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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 26.01.2018 

        Sayı  : 2018/9 

  

Değerli Müşterimiz;                                                       

                      

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz.     

 

1- Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Değişiklikler(2017/11133 Sayılı B.K.K.) 
                

Yatırımlara sağlanacak teşvik unsurlarını düzenleyen ana kaynak olan 2012/3305 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bazı değişiklikler yapılmıştır. 2017/11133 sayılı Karar ile 

yapılan bu değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Bu değişikliklerin tamamı, 

Kararın yayımı tarihi olan 20.01.2018 de yürürlüğe girmiştir. (20.01.2018 tarih ve 30307 

sayılı R.G) 

      

1.1.Yapılan değişiklikle havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik 

yatırımlar da öncelikli yatırımlar arasına alınmıştır. Bilindiği üzere öncelikli yatırımlar, 

hangi bölgede yapılırsa yapılsın, 5 inci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden 

faydalanabilir. Ancak bu yatırımlar, 6 ncı bölgede yer almaları halinde bulunduğu 

bölge desteklerine tabidir.  

      

1.2.Yapılan değişiklikle Cazibe Merkezleri Programı kapsamında bulunan; 
          

- 4 ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri, 
          

- Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde, 
 

gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki 

yatırımların yanı sıra genel teşvik unsurlarından yararlanabilme şartını haiz yatırımlar da 

bu yerlerde yapılmak kaydıyla 6. Bölgeye sağlanan desteklerden yararlanabilecektir.  
      

1.3.Kararla “İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin 

Sektör Numaraları” başlıklı Ek:2/B Tablosunun İstanbul satırına 37 no.lu sektör numarası 

eklenmiştir. Böylece İstanbul ilinde yapılacak hava taşıtları ve motorlarının bakım ve 

onarımına yönelik yatırımlara 1. Bölgeye tanınan bölgesel teşviklerden yararlanma 

imkanı getirilmiştir. 
      

1.4.”İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör 

Numaraları” başlıklı Ek:2/B Tablosunun 4 ve 6 no.lu dipnotları ile 10/ç no.lu dipnotu 

değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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1.5.Kararın Ek:3 sayılı “Büyük Ölçekli Yatırımlar” başlıklı ekinin 3 numaralı sırası, 

“Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı ve Havaalanı Yer Hizmetleri 

Yatırımları” şeklinde değiştirilmiştir. Bu suretle asgari 200 milyon TL yatırım yapmak 

şartıyla havaalanı yer hizmetleri yatırımlarına da büyük yatırımlara sağlanan 

teşviklerden yararlanma imkanı sağlanmıştır.  

 

Dip No Eski Hali 
Yeni Hali 

     4 

6 ncı bölge hariç olmak 

üzere, sadece kağıt 

hamurundan başlayan 

entegre kağıt ve kağıt 

ürünleri üretimi 

konusundaki yatırımlar 

bölgesel desteklerden 

yararlanabilir.  

  

 

6 ncı bölgede gerçekleştirilecekler 

ve US-97 Kodu 2102, 2109.1.02, 

2109.3, 2109.4 olan üretim 

konularına yönelik yatırımlar hariç 

olmak üzere sadece kağıt 

hamurundan başlayan entegre 

kağıt ve kağıt ürünleri üretimi 

konusundaki yatırımlar bölgesel 

desteklerden yararlanabilir.  
 

      6 

6 ncı bölge hariç olmak 

üzere, gıda ürünleri ve 

içecek imalatı 

yatırımlarından "makarna, 

makarna ile entegre irmik 

yatırımları, şehriye, kuskus, 

yufka, kadayıf, pirinç, ev 

hayvanları için hazır yem, 

balık unu, balık yağı, balık 

yemi, ekmek, rakı, bira, 

kuruyemiş, turşu, linter 

pamuğu, çay, fındık 

kırma/kavurma, hazır çorba 

ve et suları ve müstahzarları 

üretimleri ile tahıl ve 

baklagil tasnif ve 

ambalajlanması" yatırımları 

bölgesel desteklerden 

yararlanamaz.  

6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda 

ürünleri ve içecek imalatı 

yatırımlarından “şehriye, kuskus, 

yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek 

ve donuk ekmek hamuru hariç), 

pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, 

fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve 

et suları ve müstahzarları üretimleri ile 

tahıl ve baklagil tasnif ve 

ambalajlanması” yatırımları bölgesel 

desteklerden yararlanamaz.  

 

 

    10/ç 

Aşağıda belirtilen yatırım 

konuları bulunduğu 

bölgede uygulanan 

bölgesel desteklerden 

yararlanır:  

………  

Asgari 5 Milyon TL 

tutarındaki liman ve liman 

hizmetleri yatırımları (yat 

limanı ve marina dâhil).  
 

Aşağıda belirtilen yatırım konuları 

bulunduğu bölgede uygulanan 

bölgesel desteklerden yararlanır:  

………  

Asgari 5 milyon TL tutarındaki 

havalimanı ve havalimanı yer 

hizmetleri yatırımları ile liman ve 

liman hizmetleri yatırımları(yat 

limanı ve marina dahil).”  
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2- Çeklerde Bankanın Sorumlu Olduğu Miktar T.C Merkez Bankasınca 29.01.2018 

Tarihinden İtibaren 1.600 TL Olarak Belirlenmiştir.           

T.C Merkez Bankasınca 29.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 

muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktar 1.410 TL den 1.600 TL’ye 

çıkarılmıştır. (Tebliğ Sayı:2018/1) 
         

Bu kapsamda muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, 

süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;  

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,  
     

- Çek bedeli 1.600 TL veya üzerinde ise 1.600 TL sı,  
       

- Çek bedeli 1.600 TL altında ise çek bedelini,  
 

 b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,  

       

-Çek bedeli 1.600 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi 

1.600 TL tamamlayacak bir miktarı, 
         

-Çek bedeli 1.600 TL üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa 

ilave olarak 1.600 TL ödemekle yükümlü olacaktır.  
           

Yine muhatap bankanın, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması 

halinde her çek yaprağı için 815 TL kadar, 
           

Kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için 815 TL 

tamamlayacak biçimde, 
         

Ödeme yapmakla yükümlü olduğu tutarları 29.01.2018 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere 940 TL olarak değiştirilmiştir.  

 

3- İşyeri Kira Ödemelerinde Belge Düzeni 
          

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 227 inci maddesi, “bu kanunda aksine hüküm 

olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve 

muamelelere ait olan kayıtların tevsikini mecbur” kılmıştır.            

Buna göre söz konusu kayıtların fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu 

şeklindeki belgelerden herhangi birisi ile tevsik edilmesi gerekmektedir. 
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Diğer taraftan işyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat 

ve ödemelerin banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi 

zorunluluğu bulunmaktadır. 

           

İşyeri kira ödemelerinin banka veya PTT aracılığıyla yapılması gerekmektedir. 

Ayrıca bu işleme ilişkin borçlanılan tutarın ise kiraya verenin mükellef olması halinde 

düzenleyeceği fatura, mükellef olmaması halinde ise düzenlenecek gider pusulası ile 

tevsiki zorunlu bulunmaktadır. İşyeri kira ödemeleri zorunlu olarak bankalar aracılığı ile 

yapılmasına rağmen, vergi idaresi banka dekontunu yeterli görmeyerek kiracı işletme 

tarafından gider pusulası düzenlenmesini istemektedir. Denetimlerde düzenlenmeyen 

her bir gider pusulası için 240 TL’den aşağı olmamak üzere gider pusulası tutarının %10’u 

kadar özel usulsüzlük cezası istenebilecektir. 

               

Gider pusulasında işin mahiyeti, bedeli, işi yapanın adı ve soyadı, adresi ve tarihi 

yer alır. En az iki nüsha tanzim olunur. Bir nüshası işi yapana tevdi olunur. 

                

Gerçek kişilere ödenen kira(işyeri) bedeli üzerinden tevkifat yapıldığından, 

düzenlenecek gider pusulası üzerinde ayrıca stopaj gelir vergisi kesintisinin yapılmasına 

gerek bulunmamaktadır. 

               

Gerçek kişilere yapılacak olan aylık kira ödemelerinin 5.000 TL yi aşması 

durumunda “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bildirilmesi 

gerekmektedir. 

 

 

                        Saygılarımızla 

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


