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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 21.04.2017 

        Sayı  : 2017/23 

  

 Değerli Müşterimiz,                                                   

 

   

 Mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri sizlere, hazırladığımız özet 

bültenlerle bilgilerinize sunuyoruz. 2017 yılında, sıklıkla yoğun düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu bültenimizde bugüne kadar son 3-4 ay içinde yapılan bir kısım 

düzenlemeleri, hatırlatmak amacıyla aşağıda başlıklar halinde tekraren bilgilerinize 

sunuyoruz. 

 

1. Devreden Yatırıma Katkı Payı Tutarlarının, Takip Eden Yıllarda Yeniden 

Değerleme Oranıyla Artırılmasına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır. 

 

 Bu düzenlemeyle ilgili olarak 31.12.2016 tarihinde Seri:11 No’lu genel tebliğ 

yayımlanmıştır. Gerekli açıklama 13.02.2017 tarih ve 2017/2 sayılı özet bültenimizde 

yer almaktadır. 

 

2. Devreden Yatırım İndirimi Hakları, Hangi Oranlar Kullanılarak 

Endekslenecektir? 

         

 Bilindiği üzere, cari hesap döneminde yararlanılamayan yatırım indirimi 

hakları, sonraki dönemlere endekslenerek devrolunur. Buna göre; geçici 61. 

madde kapsamındakilerde 2016 yılı için % 3,83 oranı, 19. Madde kapsamında 

yapılan yatırımlarda 2016 yılı için % 9,94 artırılarak dikkate alınacaktır. 

 

 Detaylı açıklamalar 13.02.2017 tarih ve 2017/2 sayılı özet bültenimizde 

yapılmıştır. 

 

3. Sınai Mülkiyet Kanunu Yayımlanmıştır. 

 

 10.01.2017 tarihli Resmi Gazetede 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 

yayımlanmıştır. Kanunun amacı; marka, coğrafi işaret, tasarım, patent, faydalı 

model ile geleneksel ürün adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, 

ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak şeklinde 

açıklanmıştır. 

 

4. Sınai Mülkiyet Haklarında Kazanç İstisnasına İlişkin Düzenlemeler 

Yapılmıştır. 

 

 Konu Kurumlar Vergisi Seri:11 numaralı genel tebliğinde açıklanmıştır. Ayrıca 

gerekli açıklamalar 13.02.2017 tarih ve 2017/2 sayılı özet bültenimizde yapılmıştır. 
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5. “Sat, Kirala ve Geri Al” Uygulamasına ilişkin Düzenlemeler Yapılmıştır. 

 

 Kurumlar Vergisi Seri:11 numaralı genel tebliğinde, “Sat, Kirala ve Geri Al” 

uygulamasında yapılan değişikliklerle ilgili olarak açıklamalarda bulunulmuştur. 

Konu 13.02.2017 tarih ve 2017/2 sayılı özet bültenimizde yer almaktadır. 

 

6. Varlık Barışı Kapsamındaki Varlıkların Yurda Getirilme ve Kayda 

Alınma Süreleri 30.06.2017 Tarihinde Sona Ermektedir. 

 

 Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, sahip oldukları Türkiye’de bulunan, 

ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın döviz, menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 30.06.2017 tarihine kadar, dönem 

kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydetme imkânı 

getirilmiştir. 

 

7. E-Faturaya Nasıl İtiraz Edilmelidir. 

 

 Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 8 günlük süre içinde yapılmış olması 

gerekir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar, fatura içeriğinin kabul edildiğini 

gösterir. 

 

8. Ön Ödemeli Konut Satışlarında Tüketiciye Cayma Hakkı Getirilmiştir. 

  

 Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar 

tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilir. Konu 

25.01.2017 tarih ve 2017/3 sayılı özet bültenimizde açıklanmıştır. 

 

9. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik 

Yayımlanmıştır. 

 

 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında düzenlenen “İş Hijyeni Ölçüm, 

Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik” 24.01.2017 tarih ve 29958 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

10. Kalkınmada Öncelikli İllerde Uygulanan İlave Altı Puanlık Sigorta Prim 

Teşvikinin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlanmıştır. 

  

 Yapılan değişiklikle sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine 

ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı 

puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki 31.12.2017 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

 

 Listede yer alan iller; Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, 

Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, 

Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak. 
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11. KOBİ Birleşmelerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına Yönelik 

Düzenlemeler Yapılmıştır. 

  

 Kanunun 32/5 nci maddesi kapsamında, şartları sağlayan KOBİ’lerin, 

birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden 

elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap 

dönemi dahil olmak üzere üç hesap döneminde münhasıran üretim faaliyetinden 

elde ettiği kazançlarına, Bakanlar Kurulunca belirlenecek indirimli oranda kurumlar 

vergisi uygulanacaktır.    

  

 Konu 22.03.2017 tarih ve 2017/18 sayılı özet bültenimizde detaylı olarak yer 

almaktadır. 

 

12. Damga Vergisi Kanunu’na Ekli(1) Sayılı Tabloda Değişiklikler 

Yapılmıştır. 

 

 Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve ön ödemeli konut satış 

sözleşmelerindeki damga vergisi oranları, 3 Şubat 2017 tarihinden itibaren “0” (sıfır) 

olarak tespit edilmiştir. Değişiklik öncesinde söz konusu oran, binde 9,48 olarak 

uygulanmaktaydı. 

 

13. Konutlarda Uygulanacak Kdv Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır. 

                      

 Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaatlarda; yapı ruhsatı 01.01.2013 

tarihinden önce alınan inşaatlarda, 01.01.2013-31.12.2016 tarihleri arasında alınan 

inşaatlarda ve 01.01.2017 tarihinden sonra alınan inşaatlarda olmak üzere kdv 

oranları ayrıma tabi tutulmuştur. 

 

 Ayrıca 30.09.2017 tarihine kadar yapılacak teslimlerde geçici olarak kdv 

oranları indirilmiştir. Konuyla ilgili detaylı açıklamalarımız 08.02.2017 tarih ve 2017/7 

sayılı özet bültenimizde yer almaktadır. 

       

14. İndirimli Orana Tabi Teslim ve Hizmetlerde Nakit KDV İadesinin Yıl 

İçinde Yapılabilmesine İmkân Sağlanmış ve İndirimli Orana Tabi 

İşlemlerde İade Edilecek Kdv’nin Alt Sınırı Belirlenmiştir. 

 

 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına 

tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi 

edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL’yi aşan kısmı, yılı içinde iade 

edilecektir.   

 

 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak 

yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır. Konu 2017/4 ve 2017/10 sayılı özet 

bültenlerimizde açıklanmıştır.       
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15. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yazılım Satışları, 

Gayrimaddi Hak Satışları veya Bunların Kiralanması İşlemleri Kdv 

İstisnası Kapsamına Alınmıştır. 

 

 Bu kapsamda yapılan satış ve kiralamalara ait istisna uygulaması, önceki 

KDV iade uygulamalarıyla aynı olacaktır. 

 

16. Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen ve 

İndirimle Giderilemeyen KDV’lerin İadesine İmkan Getirilmiştir. 

 

 Bu imkan sadece 2017 yılında imalat sanayiine yönelik teşvik belgesi 

kapsamındaki inşaat işleri ile ilgilidir. İade, yüklenilmiş ve indirimle giderilememiş 

KDV ile sınırlandırılmıştır.  

 

17. İhraç Kayıtlı Teslimlerde, İmalatçı Aleyhine Oluşan Kur Farkları, Bundan 

Böyle KDV’ye Tabi Olmayacaktır. 

 İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından 

düzenlenecek faturada, artık KDV hesaplanmayacaktır. Bu kapsamda 

düzenlenecek faturaya; “3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi 

hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine 

matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır.” 

ifadesi yazılacaktır.  

 Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih 

ve sayısına yer verilecektir. 

18. DİİB Sahibi Mükelleflerin İhraç Kaydıyla Tesliminde, İade Edilecek KDV 

Tutarının Tespitine Yönelik Açıklamalar Yapılmıştır. 

 Değişiklikle; DİİB kapsamında kdv ödemeksizin yurt içi ve yurt dışından satın 

aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı KDV Kanununun(11/1-c) maddesi 

kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV 

tutarının, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı girdilerin bedeli 

arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı 

aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

 Konuyla ilgili açıklamalar geniş bir şekilde 21.02.2017 tarih ve 2017/10 sayılı 

özet bültenimizde yer almaktadır. 

 

19. Serbest Bölgelere Yönelik ve İhraç Amaçlı Yük Taşıma İşi KDV’den 

İstisna Edilmiştir. 

 

 İstisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile 

serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri 

girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye 

verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler 

KDV’ye tabidir. Konu 11.04.2017 tarih ve 2017/21 sayılı özet bültenimizde detaylı bir 

şekilde açıklanmıştır. 
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20. Faturanın; Konut Tesliminden Önce Düzenlenmesi Durumunda, 

Düzenlenme Tarihindeki KDV Oranı Uygulanacaktır. 

 

 Konut tesliminden önce faturanın düzenlenmesi durumunda; faturada 

gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere, düzenleme anında vergiyi doğuran olay 

meydana geldiğinden, faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi 

gerekmektedir. 

 Konutun fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte, konuta 

ait geçerli KDV oranlarında farklılık bulunması durumunda, faturanın düzenlendiği 

tarihte geçerli olan KDV oranı esas alınacaktır. 

21. İzleyen Yıl İçerisinde Talep Edilen Nakden/Mahsuben İade Tutarlarının 

Hesaplanmasında Değişiklik Yapılmıştır. 

 İzleyen yıl içerisinde iade talebinde bulunulabilmesi için; işlemin yapıldığı yıl 

içerisinde hiç iade talebinde bulunulmamış ya da talep edilmekle birlikte talep 

edilen tutarların iadesi gerçekleşmemiş olmalıdır, şeklindeki düzenleme kaldırılmıştır. 

 İndirimli orana tabi işlemlerde iade uygulamasında, izleyen yıl içerisinde iade 

talebinde bulunulması halinde, belirtilen şart aranılmayacaktır. 

22. İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinde, İade Hesabına Dahil Edilecek 

Yüklenilen KDV’nin Hesaplanmasında Değişiklik Yapılmıştır. 

 Bundan böyle 150 M2 nin altındaki konutların inşasında kullanılan kombi, 

cam balkon, duş teknesi, duşa kabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş 

başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil 

edilebilecektir. 

23. İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan Mahsuben İade Talepleri Yılı 

İçinde YMM Raporu ile Yerine Getirilebilecektir. 

 İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle 5.000 TL yi aşmayan mahsuben iade 

talepleri de, bundan böyle YMM Raporu ile yapılacaktır. Böylece KDV mahsup 

taleplerindeki YMM raporunun aranması eksikliği giderilmiştir. 

24. KDV İadesinin Mahsup Edileceği Borçlar Genişletilmiştir. 

 Düzenleme ile KDV iadelerinde mahsubu talep edilecek borçlara; 

doğalgaz borçlarının yanında organize sanayi bölgelerinden temin edilen elektrik, 

su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlar 

da ilave edilmiştir. 

25. İndirimli Orana Tabi İşlemlerle Birlikte, Diğer İade Hakkı Doğuran 

İşlemlerin Bulunması Durumunda KDV İadesi 

 Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV 

iade alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade 

edilecektir. 

 Diğer taraftan indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade tutarının 

hesaplanmasına ilişkin tablonun “Hesaplanan KDV” sütununa, işlem bedeli 

üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı(tevkif edilen tutar dahil) yazılacaktır. 
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26. İndirimin Belgelendirilmesi ve İndirim Zamanı 

 Düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle ilgili 

takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde 

alıcı tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu 

yapılabilecektir. Konu 22.03.2017 tarih ve 2017/18 sayılı özet bültenimizde 

açıklanmıştır. 

27. (2) No.lu KDV Beyannamesi ile KDV Ödemesinin Yapılmaması veya 

Eksik Yapılması Halinde Tarh Edilen KDV İndirim Konusu 

Yapılabilecektir. 

 Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının 

tespiti üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği 

beyanname üzerine bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi 

dairesine ödenmesi ve ödemenin gerçekleştiği takvim yılının aşılmaması şartıyla, 

ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür. 

 Bununla beraber KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında 

düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü 

takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine 

satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın 

düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim 

konusu yapılabilir. 

28. Teminat Karşılığı Alınan KDV İadelerine İlişkin YMM Raporunun İbraz 

Süresi Belirlenmiştir. 

 Buna göre: YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat 

karşılığı aldıkları iadeye ilişkin olarak; 

 -İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM 

raporu ibraz edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması, dönem içinde 

mahsup yapılması halinde (6) aylık süre düzetme fişinin düzenlendiği tarihte 

başlamaktadır. 

 -Ek süre talebinin uygun bulunmaması, 

 -Altı aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibraz edilmemesi, 

 durumlarında, teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edilecek ve 

teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülecektir. 

29. Artırımlı Teminat Uygulaması ile Nakden İadeler 5 Gün İçinde 

Gerçekleştirilecektir.  

 Yeni düzenlemeyle mevzuatımıza artırımlı teminat uygulaması getirilmiştir. 

Düzenlemeyle KDV iadelerinin gerçekleştirilme süresinin hızlandırılması 

amaçlanmıştır.          

 Buna göre; nakden iadesi talep edilen tutarın % 120’si oranında (İTUS 

“indirimli teminat uygulama sertifikası sahibi mükellefler için % 60’ı oranında) banka 

teminat mektubu verilmesi halinde, iade işlemi 5 iş günü içinde gerçekleştirilecektir. 
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30. Yabancılara İşyeri ve Konut Satışı   

 

 Ülkemize döviz girişini artırmak ve inşaat sektörünü desteklemek amacıyla, 

konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların, ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli 

döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla,     

 

 -Gelir Vergisi Kanununun 3/1-2 maddesinde(işleri dolayısıyla yurt dışında 

oturan Türk vatandaşları) belirtilenler hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni 

alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile   

   

 -Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş 

merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de 

kazanç elde etmeyen kurumlara,    

 

 yapılan konut veya iş yeri teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. 

(1/4/2017 tarihinden itibaren) 

 

 Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan KDV 12 nolu genel 

tebliği, Resmi Gazetede yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. 

 

31. Gayrimenkul İşlemlerinde Damga Vergisi Düzenlemesi Yapılmıştır. 

Gayrimenkul Devirlerinde ise Tapu Harcı İndirilmiştir. 

 

 Kat karşılığı ve hasılat paylaşımlı inşaat işleri ve yapı denetimi hizmetlerine 

ilişkin sözleşmelerde, damga vergisi oranı “0”a, gayrimenkul devirlerinde tapu harcı 

binde 15’e indirilmiştir.(30.09.2017 tarihine kadar) 

 

32. 32017 yılında uygulanacak olan istihdam teşvikine ilişkin, 297 No’lu 

Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklamalar yapılmıştır. 

 

 Buna göre; 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan ve kanunda yazılı şartları 

taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 

asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının verilecek muhtasar 

beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör 

işverenlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili gerekli açıklamalar ve 

örnek uygulamalar 17.03.2017 tarih ve 2017/16 sayılı özet bültenimizde yer 

almaktadır. 

 

33. Yatırım Teşvik Kararnamesinde Değişiklikler Yapılmıştır. (2012/3305 

sayılı) 

 

 2017/9917 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kararla, 2012/3305 Sayılı Kararda bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Kararın yayımı tarihi olan 22.02.2017 de yürürlüğe giren bu değişiklikler 21.03.2017 

tarih ve 2017/17 sayılı özet bültenimizde yer almaktadır. 
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34. İhraç Kayıtlı Mal Bedelinin Sonradan Değişmesi Halinde, 11 No’lu 

Tebliğ ile KDV Bakımından Gelinen Durum   

 

 İmalatçı lehine olan farklara ilişkin uygulamaya, öteden beri olduğu gibi 

devam edilmektedir. İhracatçı aleyhine meydana gelen farklarla ilgili hüküm, 11 

no’lu KDV tebliği ile değiştirilmiştir.   

 

 Önceden ihracatçılar tarafından KDV’li fatura düzenlenmekte ve 

imalatçının KDV iade tutarı sabit kalmaktaydı. Yeni değişiklikle, ihracatçının KDV’siz 

fatura düzenlemesi imalatçının KDV iade tutarını azaltmaktadır.  

 

 Konu 07.04.2017 tarih ve 2017/20 sayılı özet bültenimizde yer almaktadır. 

 

35. İhracatçılara Hususi Damgalı(Yeşil) Pasaport Verilmesi Uygulamasına 

Başlanmıştır.   

 

 Yeşil pasaport ihracat yapan firma yetkililerine verilecek olup detaylı 

açıklamalar, 07.04.2017 tarih ve 2017/20 sayılı özet bültenimizde yapılmıştır. 

 

36. 2017 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Yatırım İndirimi Haklarının, 

Hangi Oranlar Kullanılarak Endeksleneceği   

 

 Gelir İdaresi Başkanlığı 44 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2017 yılı Birinci 

Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %6,11 olarak 

tespit edildiğini ilan etmiştir.     

 

37. 687 Sayılı K.H.K ile İstihdam Teşvikinde 2017/17 Sayılı Genelge ile 

Düzenlemeler Yapılmıştır. 

      

 Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) tarafından 04.04.2017 tarihinde yayımlanan 

2017/17 sayılı Genelge ile 687 sayılı istihdam teşvikinden yararlanabilme şartlarında 

birtakım değişiklikler yapılmıştır. Konu 11.04.2017 tarih ve 2017/21 sayılı özet 

bültenimizde örneklerle açıklanmıştır. 

 

38. Gelir ve Kurumlar Vergisinde İndirim Teşviki (01.01.2018 Tarihinden 

Sonra Verilecek Bazı Beyannameler İçin Uygulanacak) 

 

 Vergiye uyumlu, bir diğer ifadeyle vergisini tam ve zamanında ödeyen 

mükellefler için vergi indirimi teşviki getirilmiştir. Getirilen teşvik ile birlikte yıllık gelir 

veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, beyan 

edilen ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecektir. Konu 

13.04.2017 tarih ve 2017/22 sayılı özet bültenimizde açıklanmıştır. 

 

39. Ar-Ge Tasarım Merkezlerinde, Artırımlı Ar-Ge İndirimi Uygulaması   

 

 Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine sağlanan en genel ve geniş teşvik 

düzenlemelerinin yapıldığı 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin 

Desteklenmesi Hakkında Kanunda son dönemde önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Değişikliklerden bir tanesi ise artırımlı Ar-Ge indirimidir.     
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 Buna göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen göstergelerden herhangi 

birinde bir önceki yıla göre en az % 20 artış sağlayan Ar-Ge veya tasarım 

merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki 

yıla göre artış tutarının % 50’si, 31/12/2023 tarihine kadar, Ar-Ge ve tasarım 

indirimine ilaveten kurum kazancının tespitinde ayrıca indirim konusu yapılacaktır.    

 

 Artırımlı Ar-Ge indirimi uygulaması yalnızca Ar-Ge Merkezlerinde yapılan 

ArGe ve yenilik harcamaları ile Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen tasarım 

harcamaları için geçerlidir. Anılan merkezler haricinde yapılan Ar-Ge yahut tasarım 

harcamaları normal Ar-Ge indiriminden yararlansa dahi artırımlı Ar-Ge indirimi 

uygulamasından faydalanamaz.           

 

 Konu 13.04.2017 tarih ve 2017/22 sayılı özet bültenimizde yer almaktadır. 

 

                 Saygılarımızla, 

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


