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KONU: İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ 

 
Kurumlar vergisi kanununun 32/A maddesi uyarınca; 

Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, 

yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden başlamak üzere yatırıma katkı 

tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur. 

1-Aşağıdaki yatırımlara indirimli kurumlar vergisi uygulanmaz: 

a-Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları tarafından yapılan 

yatırımlar 

b-Taahhüt işleri,  

c-Yap İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi üretimi ve işletilmesi Hk.16/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı 

Kanun kapsamında yapılan yatırımlar,  

d-Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hk.8/6/1994 

tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yatırımlar,  

e-Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar. 

2-Bakanlar Kurulu sosyo ekonomik yapıyı dikkate almak suretiyle teşvik sistemini illere ve sektörlere 

göre çeşitlendirmeye yetkili olup bu yetkisini yayınladığı kararla kullanmaktadır. 

3-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 için sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya, Bakanlar kurulu yetkili olup bu yetkisini 

yayınladığı kararla kullanmaktadır. 

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. 

Kanun maddesi 2009 yılından beri yürürlükte olup Gelir İdaresi tarafından şu ana kadar özelgeler 

dışında yayınlanmış tebliğ ve sirküler bulunmamaktadır. 

Bilindiği üzere; 

 Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine 

getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya 

eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. 

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle 

verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı 

hükmündedir. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması 

veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez (VUK 341). 

Bu sirkülerimizde 23.01.2014 tarih ve Vergi/2014.012 sayılı sirkülerimize ek olarak kanun ve 

özelgeler dikkate alınarak, tereddüt edilen kavramlar ve konular üzerinde durulmaya çalışılmıştır. 
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14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve buna bağlı 2009/1sayılı tebliğ ile 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına başlanılmıştır. 

Daha sonra yayınlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve buna bağlı 

2012/1 sayılı tebliğ ile uygulama devam ettirilmiş ve önceki karar ve tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu durum İndirimli kurumlar vergisinin uygulanması bakımından bir değişiklik yaratmamaktadır. Bu 

nedenle her iki tebliğ ve bunlara istinaden verilen özelgelerden faydalanılmıştır. 

 

A-TEŞVİK BELGESİ 

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

şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı 

sağlayan bir belge olup Kararın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir       

( 2012/1 Nolu Tebliğ). 

Yatırım Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanmalıdır. Teşvik belgesinin 

"Yatırımın yararlanacağı destek unsurları" bölümünde vergi indirimi oranı ve yatırıma katkı 

oranı belirtilmelidir. 

 
ÖRNEK 

Toplam Yatırım 5.000.000 TL 

Kurumlar Vergisi Oranı 20% 

Yatırıma Katkı Oranı (YKO) 40% 

İndirimli Kurumlar Vergisi (İKV) 80% 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı AXC 2.000.000 TL 

Mali Kar 250.000 TL 

Ödenecek Kurumlar Vergisi Oranı B-BXD=G 4% 

Ödenecek Kurumlar Vergisi FXG 10 TL 

Bu Dönem (İKV)  (B-G)XF 40 TL 

 
İKV=%20X%80=%16   250.000X%16=40.000 tahsilinden vazgeçilen vergi olup katkı tutarıdır. 

Bu tutar 2.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar uygulama devam edecektir. 

Özetle 250.000 TL üzerinden ödenmesi gereken vergi 50.000 TL iken bunun 40.000 TL’si yatırıma 

katkı olarak tahsilinden vazgeçilecek ve 10.000 TL tahsil edilecektir. 

 

B-YATIRIM CİNSLERİ  

Teşvik belgeleri kapsamında yapılacak yatırım cinsleri Komple Yeni, Tevsi, Modernizasyon, Ürün 

Çeşitlendirme ve Entegrasyondan oluşur. Teşvik belgesinde yatırım cinsi yazmalıdır. 

32/A dikkate alındığında iki tür yatırım mevcuttur. 

a-Komple Yeni Yatırım 

b-Tevsi Yatırımı 

2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile 4 

çeşit yatırım mevcuttur. 

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 

yatırımları, 

Tevsi: 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 yatırımları, 

Modernizasyon: 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 yatırımları, 

Ürün çeşitlendirme: Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve 

teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımları, 
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Entegrasyon: 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 kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımları, 

ifade etmektedir. 

24/02/2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 32/A-738 sayılı özelgede 28/07/2009 tarihli Resmi 

Gazete'de yayımlanan 2009/1 no.lu Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına 

İlişkin Tebliğin 4 no.lu ekine atıf yapılmaktadır. 

 

EK-4 YATIRIM CİNSLERİ 

Komple yeni yatırım: Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı 

tesisleri içeren, gerektiğinde arazi-arsa, bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı 

yerde aynı üretim konusunda mevcut tesisi veya altyapı bütünlüğü bulunmayan yatırımlardır. Ayrıca, 

mevcut tesislerde makine ve teçhizat ilavesi nedeniyle kapasite artışının %100’ü geçmesi halinde bu 

yatırımlar yeni yatırım sayılır. 

Tevsi: Mevcut bir yatırıma ilave üretim hattı veya makine ve teçhizat ilave yapılması suretiyle üretim 

miktarının artırılması veya yeni bir yatırım hüviyeti taşımayan, mevcut üretim hattında yer alan makine 

ve teçhizatların bir bölümünün kapasite açısından ve işlevsel olarak üretim akışındaki diğer makine ve 

teçhizatlarla uyum içinde olmadığı durumlarda makine ve teçhizatların değiştirilmesi veya yenilerinin 

ilave edilmesi ve genişleme yapıldıktan sonra mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün 

teşkil eden, aynı işletmede aynı mal ve hizmetin kapasitesini en fazla %100’e kadar artırmaya yönelik 

yatırımlardır. 

Modernizasyon: Mevcut tesislerin üretim hatlarında, gelişen teknoloji sonucunda teknik ve/veya 

ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizatlara teknolojiye uygun parçaların eklenmesi veya 

mevcut bir aksamın gelişmiş bir modeli ile veya makine teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste 

eksik kalmış yatırım harcamalarının tamamlanmasını, nihai ürünün doğrudan kalitesinin yükseltilmesini 

veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımlardır. 

Ürün Çeşitlendirmesi: Mevcut tesis ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve 

teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır. 

Entegrasyon: 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 kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan 

yatırımlardır.  

Dikkat edildiğinde her iki tebliğde yatırımların tanımlaması birbirine benzerdir. 

Özelgede Modernizasyon, yatırımlarının da tevsi yatırımlara benzer özellikler taşıdığı ifade 

edilmektedir. 

Benzer yaklaşımla ürün çeşitlendirme ve entegrasyon yatırımlarının da tevsi yatırımı gibi 

değerlendirilmesi gerektiği kanaati hasıl olmaktadır. 

 

C)İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDEN YARARLANMA ZAMANI 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı tebliğin 11. 

maddesi yatırıma başlama,  12. maddesi işletmeye geçiş tarihlerini tanımlamaktadır. 

Bu tanımlamalar kapsamında indirimli kurumlar vergisinden faydalanma zamanı hakkında tereddütler 

oluşmaktadır. 

 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı tebliğ ile 

2009/1 sayılı tebliğ kaldırılmıştır. 

2012/1 sayılı tebliğde işletmeye geçiş tarihi yatırım süresinin (ek süre dahil) bitiş tarihini veya bu 

tarihten önce tamamlama vizesi için müracaat edilmiş ise müracaat tarihi olarak tanımlanmıştır. 

Diğer yandan  

Kanun metninden anlaşılacağı üzere teşvikli yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan 

hesap döneminden itibaren indirimli kurumlar vergisinden yararlanılır. 

Yatırımın işletilmeye başlaması ile teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmasının veya 

kapatılmasının bir alakası yoktur. Bu nedenle kısmi olarak çalışılmaya başlanılıp fiilen üretim yapılması 



 

 

4 

İndirimden faydalanılması için yeterli olup konu için verilen özelgelerde kanun maddesi aşağıdaki gibi 

yorumsuz olarak tekrar edilmiştir. 

“Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde yer alan indirimli kurumlar vergisinden Hazine 

Müsteşarlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar, yatırımın kısmen 

veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yararlanabileceğinden, şirketinizin 

planladığı tevsi yatırım kapsamında kısmen işletilmeye başlanılan ünitelerden elde edilen kazançlar 

nedeniyle, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli kurumlar vergisi uygulamasından 

yararlanılabilmeniz mümkün bulunmaktadır.” 

 

D-KAZANÇ 

 Yatırımlardan elde edilen kazançlardan maksat münhasıran Teşvik Belgesine konu yatırım veya 

yatırımlardan elde edilen kazançtır. 

28/11/2012 Tarih ve B.07.1.GİB.4.16.16.01-125[ÖZG-12/26]-419 sayılı özelge konuyu ayrıntılı 

şekilde açıklamıştır. 

“Bu çerçevede, Kanunun 32/A maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "kazanç" ifadesinden, 

yapmış olduğunuz tevsi yatırımdan elde edilen ticari bilanço kârının anlaşılması gerekmekte olup, bu 

kazancın hesaplanmasında Vergi Usul Kanununa uygun olmayan ancak uluslararası muhasebe 

standartları veya şirketinizin bağlı bulunduğu grubun iç muhasebe standartlarına göre hesaplanan gelir ve 

gider karşılıklarının dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. 

*Tevsi yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulanacak kazancın işletme bütünlüğü içinde ayrı 

hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olduğu hallerde kazanç ayrı hesaplarda takip edilecek, 

kazancın bu şekilde belirlenmesine imkan bulunmayan hallerde ise kazanç oranlama yapılmak suretiyle 

tespit edilecektir.  

Dolayısıyla indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın oranlama yapılmak suretiyle 

belirlenmesi seçimlik bir hak olmayıp kazancın şirketinizce tespit edilmesi esastır.  

Kazancın şirketinizce tespit edilebilmesi halinde ise muhasebe kayıtlarının bu kazancın tespitine 

imkan verecek şekilde tutulması gerektiği tabiidir. İşlemler, vergilendirme dönemi sonu itibariyle değil, 

dönem içinde gerçekleştikçe ayrı hesaplara alınmak suretiyle takip edilecektir. Bu itibarla, gerek geçici 

vergilendirme dönemlerinde gerekse hesap dönemi sonunda şirketiniz kayıtlarının tevsi yatırımdan elde 

edilen kazancın tespitine imkan verecek şekilde tutulması gerekmektedir. 

* Söz konusu tevsi yatırımdan elde edilen brüt satış kârının tespit edilebilmesi halinde, müşterek 

genel giderler ile diğer faaliyetlerinizden doğan gelir ve giderlerinizden tevsi yatırım ile ilgili olanların da 

bu kazancın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.  

Müşterek genel giderler ile diğer faaliyet gelir ve giderlerinizden ne kadarının tevsi yatırım ile ilgili 

olduğunun bilinmemesi durumunda ise müşterek giderler ile diğer faaliyet gider ve zararlarının eski 

yatırımlarınız ve yeni tevsi yatırımınız dolayısıyla oluşan maliyetlerin toplam maliyetiniz içindeki payı, 

faaliyet dışındaki gelirlerinizin de eski ve yeni yatırımlarınızdan elde edilen hasılatların toplam hasılatınız 

içindeki payı esas alınarak dağıtılması mümkün bulunmaktadır.” 

 

E-BEYANNAME 

Verilen özelgelerde kazancın beyannameye aktarımı aşağıdaki şekilde olmalıdır. 

“Öte yandan, beyannamede indirimli kurumlar vergisi; yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilen 

kazanç tutarını aşmamak koşuluyla beyannamede ticari bilanço kâr veya zararına kanunen kabul 

edilmeyen giderler eklendikten tüm indirim, istisna ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan safi 

kazanca uygulanabilecektir.” 

“Kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirimli kurumlar vergisi uygulanacak tutar, yatırımdan 

elde edilen ticari bilanço karının dikkate alınması suretiyle tespit edilecek ve indirimli vergi oranının 

uygulanacağı kazanç, beyanname üzerinden hesaplanan matrahı aşamayacaktır. “ 

 

F-YATIRIM DÖNEMİ 

3/4/2014 tarih ve 17192610-125[ÖZG-13/7]-91 sayılı özelgede 

“Yatırım dönemi” ifadesinden,  

yatırıma fiilen başlanıldığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi 

yapılması amacıyla Ekonomi Bakanlığı’na müracaat tarihini içeren geçici vergilendirme döneminin son 

gününe kadar olan sürenin anlaşılması;  
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yatırımın fiilen tamamlandığı tarihin, tamamlama vizesinin yapılmasına ilişkin olarak Ekonomi 

Bakanlığına müracaat tarihinden önceki bir geçici vergilendirme dönemine isabet etmesi halinde ise 

yatırımın fiilen tamamlandığı tarihi içeren geçici vergilendirme döneminin son gününün dikkate 

alınması,  

gerektiği belirtilmiştir. 

 

G)DİĞER FAALİYETLER 

İndirimli kurumlar vergisinden yararlanma Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan 

hesap döneminden başlar. 

İstisna olarak 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere Yatırıma 

başlanan tarihten itibaren hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben,  

1-Toplam yatırıma katkı tutarının %50'sini,  

2-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 için 

sıfıra kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya, Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu yetkisini teminen ilgili 

kararı yayınlanmış olup kararın geçerlilik süresi kontrol edilmelidir. 

Hal böyle olunca sadece yatırım döneminde ve diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara 

uygulanmak üzere indirimli kurumlar vergisi uygulanabilir. 

Kanunun gerekçesi aşağıdaki gibidir: 

 “İndirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle yatırımlara Devlet katkısı sağlanması teşviki 

kapsamında; hâlihazırda yatırımların işletmeye başlanmasından sonra yararlanılabilen indirimli kurumlar 

vergisi uygulamasından, yatırım döneminde de yararlanılabilmesi imkânı getirilmektedir. Teşvik belgesi 

kapsamında yatırımlara sağlanan katkı tutarının %80'e kadar olan kısmının yatırım döneminde ve 

işletmenin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına da indirimli kurumlar vergisi uygulatmak 

suretiyle sağlanabilmesi hususunda Bakanlar Kuruluna yetki ihdası öngörülmektedir. Böylece, daha 

yatırım aşamasında yatırım teşviklerinden faydalanılması mümkün hale getirilerek yatırım yapmanın 

cazibesi artırılmaktadır.” 

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç nedir sorusunun cevabı: Yatırım teşvik belgesine konu 

kazançlar dışındaki kazançlardır. 

3/4/2014 Tarih ve 17192610-125[ÖZG-13/7]-91 Sayılı özelgede 

“Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımdan elde edilen kazanca teşvik belgesinde yer alan vergi 

indirim oranı dikkate alınarak indirimli kurumlar vergisi uygulanması esas olup gerek 2009/15199 

gerekse 2012/3305 sayılı BKK uyarınca düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamında elde edilen 

kazancın, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında “diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç” olarak 

değerlendirilmemesi” 

Gerektiği ifade edilmiştir. 

 

ÖRNEK 

Uygulamaya ilişkin 02/04/2014 Tarih ve 64597866-125[32/A-2014]-30 Sayılı özelgede aşağıdaki 

örnek verilmiştir. 

“…sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki 600.000.000 TL’lik yatırıma başlanıldığı ve 

100.000.000 TL’lik kısmı gerçekleştirildiği ve yatırımın halen devam ettiği belirtilerek Yatırıma katkı 

oranı %40, Vergi indirim oranı %80 olan bu yatırım dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmüne istinaden diğer faaliyetlerden elde edilen ve indirimli 

kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın nasıl hesaplanacağı konusunda Başkanlığın  görüşü 

sorulmaktadır.” 

Cevaben; 

“… sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımınız devam ederken, toplam yatırım tutarı 

olan 600.000.000 TL ile yatırıma katkı oranının (0.40) çarpılması suretiyle bulunacak toplam yatırıma 

katkı tutarının (600.000.000 x 0.40= 240.000.000 TL) yarısını yani 120.000.000 TL’yi geçmemek ve 

fiilen gerçekleştirilen yatırım harcamasını (100.000.000 TL) aşmamak üzere, yatırım döneminde 

şirketinizin diğer faaliyetlerinden elde edilen kazancının en fazla (100.000.000/0,16) 625.000.000 TL’lik 

kısmına indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecektir.” 
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H)TEVSİ YATIRIMLAR 

Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda izlenmek 

suretiyle tespit edilebilmesi esastır. İndirimli 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. 

Verilen özelgelere göre 

“Sabit kıymet ifadesinden ise Vergi Usul Kanunu’nun 313’üncü maddesi uyarınca amortisman 

mevzuunu oluşturan iktisadi kıymetlerin anlaşılması gerekmektedir. 

 
     Amortisman mevzuu: 

 

     Madde 313 - İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz 

bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet edevat, 

mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu Kanun 

hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder. 
     

     Arazide amortisman: 

 

     Madde 314 - Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. 

 

    Madde 269 - İktisadi işletmelere dahil bilümum gayrimenkuller maliyet bedelleri ile değerlenir. 

    Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gayrimenkuller gibi değerlenir: 

    1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı; 

    2. Tesisat ve makinalar; 

    3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 

    4. Gayrimaddi haklar. 
    

2012/3305 sayılı kararın 15/6. bendine göre arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi 

olmayan diğer harcamalar vergi indirimi desteğinden yararlanamaz. 
 

 Oranlamada toplam sabit kıymet tutarı olarak üretimde kullanılsın kullanılmasın tüm amortismana 

tabi kıymetlerin birikmiş amortismanları düşülmeden önceki brüt tutarları dikkate alınacaktır. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde yer alan "Bu hesaplama sırasında işletme aktifinde 

yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır." ifadesi ile 

kastedilen ise sabit kıymetlerin gerekli şartların oluşması halinde yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu 

oluşan yeniden değerlenmiş değerinin dikkate alınması gerektiğidir. Dolayısıyla, gerekli şartların 

oluşması halinde yapılacak enflasyon düzeltmesi dışında başkaca bir değerleme yapılmayacaktır. 

Öte yandan, indirimli kurumlar vergisine konu edilebilecek tevsi yatırımdan elde edilen kazanç 

ise  yukarıda belirtildiği şekilde tevsi yatırım tutarının toplam sabit kıymet tutarına bölünmesi suretiyle 

bulunacak oranın ticari bilanço kârı ile çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.” 

 

ÖRNEK 

Aşağıda verilen gelir tablosunda imalat ve ticari mal satışlarından kaynaklanan brüt karlılık tesbiti 

yapılmaktadır. Bununla beraber işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan gelir ve giderlerin net bir ayrımı 

yapılamamaktadır. 

İndirimli kurumlar vergisi oranı uygulanacak kazancın oranlama yapılmak suretiyle belirlenmesi 

seçimlik bir hak olmayıp kazancın şirket tarafından tespit edilmesi esastır. Kuralı esas olmakla birlikte 

İdare yinede bunun mümkün olmaması halinde kazancın belirlenmesi için oranlama yapılabileceğini ifade 

etmektedir. 

Oranlamada esas yatırımdan kaynaklanan ticari bilanço karının ne olması gerektiğidir. Ticari bilanço karı 

aşağıdaki gibi gelir tablosunda bir çok kalemden etkilenmektedir. Konuda belirsizlikler işin içine 

girildikçe artmaktadır. 
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Verilen özelgeler topluca dikkate alınarak aşağıdaki örnek çalışma yapılmıştır. 

 

………………... SAN. TİC. A.Ş. 
01.01.2014 - 30.06.2014 GELİR TABLOSU 

Grup - Hesap Adı Cari Dönem Cari Dönem 

 A. BRÜT SATIŞLAR   37.039.635,32 

     1. Yurt İçi Satışlar  34.453.955,11   

     2. Yurt Dışı Satışlar  2.583.154,99   

     3. Diğer Gelirler 2.525,22   

 B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)   -177.647,42 

     1. Satıştan İadeler (-)  -132.675,42   

     2. Diğer İndirimler (-)  -44.972,00   

 C. NET SATIŞLAR    36.861.987,90 

 D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)   -33.582.890,37 

     1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)  -13.127.251,37   

     2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)  -20.455.639,00   

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI    3.279.097,53 

 E. FAALİYET GİDERLERİ   -311.560,28 

     1. Pazarlama Sat. ve Dağ. Giderleri (-)  -213.241,87   

     2. Genel Yönetim Giderleri (-)  -98.318,41   

FAALİYET KARI VEYA ZARARI    2.967.537,25 

 F. DİĞER FAALİYET. OLAĞAN GELİR VE 
KARLAR 

  476.142,08 

     2. Kambiyo Karları  471.400,50   

     3. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar 4.741,58   

 G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI   -651.585,77 

     1. Kambiyo Zararları(-)  -651.585,77   

 H. FİNANSMAN GİDERLERI (-)   -651.493,47 

     1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)  -651.493,47   

OLAĞAN KAR VEYA ZARAR    2.140.600,09 

 I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR   119.587,71 

     1. Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar  119.587,71   

 J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)   -19.481,25 
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     1. Diğer Olağandışı Gider ve Zarar. (-)  -19.481,25   

DÖNEM KARI VEYA ZARARI    2.240.706,55 

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI    2.240.706,55 

K.K.E.GİDER 16.821,68 

MALİ KAR 2.257.528,23 

 

   SATIŞLAR   SATIŞ İNDİRİMLERİ   NET SATIŞLAR  SATIŞ MALİYETİ SATIŞ KARI   

TİCARİ MAL  
     

21.313.786,65     -                 44.101,52     
     

21.269.685,13     
-    

20.455.639,00     814.046,13 0,2483 

İMALAT  
     

15.725.848,67     -               133.545,90     
     

15.592.302,77     
-    

13.127.251,37     
2.465.051,

40 0,7517 

TOPLAM 
     

37.039.635,32     -               177.647,42     
     

36.861.987,90     
-    

33.582.890,37     
     

3.279.097,53     1,0000 

 

 
Yatırım Türü Tevsi 

 

 
Teşvik Belgesi Yatırım Tutarı 

            
6.107.859,00     

 

 
İndirimli Kurumlar Vergisi 80% 

 

 
Yatırıma Katkı Oranı 40% 

 

1 Yatırıma Katkı Tutarı 
            

2.443.143,60     
 

    

A SABİT KIYMETLER 
    

13.007.218,84     
 

 
25. Maddi Duran Varlıklar 

            
5.750.000,00     

 

 
250. Arazi Ve Arsalar     

 

 
251. Yer Altı Ve Yer Üstü Düzenleri 

                
200.000,00     

 

 
252. Binalar 

                
300.000,00     

 

 
253. Tesis, Makine Ve Cihazlar 

            
4.500.000,00     

 

 
254. Taşıtlar 

                
200.000,00     

 

 
255. Demirbaşlar 

                
200.000,00     

 

 
256. Diğer Maddi Duran Varlıklar 

                  
50.000,00     

 

 
258. Yapılmakta Olan Yatırımlar 

                
300.000,00     

 

 
26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

            
7.257.218,84     

 

 
260. Haklar 

            
7.122.218,84     

 

 
264. Özel Maliyetler 

                
125.000,00     
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267. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

                  
10.000,00     

 

    

B TEVSİ YATIRIM TUTARI 

            
6.847.000,00     

 

C TEVSİ YATIRIM ORANI   ( A/B) 

                        
0,5264     

 

D İMALATIN BRÜT KAR ORANI 

                        
0,7517     

 

E TİCARİ BİLANÇO KARI 

            
2.240.706,55     

 

F İMALATIN TİCARİ BİLANÇO KARI (DXE) 

            
1.684.444,20     

 

 
TEVSİ YATIRIM BİLANÇO KARI (FXC) 

                
886.691,43     

 

    

 
İNDİRİMLİ ORANA TABİ MATRAH (FXC) 

                
886.691,43     

 

2  FAYDALANILAN YATIRIMA KATKI TUTARI %16  
                

141.870,63     
 

 
 ÖDENECEK KURUMLAR VERGİSİ % 4  

                  
35.467,66     

 

 
SONRAKİ DÖNEME DEVİR EDEN YKT (1-2) 

            
2.301.272,97     

 

     
+ TİCARİ BİLANÇO K/Z 

            
2.240.706,55     

  
+ K.K.E.G 

                  
16.821,68     

  
- İNDİRİMLER   

  
- İSTİSNALAR   

  
- GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 

-              
599.056,84     

 

 
SAFİ KAZANÇ 

            
1.658.471,39     

 

 
%  4 KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI 

                
886.691,43     

        
35.467,66     

 
% 20 KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI 

                
771.779,96     

     
154.355,99     

 
HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ 

     
189.823,65     

 
 

 

 

 

 
 

                                                     



 

 

10 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz. 


