kazanç 200.000,00 TL 

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen toplam kazanç (300.000+200.000) 500.000,00 TL 

Tespit edilen oran 40% 

KV Matrahı 400.000,00 TL 

İlgili teşvik belgesi kapsamında indirimli KV uygulanacak matrah (400.000*0,40) 160.000,00 TL 

 

Dolayısıyla, 400.000 TL’lik kurumlar vergisi matrahının 240.000 TL’lik kısmına 2009/15199 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım 

teşvik belgesindeki vergi indirim oranı; 160.000 TL’lik kısmına ise 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik 

belgesindeki vergi indirim oranı dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir. 

Yukarıdaki örnekte KV matrahı yatırımlardan elde edilen kazançtan düşüktür. Yüksek olsaydı, 

Örneğin 1.000.000,00.-TL olsaydı, yukarıda zikredilen yatırımlardan elde edilen kazançlara ait oldukları belgelerdeki indirimli vergi 

oranları uygulanır, kalan 500.000,00.-TL’ye ise genel oranda KV oranı uygulanırdı. 
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4.4-Yatırım Döneminde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması: 

 

Yatırım teşvik belgesinde yer alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak ilgili teşvik belgesi kapsamındaki 

yatırımlardan elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması esastır. 

 

Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla eklenen © bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi 

kapsamındaki yatırımlarının yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına, 

indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen kullandırılması mümkün hale gelmiştir. 

 

Bu düzenleme ile mükelleflerin; 

 

 Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve 

 Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere,  

 

Yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar vergisi 

uygulanabilecektir. 
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4.5-Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazancın Kapsamı Ve İndirimli Vergi Oranı Uygulamasında Öncelik Sırası: 

İndirimli vergi oranı uygulamasında, mükelleflerin gerek 2009/15199 sayılı ve gerekse 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş 

yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarının işletilmesinden elde edilen kazançları dışında kalan tüm kazançları diğer 

faaliyetlerden elde edilen kazanç olarak kabul edilecektir. 

2009/15199 veya 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş YTB  kapsamındaki yatırımların tamamlanmış ve indirimli vergi oranı 

uygulanmak suretiyle yatırıma katkı tutarlarının tamamının kullanılmış olması halinde, bu yatırımlardan, hak kazanılan yatırıma katkı 

tutarının tamamının kullanıldığı hesap döneminden itibaren elde edilen kazançlar, indirimli vergi uygulamasında diğer faaliyetlerden 

elde edilen kazanç olarak değerlendirilebilecektir. 

Mükelleflerin 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş birden fazla yatırım teşvik belgesinin bulunması ve yatırım döneminde diğer 

faaliyetlerden elde edilen kazancın yetersiz olması durumunda, hangi teşvik belgesine öncelik verileceği mükellefler tarafından serbestçe 

belirlenebilecektir.  

Yatırım döneminde olup kısmen işletmeye geçilmesi durumunda; 

Yatırım döneminde kısmen işletmeye geçilmesi durumunda, yatırımdan elde edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle 

kullanılabilecek katkı tutarının toplamı, ilgili dönemde yapılan yatırım harcaması ile yatırıma katkı oranının çarpılması suretiyle bulunan tutarı 

aşamayacaktır. Söz konusu yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle 

faydalanılabilecek katkı tutarı ise yapılan harcama tutarı ile teşvik belgesinde yer alan toplam yatırım katkı tutarından küçük olanı 

geçemeyecektir.  
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4.6-Tevsi Yatırımlardan Doğan Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması: 

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, bu 

kazanca indirimli vergi oranı uygulanacaktır. Kazancın ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise tevsi yatırım 

dolayısıyla indirimli vergi oranı uygulanacak kazanç, yapılan tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam 

amortismana tabi sabit kıymet tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenecektir. 

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın bu şekilde oranlama yapılmak suretiyle belirlenmesi seçimlik bir hak olmayıp, indirimli kurumlar 

vergisi uygulanacak kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle mükellefçe tespit edilmesi esastır. 

“Dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet” ifadesinden Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesi uyarınca 

amortisman mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin anlaşılması, dolayısıyla boş arazi-arsa ve amortismana tabi olmayan diğer 

kıymetlerle ilgili tutarların bu hesaplamada dikkate alınmaması; sabit kıymet tutarının hesabında ise bu kıymetlerin birikmiş amortismanları 

düşülmeden önceki brüt tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir. 

Öte yandan bu hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri olarak, gerekli şartların oluşması halinde yapılan 

enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan değerleri dikkate alınacaktır. 

Birden fazla tevsi yatırımı bulunan kurumların oranlama yaparken sadece tevsi yatırıma konu hizmet ve üretim işletmesiyle ilgili sabit kıymetleri 

değil, kurumun aktifine kayıtlı olan ve amortisman mevzuunu oluşturan tüm sabit kıymetlerin toplamını dikkate almaları 

gerekmektedir. 

Hak kazanılan yatırıma katkı tutarına birden fazla yılda ulaşılması halinde her bir dönem itibarıyla indirimli oran uygulanacak kazanç, tevsi 

yatırım tutarının her bir dönem sonu itibarıyla kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet tutarına oranlanması suretiyle 

belirlenecektir. 

Ayrıca mevcut sabit kıymet tutarı, indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın tespit edileceği geçici vergilendirme dönemleri için, ilgili 

geçici vergilendirme döneminin son günü; hesap dönemleri için ise ilgili hesap döneminin son günü itibarıyla tespit edilecek ve indirimli 

oran uygulanacak kazancın hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 
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4.6-Tevsi Yatırımlardan Doğan Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması: 

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespit edilememesi durumunda indirimli kurumlar 

vergisine konu edilecek kazanç, tevsi yatırım tutarının toplam sabit kıymet tutarına bölünmesi suretiyle bulunacak oranın kurumun 

ticari bilanço kârı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır. Ancak, indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın, kurumlar vergisi 

matrahını aşamayacağı tabiidir. 

Örnek: Yeşil Bursa A.Ş. 2020 hesap döneminde yatırım teşvik belgesi kapsamında 10.000.000 TL tutarında tevsi yatırım harcaması 

yapmış olup söz konusu yatırım 2020 yılında tamamlanmıştır. Yatırım döneminde herhangi bir kazancı bulunmayan Yeşil Bursa A.Ş. 

bu dönemde indirimli kurumlar vergisinden yararlanmamıştır. 

Söz konusu şirketin 2021 hesap dönemi birinci dönem geçici vergi ticari bilanço kârı 2.000.000 TL, kanunen kabul edilmeyen giderler 

toplamı 100.000 TL ve  kurumlar vergisi matrahı ise 2.100.000 TL’dir. Tevsi yatırımdan doğan kazanç ayrı bir şekilde tespit 

edilememiştir. (Yatırıma katkı oranı: (%25+%15)=%40, vergi indirim oranı: %100)  2012/3305  sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

Geçici 8.Madde kapsamında 
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4.6-Tevsi Yatırımlardan Doğan Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması:

Yeşil Bursa A.Ş.’nin dönem sonunda aktifine kayıtlı bulunan sabit kıymetlerin tutarları aşağıdaki gibidir: 

Sabit Kıymetler 
Amortisman Düşülmeden 

Önceki Brüt Tutar 

250-Arazi ve Arsalar 2.000.000,00 TL 

253-Tesis Makina ve Cihazlar 

 252-Binalar 12.400.000,00 TL 

254-Taşıtlar 

 255-Demirbaşlar 25.000.000,00 TL 

258-Yapılmakta Olan Yatırımlar 2.000.000,00 TL 

260-Haklar 500.000,00 TL 

267-Diğer Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 100.000,00 TL 

TOPLAM 42.000.000,00 TL 

 

Tevsi yatırıma isabet eden kazanç tutarının hesaplanmasında amortismana tabi olmayan boş arsa ve araziler dikkate 

alınmayacağından, oranlamada dikkate alınacak tutar (42.000.000 TL -2.000.000 TL) 40.000.000 TL’dir. 
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4.6-Tevsi Yatırımlardan Doğan Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması:

 

Yeşil Bursa A.Ş. 

   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU MADDE 32/A KAPSAMINDA VERGİ İNDİRİMİ 

HESAPLAMA TABLOSU  

……... Tarihli 666666 Numaralı YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 

VERİLER   

Gerçekleşen Tevsi Yatırım  Tutarı 10.000.000,00 TL 

Dönem Sonu Toplam Sabit Kıymet Tutarı 40.000.000,00 TL 

Ticari Kar İçinde Tevsi Yatırımdan Elde Edilen Kazancın Oranı 

(10.000.000/40.000.000) 25% 

Ticari Bilanço Karı 2.000.000,00 TL 

Tevsi Yatırıma İsabet Eden Ticari Kazanç Tutarı 500.000,00 TL 

 

Buna göre, indirimli kurumlar vergisine tabi tutulacak olan matrah 500.000 TL, Yeşil Bursa A.Ş.’nin kurumlar vergisi matrahından 

düşük olduğundan, bu tutarın tamamı indirimli kurumlar vergisi uygulamasına konu olacaktır. 

Yatırıma katkı oranı %40 olduğundan, hak kazanılan yatırıma katkı tutarı (10.000.000 TL x % 40) 4.000.000 TL’dir. 
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4.6-Tevsi Yatırımlardan Doğan Kazançlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması:

Yeşil Bursa A.Ş. 

   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU MADDE 32/A KAPSAMINDA VERGİ İNDİRİMİ 

HESAPLAMA TABLOSU  

……... Tarihli 666666 Numaralı YATIRIM TEŞVİK BELGESİ 

VERİLER   

Ticari Kar 2.000.000,00 TL 

İndirimli KV oranı [%25 - (%25 x 1)] = [%25 - %25] 0% 

İndirimli KV matrahı (Tevsi Yatırıma İsabet Eden Ticari Kar) 500.000,00 TL 

İndirimli Kurumlar Vergisi (500.000*0,00) 0,00 TL 

Normal Kurumlar Vergisi (500.000*0,25) 125.000,00 TL 

Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 125.000,00 TL 

Genel orana tabi matrah (2.100.000 - 500.000 TL) 1.600.000,00 TL 

Genel orana göre hesaplanan KV (1.600.000 TL x %25) 400.000,00 TL 

Ödenecek toplam KV (0,00 TL + 400.000 TL) 400.000,00 TL 

 

Yapılan tevsi yatırım nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi, diğer bir ifadeyle yararlanılan yatırıma katkı tutarı [(500.000 

TL x %25) - (500.000 TL x 0)] 125.000 TL’dir. Buna göre, hak kazanılan 4.000.000 TL’lik yatırıma katkı tutarının kalan (4.000.000 

TL - 125.000 TL) 3.875.000 TL’lik kısmı için izleyen hesap dönemlerinde sadece bu yatırımdan elde edilen kazanca indirimli 

kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır. 
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4.7-2017  Ve 2022 Yılları Arası Yapılan İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Harcamaları: 

22 Şubat 2017 tarih ve 2017/9917 Sayılı BKK ile 2012/3305 Sayılı Karara “Geçici Madde 8” olarak eklenen ve 21.08.2020 tarih ve 2846 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile son şeklini alan hükme göre; 2017 ve 2022 yılları arasında imalat sanayine yönelik olarak yapılacak yatırım 

harcamaları için bazı avantajlı uygulamalar getirilmiştir. Söz konusu geçici maddede aşağıdaki hükme yer verilmiştir. 

“(1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında;  

a) 1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,  

b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında 

vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, 

kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,  

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.” 

Yukarıdaki geçici madde hükmüne göre; 1.1.2017- 31.12.2022 tarihleri arasında imalat sanayine yönelik olarak yapılacak yatırım harcamaları 

için geçerli olmak üzere indirimli kurumlar vergisi uygulamaları ile ilgili aşağıdaki uygulamalar geçerli hale gelmiştir. 

 Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede 

geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır. 

 2017 ve 2022 yılları arasında yapılacak imalat sanayine yönelik yatırım harcamaları nedeniyle hak edilecek olan katkı tutarları %100 

vergi indirimi (indirimli vergi oranı %0) uygulanmak suretiyle kullanılabilecektir. 

 Ayrıca bu katkı tutarlarının %100’ü yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara %0 indirimli vergi uygulanmak 

suretiyle kullanılabilecektir. 
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Örnek:  

Yeşil Bursa A.Ş. İmalat İşletmesinin yatırıma katkı oranı %40, vergi indirim oranı %80 olan teşvik belgesi kapsamında 2016 ve 2017 

yılında yapmış olduğu yatırım harcamaları sırasıyla 1.000.000 TL ve 700.000 TL’dir. 2017 yılında halen yatırım döneminde olan 

firmanın diğer faaliyetlerden elde ettiği kazanç 3.000.000 TL’dir. Ayrıca 2016 yılında söz konusu işletme 300.000 TL katkı tutarını 

kullanmıştır. Söz konusu yatırım 31.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. 

Buna göre öncelikle Yeşil Bursa A.Ş’nin yatırım harcamaları nedeniyle hak kazandığı toplam katkı tutarları şöyle olacaktır. 

2017 Yılı Hesaplama Tablosu-2017 Yılı Harcamaları   

2017 Yılında Yapılan Toplam Harcama Tutarı 700.000,00 

Yatırıma Katkı Oranı (%40+%15) 2012/3305 Sayılı Karar Geçici 8.Madde 0,55 

Vergi İndirim Oranı (%100) 2012/3305 Sayılı Karar Geçici 8.Madde 0,00 

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (020-(0,20*1) 0,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (700.000*0,55) 385.000,00 

2017 Yılında Yararlanılacak Yatırma Katkı Tutarı 385.000,00 

2017 Yılı Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç (KV Matrahı) 3.000.000,00 

Normal Kurumlar Vergisi (3.000.000*0,20) 600.000,00 

2017 Yılı Yatırımından Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı 385.000,00 

İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı (385.000/0,20) 1.925.000,00 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Olmasaydı Normal KV 385.000,00 

2017 Yılı Yatırımından Dolayı Yararlanılan Yat.Katkı Tutarı 385.000,00 

2018 Yılına Devreden Yatırma Katkı Tutarı 0,00 
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2017 Yılı Hesaplama Tablosu-2016 Yılı Harcamaları 

2016 Yılında Yapılan Toplam Harcama Tutarı 1.000.000,00 

Yatırıma Katkı Tutarı 0,40 

Vergi İndirim Oranı 0,80 

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (020-(0,20*080) 0,04 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 400.000,00 

2016 Yılında Yararlanılan Yatırma Katkı Tutarı 300.000,00 

2017 Yılına Devreden Yatırıma Katkı Tutarı 100.000,00 

2016 Yılında Hak Kazanılan Yat.Katkı Tutarının Vergi Matrahı (100.000/0,16) 625.000,00 

Kalan Kazanç-KV Matrahı (3.000.000,00-1.925.000) 1.075.000,00 

Azami İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı (100.000/0,16) 625.000,00 

Normal Kurumlar Vergisi (625.000*0,20) 125.000,00 

İndirimli Kurumlar Vergisi (625.000*0,04) 25.000,00 

Yararlanılan Yatıma Katkı Tutarı 100.000,00 

İndirimli Kurumlar Vergi Uygulaması Sonu Kalan Matrah (3.000.000-

(1.925.000+625.000) 450.000,00 

Kurumlar Vergisi (450.000*0,20) 90.000,00 

Toplam Kurumlar Vergisi 115.000,00 

2018 Yılına Devreden Yatırma Katkı Tutarı 0,00 

Tablodan görüleceği üzere; 

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması 2017 yılı harcamaları için kazanılan yatırıma katkı tutarı öncelikli olarak uygulanmıştır. 2016 

yılı öncelikli olarak da yapılsaydı ödenecek kurumlar vergisi aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi aynı olurdu. Bunun nedeni indirimli 

kurumlar vergisi uygulamasından sonra normal orana tabi matrahın kalmasıdır.   
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Uygulama 2016 Yılı Harcamaları Öncelikli Olarak Uygulansaydı 

2016 Yılından Devreden Yatırıma Katkı Tutarının Azami İnd.Kur.Vergisi Matrahı (100.000/0,16) 625.000,00 

Normal Kurumlar Vergisi 125.000,00 

İndirimli Kurumlar Vergisi (625.000*0,04) 25.000,00 

Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 100.000,00 

2017 Yılı Yatrıma Katkı Tutarının Azami İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı(385.000/0,20) 1.925.000,00 

Normal Kurumlar Vergisi 385.000,00 

İndirimli Kurumlar Vergisi (1.925.000*0) 0,00 

Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 385.000,00 

Kalan Matrah (3.000.000-625.000-1.925.000) 450.000,00 

Normal Kurumlar Vergisi 90.000,00 

Toplam Kurumlar Vergisi 115.000,00 

Şayet 2017 yılı kazancı 2.000.000 TL olsaydı ve 2016 öncelikli uygulansaydı sonuç şöyle olurdu. 

625.000,00*0,04=25.000,00 TL   (2016) 

2.000.000,00-625.000,00)*0,00   (2017) 

Toplam Ödenecek Vergi =25.000,00 TL 

Şayet 2017 yılı kazancı 2.000.000 TL olsaydı ve 2017 öncelikli uygulansaydı sonuç şöyle olurdu. 

1.925,000,00*0,00=0,00 TL                                 (2017) 

2.000.000,00-1.925.000,00)*0,04=1.000,00 TL   (2016) 

Toplam Ödenecek vergi:1.000,00 TL 

Görüldüğü üzere iki uygulamanın sonucu çıkan vergi farklıdır. Burada seçimlik hak vardır. 
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Yatırım tamamlanmasını takip eden yılın başından itibaren indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç 

olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ilgili yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında 

artırılarak dikkate alınabilecektir.  

Örneğin 2020 yılında tamamlanan yatırımdan 2021 yılına devreden yatırıma katkı tutarı ilk geçici vergi döneminden itibaren Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre endekslenebilecek ve endeksleme sonrası oluşan yatırıma katkı tutarı indirimli kurumlar vergisi 

uygulamasında dikkate alınabilecektir. (KVK Madde 32/A) 
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6.1- Bir yatırımın başka bir yatırımın parçası haline gelmesi: 

 

Değişik sebeplerle mevcut yatırım kapsamında hak edilen katkı tutarı tüketilmeden yeni bir teşvik belgesi kapsamında tevsi yatırım 

yapılması ve bu sebeple önceki yatırım yeni yatırımın parçası haline gelirse, her iki belgenin de yatırıma katkı tutarlarından ayrı bir 

şekilde yararlanılabilecektir.  

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 03/04/2014 tarih ve 17192610-125(ÖZG-13/7)-91/2277 sayılı muktezada bir 

yatırımın başka bir yatırımın parçası haline gelmesi ile ilgili olarak şu ifadeler yer almaktadır:  

"…..bir yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımda yer alan makine ve teçhizatın başka bir yatırım teşvik belgesi kapsamındaki bir 

yatırımın parçası haline gelmesi durumunda dahi, mükellefler açısından herhangi bir hak kaybı olmayacağı tabiidir. Ancak bu şekilde 

bir yatırımın başka bir yatırımın parçası haline gelmesi durumunda ayrı yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlardan elde 

edilen kazançların ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmekte olup bunun mümkün olmaması halinde ise yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 

sabit kıymetlerin bu yatırımlar içindeki oranları dikkate alınarak ilgili teşvik belgesinde yer alan vergi indirim oranına göre indirimli 

kurumlar vergisi uygulanacaktır" 

Konu hakkında yukarıda yer verilen mukteza açıklamasına göre, bir üretim tesisinde hem mevcut teşvik belgesine dahil olan hem de 

yeni teşvik belgesine dahil olan sabit kıymetler kullanılıyorsa, her bir teşvik belgesine ait kazancın ayrı ayrı hesaplanmasının mümkün 

olmadığı durumda, bu üretim tesisinden elde edilen kazancın, üretimde kullanılan her bir teşvik belgesine ait sabit kıymetlerin, yine 

üretimde kullanılan toplam sabit kıymetlere oranlanması suretiyle ayrıştırılabileceği belirtilmektedir. 

Örneğin Yeşil Bursa A.Ş. 111111 no’lu teşvik belgesi kapsamında üretimde kullandığı 5.000.000,00 TL’lik  sabit kıymeti bulunurken, 

modernizasyon veya kapasite artırımı amacıyla 7.000.000,00 TL’lik sabit kıymet harcaması ihtiva eden 222222 no’lu  teşvik belgesi 

kapsamında bir tevsi yatırım yapmıştır. Yeni yatırımlar sonucunda tesiste toplam 12.000.000,00 TL’lik sabit kıymetle beraber 

bunların dışında 3.000.000,00 TL diğer sabit kıymetlerin de kullanılmakta ve bu tesisten 2.000.000,00 TL yatırım kazancı elde 

edilmektedir. 
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6.1- Bir yatırımın başka bir yatırımın parçası haline gelmesi: 
 

Bu durumda hesaplama aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde yapılacaktır.  

  

111111 No'lu 

Belge 

222222 No'lu 

Belge 

Diğer 

Sab.Kıymetler Toplam 

Toplam Yatırım 5.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 

Toplam 5.000.000,00 7.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 

Toplam İçindeki Pay 0,33 0,47 0,20 1,00 

Yeşil Bursa A.Ş. Kar'ı 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 

İndirimli Kurumlar Vergisi 

Matrahı 666.666,67 933.333,33 400.000,00 2.000.000,00 

                                         (2.000.000*0,33)       (2.000.000*0,47) 

Tablodan görüleceği üzere; 666.666,67 TL için 111111 no’lu teşvik belgesinin, 933.333,33 TL için 222222 no’lu teşvik belgesinin 

yatırıma katkı tutarlarından yararlanılacaktır. 400.000,00 TL ise teşvik belgesiz veya yatırıma katkı tutarı tüketilmiş teşvik belgeli 

yatırım kabul edilip normal kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. Bu tutara, yatırım döneminde bulunuluyorsa diğer kazançlar olarak 

ilgili teşvik belgelerine ait yatırıma katkı tutarına mahsuben indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.    
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6.2- Yatırımın Faaliyete Geçmesinden Önce Devredilmesi: 

Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla indirimli vergi 

uygulamasından yararlanabilecektir. (KVK Madde 32/A-6) 

6.3-Yatırımın Kısmen Veya Tamamen Faaliyete Geçmesinden Sonra Devredilmesi: 

Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, indirimli vergi uygulamasından devir tarihine kadar 

devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için 

yararlanabilecektir. (KVK Madde 32/A-6) 

6.4-Yatırımların Proje Bazlı Olarak Desteklenmesi: 

9 Ağustos 2016 tarihinde yayımlanan 6745 sayılı Kanun ile, bölgesel unsurlardan bağımsız olarak Bakanlık tarafından uygun görülen 

projeler için indirimli kurumlar vergisi oranını % 100’e kadar indirimli uygulatma ve yatırıma katkı oranını % 200’ü geçmemek üzere 

belirleme veya yatırımın işletmeye geçmesinden itibaren 10 hesap dönemine kadar, yatırımdan elde edilen kazançla sınırlı olmak 

üzere kurumlar vergisi istisnası tanınması hakkında Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. Söz konusu değişiklik ile Bakanlık 

tarafından uygun görülen yatırım projeleri için %100 oranında indirimli kurumlar vergisi uygulanması mümkün olabilecektir. 

6.5-İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasından Faydalanamayan Yatırımlar: 

Finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren kurumlar, iş ortaklıkları, 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim 

Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin 

Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar ve rödovans 

sözleşmesine bağlı olarak yapılan yatırımlar vergi indirimi desteğinden yararlanamamaktadır. (KVK Madde 32/A-1) 
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6.6-İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasından Faydalanamayan Yatırım Harcamaları: 

Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamaların yatırıma katkı tutarının hesaplamasında dikkate 

alınması diğer bir ifadeyle vergi indirimi desteğinden faydalanması mümkün bulunmamaktadır. (2012/3305 sayılı Karar Madde 15/6)  

Ancak, asgari yatırım tutarı hesabında söz konusu harcamalar yatırım harcaması olarak dikkate alınabilecektir. 

6.7-Diğer Desteklerden Yararlanma: 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 29. maddesi uyarınca; ilgili Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım 

harcamalarının, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacağı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 

desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, ilgili Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere 

Bakanlığa müracaat edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. (2012/3305 sayılı Karar Madde 29) 

Nitekim, 02/11/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.25.15.01- 2011-KVK-7215-2-10 sayılı muktezada; yatırım teşvik belgesi kapsamındaki 

makine teçhizatın alımı için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan sağlanan destek nedeniyle söz konusu makine teçhizat 

tutarının indirimli kurumlar vergisi uygulamasına baz olacak katkı tutarına konu edilemeyeceği belirtilmiştir. 

6.8-Maddi Olmayan Duran Varlık Yatırım Harcamalarının Yatırıma Katkı Tutarının Hesabında Dikkate Alınması durumu:  

Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) 

oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz. (2012/3305 sayılı Karar Madde 5) 

Diğer taraftan, yukarıda belirtilen sınır dahilinde yapılan bu harcamalar amortismana tabi olmaları kaydıyla yatırıma katkı tutarının 

tespitinde dikkate alınabilecektir. 
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6.9-Yatırım Harcamalarına Başlama Dönemi: 

Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi 

kapsamına alınmaz. Bu nedenle, yapılan harcamaların yatırıma katkı tutarı hesabında dikkate alınabilmesi için hem teşvik belgesi 

kapsamında yapılmış olması, hem de teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat tarihinden sonra yapılması gerekmektedir. 

(2012/3305 sayılı Karar Madde 7/2) 

6.10-Yatırım Kredilerine İlişkin Kur Farkı Ve Faizleri: 

Yatırımların finansmanında kullanılacak krediler için oluşabilecek kur farklarının ve ödenen kredi faizi tutarlarının 163 sıra numaralı 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca maliyet bedeline intikal ettirilmesi zorunlu harcamalar olmasından hareketle ilgili 

tutarların yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınabilmesi gerekir.  

Diğer bir ifadeyle, yatırım finansmanında kullanılan krediler nedeniyle doğan kur farkları ve faizler, yatırıma konu iktisadi 

kıymetlerin maliyet unsuru olduğundan, yatırım harcaması kapsamına girmektedir. Bu nedenle yatırıma katkı tutarının hesabında 

dikkate alınabilmelidir.  

Ancak, yatırımın aktifleştirildiği dönemi müteakip ihtiyari olarak aktifleştirilen kur farkı ve faiz giderlerinin yatırıma katkı tutarı 

hesabında dikkate alınmaması düzenlemenin ruhuna uygun düşmektedir. 

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 17.07.2014 tarih ve 84098128-125(32A201322)-436 Sayılı Muktezada konu ile 

ilgili aşağıdaki açıklama yapılmıştır. 
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6.10-Yatırım Kredilerine İlişkin Kur Farkı Ve Faizleri: 

“Yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi 

nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi; aktifleştirildikten sonraki 

döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi 

tutulması mümkün bulunmakta olup 163 ve 334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğler’ inde yapılan açıklamaların dikkate 

alınması gerekmektedir. 

Öte yandan faiz giderleri ve kur farkları, indirimli kurumlar vergisine esas olan yatırıma katkı tutarını değiştirmeyecek, Ekonomi 

Bakanlığının teşvik belgesine göre belirlenen indirimli kurumlar vergisine esas yatırıma katkı tutarı finansman giderleri dolayısıyla 

artmayacak veya azalmayacaktır.” 

İlgili muktezada yatırıma ilişkin ortaya çıkan kur farkı ve faiz giderlerinin yatırımın tamamlandığı tarihe (tamamlama vizesinin 

yapıldığı tarihe; eğer yatırım fiilen daha önce sonlanmış ise bu tarihe) kadar olan kısımlarının indirimli kurumlar vergisi hesabında 

yatırıma katkı tutarı olarak dikkate alınabileceği belirtilmeye çalışılmaktadır. Bir başka deyişle yukarıda belirtilen açıklamadan, 

yatırımın tamamlanmasından sonraki döneme isabet eden faiz ve kur farklarının yatırım harcaması olarak dikkate alınamayacağını 

anlıyoruz.  

6.11-Arsadan Bina Harcamalarına Pay Verilmesi:  

Arazi ve arsa bedelleri teşvik belgeli yatırım harcaması olarak kabul edilmekle birlikte, indirimli kurumlar vergisi hesabında yatırım 

harcaması olarak hesaplamaya dahil edilmemektedir. Bu nedenle, arsa üzerine bina yapılması durumunda, amortisman amacıyla 

binaya verilen arsa payının indirimli kurumlar vergisi açısından hesaplamaya dahil edilmemesi gerekir. 
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6.12-Finansal Kiralama Yöntemi İle Yapılacak Yatırımlar: 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen hükme göre; finansal kiralama yöntemiyle 

yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1’inci, 

2’nci, 3’üncü ve 4’üncü bölgelerde asgari beşyüzbin Türk Lirası, 5’inci ve 6’ncı Bölgelerde asgari üçyüzbin Türk Lirası olması 

gerekmektedir. 

Mevcut mevzuat kapsamında; yatırım teşvik belgesine bağlanan yatırımlara ilişkin olarak finansal kiralama yoluyla iktisap edilen 

yatırım malları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde indirimli kurumlar vergisi 

uygulamasından yararlanılması mümkündür. (2012 sayılı Karar Madde 5/2) 

Konu ile ilgili verilen 12/08/2020 tarih ve 51421814-130[32-A-2018-20]-E.41694 sayılı muktezada yapılan açıklamalar şu şekildedir: 

“yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla temin edilen makina ve teçhizata ilişkin olarak indirimli kurumlar 

vergisi uygulamasında dikkate alınacak yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde, yatırım teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama 

yoluyla edinilen iktisadi kıymetler için Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 290’ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde tespit edilen "260 

Haklar Hesabı"nda yer alan tutarın dikkate alınması gerekmektedir..” 
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6.13-Teşvik Belgesinin Revizesi: 

Teşvik belgesinde kayıtlı olan değerlerde, yatırımın her aşamasında tevsik edilen bilgi ve belgelere istinaden yapılacak değerlendirme sonucunda 

teşvik belgesini düzenleyen merci tarafından değişiklik yapılabilir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer 

bilgilerde değişiklik olması durumunda, ilgili gerekçe veya belgelerle teşvik belgesini düzenleyen kuruma müracaat edilerek belgesinin revizesi 

talebinde bulunulur. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilecektir.  

Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, ancak makine teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizatın proje ile uyumlu olanları, 

teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş sayılmak suretiyle belge kapsamına dahil edilebilir. 

Yukarıda belirtilen türde yapılan revize işlemleri nedeniyle yatırım tutarında meydana gelen değişikliklerin indirimli kurumlar vergisi ve 

dolayısıyla yatırıma katkı tutarının hesabında dikkate alınması gerekmektedir. (2012/1 sayılı Tebliğ Madde 17) 

6.13-İthal Ve Yerli Makine Ve Teçhizat Listesi Değişikliği: 

Teşvik belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerine ilişkin değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat 

edilen merci tarafından sonuçlandırılacaktır. Ancak, kullanılmış komple tesislerin teşvik belgesi kapsamına dahil edilmesine ilişkin müracaatlar 

Bakanlığa yapılacaktır.  

26.07.2017 tarihinde yapılan değişikliğe göre, ithal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belirtilen miktarın 

aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alımlarda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilecektir. 

(2012/1 sayılı Tebliğ Madde 16) 

Yukarıdaki bölümlerde zikredildiği üzere yatırım döneminde diğer kazançlar için indirimli kurumlar vergisi uygulamasında; 

Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve 

gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere iki ölçüden bahsedilmişti. Gerçekleşen  yatırım harcamaları YT belgesi üzerinde yazan 

yatırım tutarını aştığında, aşan bu kısmın indirimli kurumlar uygulamasında dikkate alınıp-alınamayacağı tereddütlü bir konudur. 

Gerçekleşen harcamalar YTB üzerinde yazan tutarı aşması halinde revize işlemi yapılması uygun olacaktır. 
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Örnek:1- Yeşil Bursa A.Ş.’nin (Şirketin) 2012/3305 sayılı karara göre düzenlenmiş 2 adet yatırım teşvik belgesi (YTB) olup bilgileri 

şöyledir. 

Belge:1 (Kapanan Belge)İle İlgili Veriler. 

11.06.2012 tarihinde başlayıp 22.06.2018 tarihinde tamamlanan YTB  olup toplam sabit yatırım tutarı 3.704.329,00 TL’dir. Söz 

konusu yatırımın yatırıma katkı oranı (YKO) %20, indirimli kurumlar vergisi oranı ise (İKVO) %55’dir.    

Şirketin 2020 sonu itibari ile yatırımdan elde edilen kazançlar dolayısı ile yararlandığı YKT 207.192,41 TL’dir. 

2021 yılı 3.dönem yeniden değerleme oranı 0,2737’dır. Şirket önceki dönemlerde devreden yatırıma katkı tutarını yeniden 

endekslemeye tabi tutmamıştır. (2019 ve 2020 yılında endeksleme yapılmamıştır) 

Şirket, 2021’e devreden YKT için endeksleme uygulamasından yararlanmıştır. 

Şirketin, bu belge kapsamında yapılan harcamaları 2016 sonu itibari ile gerçekleşmiş ancak belge 22.06.2018 tarihinde kapatılmıştır. 

Başka bir ifade 2012/3305 sayılı kararın geçici 8.maddesi kapsamında harcaması mevcut değildir. 

Belge 1 ve belge 2 için ortak veriler. 

Şirketin 2021 yılı 3.geçici vergi dönemi ticari kar’ı 2.681.398,40 TL, kanunen kabul edilmeyen giderler toplamı ise 840.058,47 

TL’dir. 

Şirket, tevsi yatırımından elde edilen kazancını diğer kazançlarından ayrı takip edememektedir. Bu sebeple tevsi yatırımından elde 

edilen kazancını, tevsi yatırım tutarının toplam amortismana tabi sabit kıymetlerin içindeki payına göre tespit etmektedir. 
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Her İki Belge Kapsamında Yatırımdan elde edilen kazancın toplam ticari kar içindeki oran hesabı şöyledir. 

252 BİNALAR 4.353.136,64 

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 10.240.979,33 

254 TAŞITLAR 1.178.725,70 

255 DEMİRBAŞLAR 878.971,67 

258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 75.658,08 

259 VERİLEN AVANSLAR 4.811,85 

260 HAKLAR 523.182,23 

267 DİĞER.MADDİ OLM. DURAN VARLIK. 51.062,04 

Toplam 17.306.527,54 

Teşvik Belgeli Yatırım-Eski Kapanan (Belge:1) 3.704.329,00 

Teşvik Belgeli Yatırımların Sabit Kıymetler İçindeki Payı (Belge:1) 0,214042302 

Teşvik Belgeli Yatırım-Yeni-2021 (Belge:2) 286.874,90 

Teşvik Belgeli Yatırımların Sabit Kıymetler İçindeki Payı (Belge:2) 0,016576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

Belge 1 kapsamında İKVO uygulaması hesaplaması şöyledir. 

  YEŞİL BURSA TEKSTİL A.Ş. 

  
   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU MADDE 32/A KAPSAMINDA VERGİ İNDİRİMİ HESAPLAMA 

TABLOSU  

  Yatırıma Başlama Tarihi 11.06.2012 - Belge No:Belge:1 (Belge Kapandı) 

A Yatırımın Cinsi Modenizasyon 

B Belgede Yer Alan Yatırım Tutarı 3.704.329,00 

C Gerçekleşen Yatırım Tutarı (Belge Kapandı) 3.704.329,00 

Ç Yatırıma Katkı Oranı 0,20 

D Vergi İndirim Oranı 0,55 

E Yatırıma Katkı Tutarı 740.865,80 

F 2020 Sonu İtibari İle Yararlanılan Toplam Yatırım Katkı Tutarı 207.192,41 

G 2021 Yılına Devreden Yatırıma Katkı Tutarı 533.673,39 

H 2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi Yeniden Değerleme Oranı 0,2737 

I 2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Endeksleme (H*I) 146.066,41 

İ Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT (E+I) 886.932,21 

J 2021 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Dönemi İtibari İle Endekslenmiş Devreden YKT (İ-F) 679.739,80 

K İlgili Dönem Sabit Kıymet Toplamı 17.306.527,54 

L İlgili Dönem Ticari Kar 2.681.398,40 

M İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı&Yatırımdan Elde Edilen Ticari Kar (C/K*L) 573.932,69 

N İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (0,25-(0,25*0,55)   0,1125 

O İndirimli Kurumlar Vergisi Tutarı (M*N) 64.567,43 

Ö Normal Kurumlar Vergisi Tutarı (M*0,25) 143.483,17 

P 09/2021 Yararalınan Yatırıma Katkı Tutarı (Ö-O) 78.915,74 

R Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (F+P) 286.108,15 

S Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Sonrası Devredilen Yatırıma Katkı Tutarı (İ-R) 600.824,05 

Belge 1 kapsamında yararlanılan YKT 64.567,43 TL, endekslenmiş tutar dahil dahil devreden YKT 600.824,05 TL’dir. 
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Bu bilgilerin kurum geçici vergi eklerine ilişkin tablo şöyledir. 

  Kapandı 

Teşvik Belgesi Numarası Belge:1 

Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği 2012/3305 

Yatırıma Başlama Tarihi 11.06.2012 

Yatırımın Bittiği Tarih 22.06.2018 

Yatırım Türü 1 Modenizasyon 

Yatırım Türü 2 Bölgesel 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç) 3.704.329,00 

Yatırıma Katkı Oranı  0,20 

Vergi İndirim Oranı 55,00 

Yatırımın Yapıldığı Bölge 1.Bölge 

İndirimli KV Oranı  11,25 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı  740.865,80 

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı  0,00 

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren) 3.704.329,00 

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı  740.865,80 

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı 886.932,21 

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımlardan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) 207.192,41 

Öceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç 

Dolayısıyla) 0,00 

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı  207.192,41 

Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımlardan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) 78.915,74 

Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)  0,00 

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı  78.915,74 

Cari Dönem Dahil Olamak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 286.108,15 

Devreden Yatırıma Katkı Tutarı 600.824,05 
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Belge:2 (2021 Tarihli ve 2012/3305  Sayılı Kararın 8.Maddesi Kapsamında-İmalat Sanayiine Dönük) İle İlgili Veriler 

23.06.2021 tarihli YTB toplam sabit yatırım tutarı 14.218.947,00 TL, bu yatırım tutarı ile ilgili YKT (14.218.947,00*0,20)= 2.843.789,40 

TL’dir. Söz konusu yatırımın yatırıma katkı oranı (YKO) %20, indirimli kurumlar vergisi oranı ise (İKVO) %55’dir.  

Bu belge kapsamında 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleşen yatırım harcamaları için YKO’na %15 puan ilave edilecek, İKVO %100 olarak 

uygulanacaktır. Ayrıca, YTB’nde yer alan indirimli kurumlar vergisi kapsamındaki harcamalara ait toplam YKT’nı ve gerçekleşen yatırım 

harcama tutarını aşmamak kaydı ile indirimli kurumlar vergisi uygulamasından yararlanılabilecektir.  (2012/3305 Sayılı Karar GeçiciMadde:8) 

Bu belge kapsamında Şirketin 2021 geçici vergi dönemi sonu itibari gerçekleşen yatırım harcaması 286.874,90 TL’dir. 

YKT (14.218.947,00*0,20)= 2.843.789,40 şeklindeki hesaplama, 2021 yılında gerçekleşen harcama tutarına %35 (%20+%15) oranı 

uygulanarak da hesaplanabilir. Hesaplama aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. Bu ilave katkı payının bu dönem için sonuca etkisi yoktur. 

2012/3305 Sayılı Kararın 8.Maddesi Dikkate Alınarak Yatırıma Katkı Tutarı Hesabı 

Belgede Yer Alan İKV Uygulanabilecek Toplam Yatırım Tutarı 14.218.947,00 

Yatırıma Katkı Oranı (Belgede Yazılı) 0,20 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 2.843.789,40 

2021 Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde Gerçekleşen Yatırım Harcaması 286.874,90 

İlave Katkı Payı (286.874,90*0,15) 43.031,24 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 2.886.820,64 

 

Belge kapsamında gerçekleştirilen sabit kıymetler üretimde kullanılmaya başlanmış olduğundan, yatırımdan elde edilen kazanç yukarıda izah 

edilen tevsi yatırım kazanç hesabı gibi yapılmıştır. Başka bir ifade ile bu belge kapsamında gerçekleşen yatırım harcamalarının 3.dönem geçici 

vergi ticari karının içindeki payı 0,016576’dır. (286.874,90/17.306.527,54) 

Belge 2 kapsamındaki indirimli kurumlar vergisi hesabı şöyle olacaktır. 
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YEŞİL BURSA TEKSTİL A.Ş. 

   KURUMLAR VERGİSİ KANUNU MADDE 32/A KAPSAMINDA VERGİ İNDİRİMİ 

HESAPLAMA TABLOSU  

  Yatırıma Başlama Tarihi 23.06.2021 - Belge No:Belge:2 

A Yatırımın Cinsi Tevsi 

B Belgede Yer Alan Yatırım Tutarı 14.218.947,00 

C Gerçekleşen Yatırım Tutarı 286.874,90 

Ç Yatırım Teşvik Belgesi Katkı Oranı  0,20 

D 2021 Gerçekleşen Harcama Katkı Oranı (2012-3305 Sayılı Karar Geçici 8.Madde) 0,35 

E Toplam Yatırıma Katkı Tutarı-Belge 2.843.789,40 

F Toplam Yatırıma Katkı Tutarı-Gerçekleşen 100.406,22 

G İlgili Dönem Sabit Kıymet Toplamı 17.306.527,54 

H İlgili Dönem Ticari Kar 2.681.398,40 

I İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı&Yatırımdan Elde Edilen Ticari Kar (C/G*H) 44.447,15 

İ İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı (2012-3305 S.Karar Geçici 8.Madde) 0,00 

J İndirimli Kurumlar Vergisi Tutarı (2012-3305 Sayılı Karar Geçici 8.Madde) 0,00 

K Normal Kurumlar Vergisi Tutarı (I*0,25) 11.111,79 

L 09/2021 Yararalınan Yatırıma Katkı Tutarı (K-J) 11.111,79 

M Diğer Kazançlar Dolayısı İle Yararlanılabilir Yatırıma Katkı Tutarı (C-K) 275.763,11 

N Diğer Kazançlar Dolayısı İle Azami Matrah (275.763,11*100/25) 1.103.052,45 

O İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı&Diğer Ticari Kar 1.103.052,45 

Ö Diğer Kazançlar Dolayısı İle İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0,00 

P Diğer Kazançlar Dolayısı İle İndirimli Kurumlar Vergisi Tutarı 0,00 

R Normal Kurumlar Vergisi Tutarı (N*0,25) 275.763,11 

S Diğer Kazançlar Dolayısı İle Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (R-P) 275.763,11 

Ş Toplam Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (K+S) 286.874,90 

T Devreden Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 0,00 
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Bu bilgilerin geçici vergi beyannamesi ekinde yer alan tabloda yer alışı şöyle olacaktır. 

Teşvik Belgesi Numarası Belge:2 

Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği 

2012/3305(Geçici 

8.Madde) 

Yatırıma Başlama Tarihi 23.06.2021 

Yatırımın Bittiği Tarih 0 

Yatırım Türü 1 Tevsi 

Yatırım Türü 2 Bölgesel 

Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç) 14.218.947,00 

Yatırıma Katkı Oranı  0,35 

Vergi İndirim Oranı 100,00 

Yatırımın Yapıldığı Bölge 1.Bölge 

İndirimli KV Oranı  0,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı  2.843.789,40 

Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı  286.874,90 

Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren) 286.874,90 

Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı  100.406,22 

Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı 0,00 

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yarımlardan Elde Edilen Kazançlar Dolayısıyla) 0,00 

Öceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)  0,00 

Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı  0,00 

Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) 11.111,79 

Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısyla) 275.763,11 

Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı  286.874,90 

Cari Dönem Dahil Olamak Üzere Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 286.874,90 

Devreden Yatırıma Katkı Tutarı 0,00 
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 Açıkama Kısmına Yazılacak:  Cari dönemde gerçekleşen yatırım harcaması toplam yatırım katkı tutarından düşük olduğu için cari 

dönemde gerçekleşen yatırım tutarı, cari dönemde yararlanılan yatırıma Katkı tutarı olarak dikkate alınmıştır. ( (2012/3305 sayılı Karar, 

geçici madde:8)  

 

Örnek ile ilgili açıklamalar. 

 

İndirimli kurumlar vergisi uygulanan belge 1 ve belge 2’de yer alan veriler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranını Hesaplama Tablosu 

Kazançlar Matrah 

KV 

Oranı Vergi İnd.Kur.Verg. 

Yar.Katkı 

Tut. 

Yatırımdan elde edilen Kazanç 618.379,84 0,25 154.594,96 64.567,43 90.027,53 

Diğer Kazançlar 1.103.052,45 0,25 275.763,11 0,00 275.763,11 

  1.721.432,29   430.358,07 64.567,43 365.790,64 

İnd.Kur.V Oranı-Beyannameye Yazılacak 3,750796 

 

 Belge 1 kapsamındaki yatırımlardan kaynaklanan ticari kar 573.932,69 TL, belge 2 kapsamındaki yatırımlardan kaynaklanan ticari kar 44.447,15 TL 

olup toplamda yatırımlardan kaynaklanan ticari kar 618.379,84 TL’dir. 

 Belge 2 kapsamında gerçekleşen yatırım tutarı 286.874,90 TL olup belge üzerinde yer alan yatırıma katkı tutarı (14.218.947*0,20)=2.843.789,40 

TL’den küçük olduğu için bu tutar yatırım dönemi olan 3.geçici vergi döneminde yararlanılacak yatırıma katkı tutarı olarak dikkate alınmıştır. Söz 

konusu yatırımdan kazanç elde edilmeye başlandığı için yatırımdan elde edilen kazanç dolayısı ile yararlanılan YKT 11.111,79 TL hesaplanmış, bu 

tutarın tenzili ile de kalan (286.874,90 - 11.111,79)=275.763,11 TL diğer kazançlar için yararlanılabilir azami yatırıma katkı tutarı olarak dikkate 

alınmıştır. Bu tutara isabet eden azami kurumlar vergisi matrahı ise (275.763,11*100)/25=1.103.052,45 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutara 

uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranı sıfırdır. (2012/3305 sayılı Karar, geçici madde:8)  

 Hesaplanan indirimli kurumlar vergisi tutarının toplam indirimli kurumlar vergisi matrahına bölünmesi sureti ile bulunan indirimli kurumlar vergisi 

oranı (64.567,43/1.721.432,29)=0,03750796 bulunmaktadır. Beyannamede bu oran 3,750796 şeklinde yer almaktadır. 

Beyannamedeki geçici vergi hesabı ise aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. 
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Yeşil Bursa A.Ş.nin 3.Dönem Geçici Vergi Verileri 

Ticari Bilanço Karı 2.681.398,40 

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 840.058,47 

Kar ve İlaveler Toplamı (Geçici Vergi Matrahı) 3.521.456,87 

İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı 1.721.432,29 

İndirimli Kurumlar Vergisi Tutarı (1.721.432,29*3,750796)/100 64.567,43 

Normal Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı (3.521.456,87-1.721.432,29) 1.800.024,58 

Normal Oranlı Kurumlar Vergisi (1.800.024,58*0,25) 450.006,15 

Hesaplanan Geçici Vergi 514.573,58 

Yatırıma Katkı Tutarı 365.790,64 

Hesaplanan Geçici Vergi 514.573,58 

Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 305.677,10 

Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 208.896,48 
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Örnek 2: Bursalım A.Ş. 2012/3305 sayılı Karara istinaden imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında 

makine ve teçhizat imalatı (US-97 Kodu: 29) amacıyla toplam 16.800.000 TL’lik komple yeni yatırımına 02.03.2018 tarihinde başlamıştır. 

-Yatırıma katkı oranı %30, indirimli kurumlar vergisi oranı %55’dir. 

- 2018 hesap dönemi sonu itibarıyla bu yatırıma ilişkin olarak 4.400.000 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. Mükellef kurum 2018 

hesap döneminde diğer  faaliyetlerinden 5.000.000 TL kazanç elde etmiş, söz konusu yatırım henüz işletilmediği için herhangi bir 

kazanç elde etmemiştir. 

- 2019 hesap dönemi içerisinde 12.400.000  TL tutarında daha yatırım harcaması yapılarak 16.800.000 TL tutarındaki yatırım 

harcamasının tamamı yapılmış ve yatırım teşvik belgesi 11.10.2019 tarihinde kapatılmıştır. 

 

Mükellef kurum 2019 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden 8.000.000 TL kazanç elde etmiş, söz konusu yatırımın 

işletilmesinden ise 6.600.000 TL kazanç elde etmiştir. 

 

- Mükellef kurum 2020 hesap döneminde diğer faaliyetlerinden 10.000.000 TL kazanç elde etmiş, söz konusu yatırımın işletilmesinden 

ise 8.800.000 TL kazanç elde etmiştir. 

 

Mükellef kurum 2020 hesap döneminin sonunda yatırımını Kadifelim A.Ş.’ye devretmiştir. 
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2018 Yılı - Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç 

Toplam Yatırım Tutarı   16.800.000,00 

2018 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   4.400.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (2012/3305 sayılı Karar-Geçici Madde:8) 

(16.800.000,00-

4.400.000)=12.400.000*0,30=3.720.000 

(4.400.000)*0,30+0,15=1.980.000 

5.700.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı Yararlanılabilir Toplam Yatırıma Katkı Tutarı   5.700.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı 2018 Yılında Yararlanabileceği Yatırıma 

Katkı Tutarı 

4.400.000,00 TL ile 5.700.000,00 TL kıyaslanarak 

küçük olan dikkate alınır. 
4.400.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Hak Kazanılan 

Yatırıma Katkı Tutarına Göre Hesaplanan İndirimli KV Matrahı (Azami) 
4.400.000,00 / (%22 - %0) 20.000.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç   5.000.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı   5.000.000,00 

İndirimli Vergi Oranı %22 - (%22 * %100) 0 

İndirimli KV Oranına Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 5.000.000,00 * % 0 0 

2018 Yılında Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 5.000.000,00 * (%22 - %0) 1.100.000,00 

Kalan Yatırıma Katkı Tutarı 5.700.000,00 - 1.100.000,00 4.600.000,00 
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2019 Yılı - Yatırımın Kısmen İşletilmesinden Elde Edilen Kazanç 

Toplam Yatırım Tutarı   16.800.000,00 

2018 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   4.400.000,00 

2019 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   12.400.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 16.800.000,00 * (%30 + % 15) 7.560.000,00 

Yatırımın İşletilmesinden Elde Edilen Kazanç   6.600.000,00 

Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı 16.800.000,00 * (%30+%15) 7.560.000,00 

İndirimli Vergi Oranı %22 - (%22 * %100) 0 

2018 Yılında Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı   1.100.000,00 

2019 Yılında Yararlanılabilir Yatırıma Katkı  (7.560.000-1.100.000) 6.460.000,00 

Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarına 

Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi Matrahı (Azami) 
6.460.000,00 / (%22 - %0) 29.363.636,36 

Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Nedeniyle Yararlanması Gereken İndirimli Kurumlar 

Vergisi Matrahı 

6.600.000,00 TL ile 

29.363.636,36 TL 

kıyaslanarak küçük olan 

dikkate alınır. 

6.600.000,00 

Yatırımın İşletilmesinden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla İndirimli Kurumlar Vergisi 

Matrahı 
  6.600.000,00 

İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 6.600.000,00 * %0 0 

Yatırımın İşletilmesinden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla 2019 Yılında Yararlanılan 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 
6.600.000,00 * (%22 - %0) 1.452.000,00 
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2019 Yılı - Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç 

Toplam Yatırım Tutarı   16.800.000,00 

2018 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   4.400.000,00 

2019 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   12.400.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 16.800.000,00 * (%30 + %15) 7.560.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 
16.800.000,00 * (%30 + %15) * 

%100 
7.560.000,00 

Önceki Dönem Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Yararlanılan 

YKT (Kümülatif) 
  1.100.000,00 

Bu Dönem yatırımdan Elde Edilen Kazançlar Dolayısı İle Yararlanılan Yatırıma Katkı 

Tutarı 
  1.452.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Elde Ettiği Kazanç Dolayısıyla Yararlanılabilecek YKT 
7.560.000,00 - 1.100.000,00-

1.452.000 
5.008.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı 2019 Yılında Yararlanabileceği Yatırıma Katkı Tutarı 

16.800.000,00 TL ile 5.008.000,00 

TL kıyaslanarak küçük olan 

dikkate alınır. 

5.008.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Hak Kazanılan Yatırıma Katkı 

Tutarına Göre Hsp. İnd. KV Matrahı 
5.008.000,00 / (%22 - %0) 22.763.636,36 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç   8.000.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı   8.000.000,00 

İndirimli Vergi Oranı %22 - (%22 * %100) 0 

İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 8.000.000,00 * %0 0 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı 2019 Yılında Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 8.000.000,00 * (%22 - %0) 1.760.000,00 
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2020 Yılı - Yatırımın İşletilmesinden Elde Edilen Kazanç 

Toplam Yatırım Harcaması Tutarı   16.800.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 16.800.000,00 * (% 30 + % 15) 7.560.000,00 

Yatırımın İşletilmesinden Elde Edilen Kazanç   8.800.000,00 

Önceki Dönemlerde Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Yararlanılan YKT 

(Kümülatif) 
1.100.000,00 + 1.760.000,00 2.860.000,00 

Önceki Dönemde Yatırımın İşletilmesinden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Yararlanılan YKT 

(Kümülatif) 
  1.452.000,00 

Değerleme Öncesi 2020 Yılında Yararlanabileceği Yatırıma Katkı Tutarı 
7.560.000,00 - (1.100.000,00 + 

1.760.000,00 + 1.452.000,00) 
3.248.000,00 

Değerleme Sonrası 2020 Yılında Yararlanabileceği Yatırıma Katkı Tutarı 3.248.000,00 * 1,0911 3.543.892,80 

İndirimli Vergi Oranı %22 - (%22 ) 0,00% 

Kalan YKT Üzerinden Yararlanabileceği Max. İndirimli KV Matrahı 3.543.892,80 / (%22) 16.108.603,64 

İndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanabileceği Matrah 

Yatırımın işletilmesinden elde edilen 

kazanç (8.800.000,00 TL) ile kalan 

YKT üzerinden yararlanabileceği 

max. İndirimli KV matrahı 

(16.108.603,64 TL) kıyaslanarak 

küçük olan dikkate alınır. 

8.800.000,00 

İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 8.800.000,00 *0,00 0 

2020 Yılında Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 8.800.000,00 * (%22) 1.936.000,00 

Genel Orana Tabi Matrah   10.000.000,00 

Genel Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 10.000.000,00 * %22 2.200.000,00 

Kalan Yatırıma Katkı Tutarı 3.543.892,80 - 1.936.000,00 1.607.892,80 
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Yatırımın Devredilmesi Durumu 

 

 

Kanunun 32/A maddesinin 7. Fıkrasına göre, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde; 

 

indirimli vergi uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan ilgili mevzuatta belirtilen 

koşulları yerine getirmek kaydıyla yararlanabilecektir. 

 

Dolayısıyla Kadifelim A.Ş. 2021 hesap döneminden itibaren geriye kalan 1.607.892,80 TL tutarındaki yatırıma katkı tutarından 

faydalanabilecektir. 

 

Açıklamalar 

 

 İlgili yılda yararlanılacak yatırıma katkı tutarı, belgede yer alan toplam yatırım tutarının belgede yer alan yatırıma katkı oranı 

ile çarpılması sonucu bulunmuş olup bu tutara gerçekleşen yatırım harcaması için %15 ilave hesaplanmıştır. (2012/3305 Saylı 

Karar Geçici Madde:8) 

 Yatırım 2019 yılında tamamlandığından dolayı 2020 yılında devreden yatırıma katkı tutarı endekslemeye tabi tutulmuştur. 

(5520-32/A-2) 
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Örnek 3: Bursa Uludağ A.Ş. 2. bölgede imalat sektöründe devam eden işletmesine ürün çeşitlendirmesi amacıyla yatırım 

teşvik belgesi kapsamında toplam yatırım harcama tutarı 20.000.000,00 TL olan yatırımına 02.03.2018 tarihinde başlamış ve 

5.500.000,00 TL yatırım harcaması yapmıştır. 

(Yatırıma katkı oranı: %20, vergi indirim oranı: %55, yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı: %100) 

2019 hesap döneminde 4.000.000 TL tutarında yatırım harcaması yapılmıştır. 

 

Bursa Uludağ A.Ş. 2018 ve 2019 yıllarında yeni yatırımında kazanç elde etmiş olup söz konusu  teşvik  belgesi kapsamındaki  

yatırımından  2018  ve 2019  hesap  dönemlerinde elde ettiği kazançlarını ayrı hesaplarda tespit edememiştir. 

 

2020  hesap  döneminde  geriye  kalan  10.500.000,00  TL  tutarındaki  yatırım  harcaması  da  yapılmış  ve yatırım teşvik belgesi 

11.03.2020 tarihinde kapatılmıştır.. 

 

Bursa Uludağ A.Ş.’nin Ticari Bilanço Karları ve Dönem Safi Kurum Kazançları sırasıyla aşağıdaki gibidir. 

 

2018 hesap döneminde 17.000.000,00 TL - 18.500.000,00 TL 

 

2019 hesap döneminde 22.000.000,00 TL   -  23.000.000,00 TL 
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Bursa Uludağ A.Ş.’ nin toplam sabit kıymet toplamla rı aşa ğıdaki tabloda yer almak tadır. 
 

 

Hesap Adı 31.12.2018 31.12.2019 

250- Arazi ve Arsalar 
2.400.000,00 2.400.000,00 

251-Yer Altı veYer Üstü Düzenleri 
2.000.000,00 4.000.000,00 

252-Binalar 
8.000.000,00 10.000.000,00 

253-Tesis, Makine ve Cihazlar 
50.000.000,00 68.500.000,00 

254-Taşıtlar 
3.750.000,00 8.300.000,00 

255-Demirbaşlar 
5.750.000,00 8.200.000,00 

258- Yapılmakta Olan Yatırımlar 
6.500.000,00 11.000.000,00 

Toplam 78.400.000,00 112.400.000,00 

250- Arazi ve Arsalar Hariç Toplam 76.000.000,00 110.000.000,00 
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2018 Yılı – Tevsi Yatırımdan Elde Edilen Kazanç 

Toplam Yatırım Tutarı   20.000.000,00 

2018 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   5.500.000,00 

Gerçekleştirilen Yatırım Harcamalarının Sabit Kıymete Oranı 5.500.000,00 / 76.000.000,00 0,07237 

Ticari Bilanço Karı   17.000.000,00 

Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazanç Tutarı 17.000.000,00 * 0,07237 1.230.263,16 

Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan YKT 5.500.000,00 * (% 20 + % 15) 1.925.000,00 

İndirimli Vergi Oranı 22% - (22% * 100%) 0% 

  1.925.000,00 / (22% - 0%) 8.750.000,00 

Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Nedeniyle Yararlanması Gereken İndirimli KV 

Matrahı (Ticari Kar İçindeki Yatırıma İsabet Eden) 

 8.750.000 ile 1.230.263,16 

TL’den küçük olan 
1.230.263,16 

Tevsi Yatırımdan Dolayı Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 1.230.263,16 * 22% 270.657,89 
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2018 Yılı – Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç 

Toplam Yatırım Tutarı   20.000.000,00 

2018 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   5.500.000,00 

Toplam Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   5.500.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 

(20.000.000-

5.500.000)*0,20=2.900.000 

(5.500.000*0,35)=1.925.000 

4.825.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı Yararlanılabilir Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 

(20.000.000-

5.500.000)*0,20=2.900.000 

(5.500.000*0,35)=1.925.000 

4.825.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı Dikkate Alınacak Yatırıma Katkı Tutarı 
5.500.000 TL ile 4.825.000 TL'den 

küçük olan 
4.825.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Max. İndirimli KV 

Matrahı 
4.825.000,00 / (22% - 0%) 21.931.818,18 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı Yararlanılabilecek İndirimli KV Matrahı 17.000.000,00 - 1.230.263,16 15.769.736,84 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 15.769.736,84 * 22% 3.469.342,11 

İndirimli Vergi Oranı 22% - (22% * 100%) 0% 

2018 Yılı Yararlanabileceği Toplam İndirimli KV Matrahı 1.230.263,16 + 15.769.736,84 17.000.000,00 

İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 17.000.000,00 * 0% 0 

Genel Orana Tabi KV Matrahı 18.500.000,00 - 17.000.000,00 1.500.000,00 

Genel Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 1.500.000,00 * 22% 330.000,00 

2018 Yılında Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 270.657,89 + 3.469.342,11 3.740.000,00 

Kalan Yatırıma Katkı Tutarı   1.085.000,00 
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2019 Yılı – Tevsi Yatırımdan Elde Edilen Kazanç 

Toplam Yatırım Tutarı   20.000.000,00 

2019 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   4.000.000,00 

2018 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   5.500.000,00 

Toplam Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   9.500.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 

(20.000.000-

9.500.000)*0,20=2.100.000 

(9.500.000*0,35)=3.325.000 

5.425.000,00 

2018 Yılında Yararlanılan YKT (270.657,89+3.469.342,11)=3.740.000 3.740.000,00 

2019 Yılında Yararlanılabilir YTK (5.425.000-3.740.000) 1.685.000,00 

Gerçekleştirilen Yatırım Harcamalarının Sabit Kıymete Oranı 9.500.000,00 / 110.000.000,00 0,08636 

Ticari Bilanço Karı   22.000.000,00 

Tevsi Yatırıma İsabet Eden Kazanç Tutarı 22.000.000,00 * 0,08636 1.900.000,00 

İndirimli Vergi Oranı 22% - (22% * 100%) 0% 

Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı 

Tutarına Göre Hesaplanan Max. KV Matrahı 
1.685.000 / (22% - 0%) 7.659.090,91 

Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Nedeniyle Yararlanması Gereken İndirimli 

Vergi Matrahı 

7.659.090,91 TL ile 1.900.000 TL'den 

küçük olan 
1.900.000,00 

Tevsi Yatırımdan Dolayı Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 1.900.000 * 22% 418.000,00 
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2019 Yılı – Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç 

Toplam Yatırım Tutarı   20.000.000,00 

2019 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   4.000.000,00 

2018 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   5.500.000,00 

Toplam Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   9.500.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 

(20.000.000-

9.500.000)*0,20=2.100.000 

(9.500.000*0,35)=3.325.000 

5.425.000,00 

Önceki Dönem Tevsi Yatırım Dolayısıyla Yararlanılan YKT (Kümülatif)   270.657,89 

Önceki Dönem Diğer Faaliyetler Dolayısıyla Yararlanılan YKT (Kümülatif)   3.469.342,11 

2019 Yılı Tevsi Yatırımdan Dolayı Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı   418.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı 2019 Yılında Yararlanabileceği YKT 
5.425.000.000,00 - (3.740.000 + 

418.000,00)=1.267.000 
1.267.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı Dikkate Alınacak Yatırıma Katkı Tutarı   1.267.000,00 

İndirimli Vergi Oranı 22% - (22% * 100%) 0% 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Max. İndirimli Vergi 

Matrahı 
1.267.000,00 / (22% - 0%) 5.759.090,91 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı Yararlanılabilecek İndirimli KV Matrahı   0,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 5.759.090,91 * 22% 1.267.000,00 

2019 Yılı Yararlanabileceği Toplam İndirimli KV Matrahı 5.759.090,91+1.900.000,00 7.659.090,91 

İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 7.659.090,91 * 0% 0 

Genel Orana Tabi KV Matrahı 23.000.000,00 - 7.659.090,91 15.340.909,09 

Genel Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 15.340.909,09 * 22% 3.375.000,00 

2019 Yılında Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı 418.000,00+1.267.000,00 1.685.000,00 

Kalan Yatırıma Katkı Tutarı   0,00 
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Açıklamalar 

 

 İlgili yılda yararlanılacak yatırıma katkı tutarı, belgede yer alan toplam yatırım tutarının belgede yer alan yatırıma katkı oranı 

ile çarpılması sonucu bulunmuş olup bu tutara gerçekleşen yatırım harcaması için %15 ilave hesaplanmıştır. (2012/3305 Saylı 

Karar Geçici Madde:8) 

 Yatırıma katkı tutarından yararlanmada ticari kar esas alınmıştır. 
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Örnek:4-Güzel Bursa A.Ş. (Şirket) 03.04.2021 tarihinde yeni teşvik belgesi için bakanlığa müracaat etmiş ve 444444 no’lu YTB 

13.05.2021 tarihinde bakanlıkça düzenlenmiştir. Söz konusu teşvik belgesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer aldığı gibidir. 

 

444444 No'lu Yatırım Teşvik Belgesi Bilgileri         

Müraccat 

Tarihi 

Belge 

Traihi 

Belge 

No YKO KVİO 

Arsa-

Arazi 

Yatırımı 

Bina-

İnşaat 

Yatırımı 

İthal 

Makine 

Yatırımı 

Yerli 

Makine 

Yatırımı 

Toplam 

Yatırım 

3.04.2021 13.05.2021 444444 20% 50% 8.000.000 10.000.000 5.000.000 15.000.000 38.000.000 

 

 Şirket 2021 yılının 5.ayında yatırıma başlamış olup 5.ve 6.aylarda arsa alımını için 7.000.000 TL harcamış, bina-inşaat 

harcaması içinde 5.000.000 TL harcama yapmıştır. 

 Arsa alımı için yapılan harcama indirimli kurumlar vergisi uygulamasında değerlendirilemeyeceğinden dolayı bu dönemde 

İKV uygulamasında dikkate alınacak harcama tutarı, bina için yapılan harcama tutarı olan 5.000.000 TL’dir. (KVK-32/A) 

 Yatırım Cinsi “Komple Yeni Yatırım” dır. Şirket yatırım döneminde 1.geçici vergi dönemi hariç elde ettiği safi kar (Kurumlar 

Vergisi Matrah) 12.400.000 TL’dir. 
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  Şirketin diğer kazançları için indirimli kurumlar vergisi hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır. 

 2021 Yılı - Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç 

Toplam Yatırım Tutarı   30.000.000,00 

2021 Yılı Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı   5.000.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (2012/3305 sayılı Karar-Geçici Madde:8) 

(30.000.000,00-

5.000.000)=25.000.000*0,20=5.000.000 

(5.000.000)*0,20+0,15=1.750.000 

6.750.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı Toplam Yatırıma Katkı Tutarı   6.750.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı 2018 Yılında Yararlanabileceği Yatırıma 

Katkı Tutarı 

5000.000,00 TL ile 6.450.000,00 TL 

kıyaslanarak küçük olan dikkate alınır. 5.000.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla Hak Kazanılan 

Yatırıma Katkı Tutarına Göre Hesaplanan İndirimli KV Matrahı (Azami) 
5.000.000,00 / (%25 - %0) 

22.727.272,73 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç   12.400.000,00 

Diğer Faaliyetlerden Dolayı İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı   12.400.000,00 

İndirimli Vergi Oranı %22 - (%25 * %100) 0,00 

İndirimli KV Oranına Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 12.400.000,00 * % 0 0,00 

2021 Yılında Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı 12.400.000,00 * (%22 - %0) 3.100.000,00 

Kalan Yatırıma Katkı Tutarı 7.560.000,00 - 1.100.000,00 3.650.000,00 
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Şirketin 1.dönem ve son dönem geçici vergi beyan bilgileri ise aşağıdaki gibi olacaktır. 

Güzel Bursa A.Ş.nin 1.ve 4.Dönem Geçici Vergi Verileri 

  

1.Dönem Geçici Beyan 

Bilgileri 

4.Dönem Geçici Beyan 

Bilgileri 

Fark-İdirimli Kurumlar 

Uyg.Kısım 

Ticari Bilanço Karı 6.000.000,00 20.000.000,00 14.000.000,00 

Kanunen Kabul Edimeyen Giderler 300.000,00 700.000,00 400.000,00 

Kar ve İlaveler Toplamı (Geçici Vergi Matrahı) 6.300.000,00 20.700.000,00 14.400.000,00 

İndirimler 1.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 

Ar-Ge İndirimi 700.000,00 2.500.000,00 1.800.000,00 

Bağış ve Yardımlar 300.000,00 500.000,00 200.000,00 

Safi Geçici Vergi Matrahı 5.300.000,00 17.700.000,00 12.400.000,00 

İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı  0,00   12.400.000,00 

İndirimli Kurumlar Vergisi Tutarı (12.400.000*0,00) 0,00   0,00 

Normal Oranlı Kurumlar Vergisi Matrahı  5.300.000,00   5.300.000,00 

Normal Oranlı Kurumlar Vergisi (5.300.000*0,25) 1.325.000,00   1.325.000,00 

Hesaplanan Geçici Vergi 1.325.000,00   1.325.000,00 

Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 0,00   1.325.000,00 

Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 1.325.000,00   0,00 
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Tablolardan görüleceği üzere; 

 Yatırım dönemi 2.geçici vergi döneminde başladığından dolayı, ilk dönem beyan bilgileri indirimli kurumlar vergisi 

hesaplamasına dahil edilmemiştir. 

 Yatırıma katkı tutarı hesabı yapılırken, gerçekleşen harcama tutarına %15 puan ilave edilerek hesaplanmıştır. (2012/3305 Saylı 

Karar Geçici Madde:8) 

 Diğer örneklerden farklı olarak diğer kazançların hesabında kanunen kabul edilmeyen giderler dahil tutar dikkate alınmıştır. Bu 

konu tartışmalı olup her iki görüşe göre de örnek yapılmak istendiğinden dolayı uygulama bu yönde yapılmıştır. Kurumlar 

vergisi 10 no’lu tebliğin 3 no’lu örneğinde “kurumlar vergisi matrahı” ifadesi kullanılması bu uygulamanın doğruluğunu 

kuvvetlendirmektedir. Başka bir ifade ile “diğer kazançları” kanunen kabul edilmeyen giderleri de kapsayacak şekilde 

değerlendirmek tebliğin genel yaklaşımına uygun düşmektedir.  

Bu konuda farklı görüşler olmakla beraber iki görüş ön plana çıkmaktadır. 

Birinci görüşe göre kazancın yatırımın işletilmesinden elde edilmesi veya diğer kazanç olması önemli olmayıp indirimli kurumlar vergisi 

uygulaması sadece ticari kar’a uygulanabilir. 

İkinci görüşe göre ise indirimli kurumlar vergisinin; 

Yatırım döneminde, Safi kurum kazancına (Mali Kar’a) uygulanması, 

Kısmen İşletme-Kısmen Yatırım Döneminde, Kısmen işletme nedeni ile yatırımdan elde edilen ticari kazanca uygulanması,  ilgili dönemde 

diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda mali kar’a uygulanması, 

İşletme Döneminde, yatırımın işletilmesinden elde edilen ticari kar’a uygulanması değerlendirilmektedir. İkinci görüş tebliğin ruhuna uygun 

düşmektedir. 
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5520 sayılı Kanunun 32/A maddesinin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 (8) Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk 

kısmı, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden 2. ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV 

hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle kullanılabilir. 

 Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma 

katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamaz.  

Diğer vergi borçlarının terkini suretiyle kullanılan tutarın 1 katına isabet eden yatırıma katkı tutarından vazgeçildiği kabul edilir, diğer 

vergilerden terkini talep edilen tutar ile vazgeçilen yatırıma katkı tutarları dolayısıyla vergi matrahına indirimli oranda kurumlar 

vergisi uygulanmaz. 

Bu fıkra kapsamında diğer vergi borçlarından terkin edilebilecek toplam tutar, ilgili yatırım teşvik belgesi kapsamında fiilen yapılan 

yatırım harcamalarına, yatırıma katkı oranı uygulanmak suretiyle hesaplanan tutarın %10’undan fazla olamaz.  

Düzenleme, gerek mevcut gerekse yeni alınacak yatırım teşvik belgeleri kapsamında 01.01.2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım 

harcamalarına uygulanmak üzere yürürlüğe girecek olup 01.01.2022 tarihinden önce yapılan yatırım harcamaları nedeniyle hak 

kazanılan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle henüz kullanılamamış yatırıma katkı tutarları bu kapsamda değildir. 
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Örnek: Tarihi Bursa A.Ş. (Şirket) 2022 yılında aldığı imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik 

belgesi kapsamında 10.000.000,00 TL yatırım gerçekleştirmiş ve bu tutarın karşılığı olarak 3.500.000,00 TL YKT hakkı kazanmıştır. 

(YKO %20+15) (2012/3305 Sayılı Karar Geçici Madde:8) 

Şirketin 2022 yılında hiçbir kazancı olmadığı için hak edilen YKT 2023 yılına devretmiştir. 2022 yılı kurumlar vergisi 

beyannamesinin verilmesini müteakiben şirket, muhtasar borcunu hak ettiği yatırıma katkı tutarından terkin etmek istiyor.  

Hesaplama aşağıdaki gibi olacaktır. 

2022 Yılında Hak Kazanılan YKT'ndan Vergi Borçlarının Terkini (ÖTV-KDV Hariç) 

Gerçekleşen Toplam Yatırım Tutarı   10.000.000,00 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı (2012/3305 sayılı Karar-Geçici Madde:8) (10.000.000,00)*(%20+%15)=3.500.000,00 3.500.000,00 

Vergi Borcunun Terkini İçin Kullanılabilecek YKT-Terkinle Kullanılan (3.500.000,00*0,10)=350.000,00 350.000,00 

Vergi Borcu Terkini Dolayısı ile Vazgeçilen Tutar (350.000,00*1)=350.000,00 350.000,00 

Terkin Dolayısı İle Kullanılan ve Vazgeçilen YKT (350.000,00+350.000,00)=700.000,00 700.000,00 

Kalan Yatırıma Katkı Tutarı (3.500.000,00-700.000,00)=2.800.000,00 2.800.000,00 
 

Tablodan görüldüğü üzere şirket, hak ettiği YKT’ndan terkin suretiyle kullanabileceği maksimum tutar olan 350.000,00 TL’yi 

kullanmış, buna bağlı olarak da 350.000,00 TL YKT’ndan vazgeçmiştir. Sonuçta 2023 yılı ve takip eden dönemlerde kullanabileceği 

YKT 2.800.000,00 TL’ye düşmüştür. 
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 Teşvik mevzuatının daha anlaşılabilir olması, 

 Yatırım dönemi-İşletme dönemi ayrımının olmaması, 

 İçinde bulunulan yılın hangi döneminde yapılırsa yapılsın yatırımın başlangıcının,  mali yılın  başında başladığının kabul 

edilmesi ve indirimli kurumlar vergisi uygulamasının da yıl başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanması, 

 Ticari kar-Mali kar ayrımının olmaması ve indirimli kurumlar vergisinin tüm kazanca uygulanması, 

 Yatırımın başladığı yılı takip eden yılın başından itibaren devreden yatırıma katkı tutarının endekslemeye tabi tutulabilmesi 

 … 

temennisi ile  

                                                                      TEŞEKKÜRLER 

 


