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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 15.01.2018 

        Sayı  : 2018/6 

  

 Değerli Müşterimiz;                                                       

 

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.    

  

1. 2017/11175 Sayılı Karar ile 2018 Yılında Yapılan Yatırımlara Sağlanan İlave 

Teşvikler 

 2012/3305 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda” bazı önemli 

değişiklikler yapılmıştı.(2017/9917 sayılı kararla) 

 Yapılan değişiklik ile birlikte 2017 yılında imalat sanayiine yönelik olarak 

düzenlenen yatırım harcamalarına, genel teşvik uygulamalarına ilave olarak, özellikli 

teşvikler getirilmişti.  

 Buna göre 2017 yılında; 

 -Yapılan yatırım harcamalarında yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli 

olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, 

 -Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde % 100 oranında, 

 -Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden 

elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı % 100 olmak üzere  

uygulanmıştı.  

 Bakanlar Kurulu yetkisini kullanarak süreyi 31.12.2018 tarihine kadar uzatmıştır.  

 Buna göre; 

 -İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri 

kapsamında, 01.01.2017 ile 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım 

harcamaları için;  

 -Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi 

desteği 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 % 100 (yüzde yüz) 

oranında  

 -Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden 

elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı % 100 (yüzde yüz) olmak üzere uygulanır.  

 2018 yılında yapılan yatırım harcamaları için getirilen söz konusu özel teşvik 

nedeniyle, yatırım teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem tesis edilmesine, bir diğer 

ifadeyle Ekonomi Bakanlığı’na teşvik belgesinin revize edilmesi için başvurulmasına 

gerek yoktur.  
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 Mükelleflerin 2018 yılı kazançlarının kısmen yahut tamamen yetersiz olması 

nedeniyle 2017 yılında yaptıkları yatırım harcamalarına konu yatırıma katkı tutarları ve 

indirimli kurumlar vergisi oranı, aynı şekilde 2019 ve/veya ilerleyen yıllara devreder. 

 

 Bir diğer ifadeyle, 2018 yılında yaptıkları yatırım harcamalarına sağlanan özel 

teşvikler için 2018 yılı kazancının kısmen yahut tamamen yetersiz olması nedeniyle 

herhangi bir hak kaybı yaşanmaz. 

 

 Diğer taraftan, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 2017 

yılında gerçekleştirilen bina – inşaat harcamalarına ilişkin olarak yüklenilen, ancak 

indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV, yatırımcıya iade edilmiştir.  

 2018 yılında yapılacak yatırım harcamaları içinde aynı teşvik devam ettirilmiştir. 

Buna göre 01.01.2017-31.12.2018 tarihleri arasındaki bina-inşaat harcamalarındaki 

KDV’nin iadesinin talep edilmesi mümkündür.  

 2017/11175 sayılı Karar ile yapılan değişiklik uyarınca, belirtilen kapsamdaki bina 

– inşaat harcamaları sebebiyle yüklenilen KDV iadesi için yatırım teşvik belgesi üzerinde 

herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek bulunmamaktadır. (7061 sayılı Kanunla 

getirilen) 

2. Teşvik Belgeli Yatırım Kullanma İzni/İşletme Hakkı veya Kiralama ile Tasarruf 

Edilen Arazide Yapıldığında da Emlak Vergisi Muafiyetinden 

Yararlanılabilecektir. 

 

 Yatırım teşvik belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşaatlarının sona erdiği 

tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici emlak vergisi 

muafiyetinden faydalanabilecektir. (Emlak Vergisi Kanunu md:5/g) 

 

 Muafiyet bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren 

başlayacak olup, binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyet kısmen 

kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacaktır.  

 

 Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için; 

 

 -Bina inşaatının yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı 

tarihten önce sona ermiş olması, 

 

 -Yeni inşa edilen binaya ilişkin olarak verilecek olan emlak vergisi(bina) 

bildirimiyle birlikte yatırım teşvik belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi, 

gerekmektedir.  

 

 Ancak yatırım teşvik belgesinin bir örneğinin belediyeye verilmemiş olması, 

geçmiş yıllara ilişkin olarak geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilme hakkını 

ortadan kaldırmaz.  
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 2.1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan 

 veya tahsis edilen arazilere ilişkin geçici emlak vergisi muafiyeti uygulaması 

 

           Geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilmek için; 

 

 -Yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce arazinin 

iktisap olunması veya tahsis edilmesi, 

 

 -Arazinin yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap 

olunduğunun veya tahsis edildiğinin, belgenin bir örneğiyle birlikte ilgili belediyeye 

bütçe yılı içinde bildirilmesi, 

gerekmektedir. 

 

 2.2.Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için satın alınan veya tahsis 

 edilen arazinin emlak vergisi muafiyetinden yararlanması için mülkiyetinin veya 

 intifa hakkının yatırımcıya ait olması gerekmemektedir. 

 

           Bilindiği üzere bina ve arazi vergisini, o taşınmazların maliki, varsa intifa sahibi her 

ikisi de yoksa taşınmazlara malik gibi tasarruf edenler öder. Ancak Kanunda bazı bina 

ve araziler, onun malikine veya intifa hakkına göre değil, bu taşınmazların niteliklerine 

bakılmak suretiyle muaf tutulmuşlardır. 

 

          Yatırım teşvik belgesine bağlı yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen 

arazilere, yatırım teşvik belgesi süresince geçici emlak vergisi muafiyetinden 

yararlandırılması bu yönde bir teşvik işlemidir. 

 

 Kısacası arazi kiralık ise ya da kullanma izni/işletme hakkı alınmışsa, yatırım teşvik 

belgesi süresi boyunca muafiyetten yararlanılabilecektir. Üzerine inşa edilen bina da, 

inşaatın bitim tarihini takip eden 5 yıllık sürede muafiyetten faydalanabilecektir. 

(İstanbul Vergi Dairesinin 11.05.2017 tarih ve 123360 sayılı özelgesi, Ankara Vergi 

Dairesinin 30.05.2017 tarih ve 171873 sayılı özelgesi) 

 

 

                           Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


