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        Ö z e t   B ü l t e n 
        Tarih  : 08.02.2017 

        Sayı  : 2017/8 

  

Değerli Müşterimiz, 
    

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize 

sunuyoruz. 

 

A. Binalarda Isı Yalıtımı ve/veya Enerji Tasarrufu Sağlamaya Yönelik 

Harcamalar Doğrudan Gider Olarak Dikkate Alınabilecektir. 

 

 Binalar için yapılan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlama amaçlı yatırımlar 

öteden beri firmalar ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri tarafından binanın 

maliyetine ilave edilmek, yahut tesisat olarak aktifleştirilmek suretiyle (amortisman 

yoluyla) gider kaydedilmekteydi.      

 

 Binalarda ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlama amaçlı harcamaları teşvik 

amacıyla yeni yasal düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre söz konusu harcama 

tutarlarının firmalar tarafından doğrudan gider kaydedilmesi, gerçek gider usulünü 

tercih eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri tarafından ise, harcamanın 

yapıldığı yıla ait kira gelirlerinden indirilmesi imkânları getirilmiştir.    

 

1) Firmalar İçin Yapılacak İşlem 

 

 Daha önce Mali İdare binalarda ısı yalıtımı yapılması veya ısı sistemi 

kurulması yahut yenilenmesi amacıyla yapılan harcamaları “binanın iktisadi 

kıymetinin devamlı olarak artırılması maksadıyla yapılan harcama” olarak kabul 

etmekte ve doğrudan gider kaydedilmesine izin vermemekteydi.    

 

 6728 sayılı Kanun ile GVK’nun 40/1-7 inci maddesindeki amortismanların 

gider yazılabileceği hükmüne, “işletmeye dâhil olan gayrimenkulün iktisadi 

değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik 

harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilir” hükmü eklenmiştir.   

 

 Konu, 295 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde; maddede yapılan değişiklik 

ile mükellefler, dilerlerse işletmeye dâhil gayrimenkullerin iktisadi değerini artırıcı 

nitelikteki ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalarını, doğrudan 

gider yazmak suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alabileceklerdir, 

açıklamalarına yer verilmiştir.  

 

2) Gerçek Kişiler İçin Yapılacak İşlem 

 

 Eskiden gayrimenkul sahipleri kira geliri elde ettikleri binalar için ısı yalıtımı 

veya enerji tasarrufu sağlamak amacıyla harcama yaptıklarında ve gerçek gider 

usulünü tercih ettiklerinde, yaptıkları bu harcamayı bina maliyetine ilave etmek ve 
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böylelikle buldukları yeni bina değeri üzerinden amortisman ayırmak suretiyle (çok 

uzun zamana yayılı olarak) dikkate alabiliyorlardı.    

 

 Bu durum, gayrimenkul sermaye iradı sahiplerinin, kira elde ettikleri binalar 

için ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu amaçlı harcama yapmalarını teşvik 

etmemekteydi.    

 

 Yapılan düzenlemeyle ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik 

harcamaların, gerçek gider usulünü seçen gayrimenkul sermaye iradı sahipleri 

tarafından da bina maliyetine eklemek yerine doğrudan gider olarak dikkate alma 

imkânı sağlayan hüküm getirilmiştir.    

 

B. İhracatın Dış Ticaret Sermaye Şirketi veya Sektörel Dış Ticaret Şirketi 

Üzerinden Geçirilmesinde Yeni Ortaya Çıkan Avantajlar 

 

 Bilindiği üzere;  Dış Ticaret Sermaye Şirketleri(DTSŞ) ve Sektörel Dış Ticaret 

Şirketleri(SDTŞ), öteden beri ihracata aracılık ve ihracatla ilgili sair hizmetler 

konusunda ekonomimize ciddi katkılarda bulunmuş olan kuruluşlardır.    

 

 İhracatın bu kuruluşların üzerinden geçirilmek suretiyle yapılmasından 

kaynaklanan muhtelif avantajlar mevcuttur.    

 

 Katma Değer Vergisi 8 no.lu Genel Tebliği ile; dahilde işleme izin belgesi 

(DİİB) sayesinde KDV ödemeksizin hammadde temin etmiş imalatçılara getirilmiş 

olan kdv iade kısıtlamaları, ihracatın (DTSŞ) veya (SDTŞ) üzerinden geçirilmesi 

halinde uygulanmayacaktır.    

 

C. Yatırımların Proje Bazlı Desteklenmesine İlişkin Düzenlemeler 

 

 Ülkemizin uzun vadeli makroekonomik hedeflerine ulaşmasını, Dünya 

ticaretinden aldığı payın artırılmasını, enerji, hammadde ve arz güvenliğinin temin 

edilmesini, Ar-Ge harcamalarının artırılmasını, katma değeri yüksek üretim yapısına 

geçişin hızlandırılmasını temin etmek amacıyla yatırımların daha hızlı hayata 

geçirilmesine olanak sağlayacak yatırımların proje bazında desteklenmesine ilişkin 

düzenlemeler yapılmıştır.  

 

 Yatırımlara söz konusu düzenleme çerçevesinde sağlanacak destek 

unsurları, genel teşvik uygulamasındaki desteklerden farklıdır. Her bir yatırım projesi 

için Bakanlar Kurulunca Destek Kararı yayımlanacaktır. Destek Kararında; yatırım 

kapasitesi, tutarı ve süresi gibi yatırımın karakteristik değerleri, yatırımcının 

taahhütleri ile yatırımcıya hangi desteklerin sağlanacağı ve desteklere ilişkin oran, 

süre ve miktarlar belirtilecektir.   

 

1) Desteklerden Faydalanmak İçin Yapılacak Müracaat ve Değerlendirme  

 

 2016/9495 sayılı Karar uyarınca, kalkınma planları ve yıllık programlarda 

öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte 

ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa 

bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge 
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yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesi 

amaçlanmaktadır.   

  

 Ekonomi Bakanlığı yukarıda belirtilen amaç / amaçlar doğrultusunda 

belirleyeceği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet 

edebilir, yahut duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir.   

 

 Belirtilen şekilde davet edilen yahut yapılan çağrıya istinaden proje bazlı 

desteklerden yararlanmak isteyen yatırımcı firma, ilgili bilgi ve belgelerle Bakanlığa 

müracaat etmelidir.   

 

 Müracaatlar, Bakanlık tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 

Ancak, projelerin 2016/9495 sayılı Karar uyarınca değerlendirmeye tabi 

tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması 

gerekmektedir.   

 

 Bakanlık yukarıda belirtilen amacı ve aşağıda sayılan nitelikleri göz önüne 

alarak, yapılan müracaatları değerlendirir. Yatırımlar;    

 

 a)Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik 

ihtiyaçlarını karşılayabilme,  

 

 b)Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini 

sağlayabilme,      

 

 c)Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini geliştirme, 

  

 ç)Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma,  

 

 d)Yüksek katma değerli olma,   

 

 e)Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak üretim 

yapılmasını sağlayabilme,  

 

 f)Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme,  

 

 g)Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve bu 

sektörlere pozitif dışsallık sağlayabilme,  

 

 ğ)Yenilikçi ve Ar-Ge'ye dayalı yatırım olma,  

 

 h)Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı yaşanılan 

sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli işlenmiş ürünlerin üretimine 

yönelik yatırım olma,   

 

 ı)Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak sağlayan 

entegre üretime yönelik yatırım olma, niteliklerinden bir veya bir kaçına haiz 

olmalıdır.    
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 Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, 

Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulunun 

desteklenmesine karar verdiği projeler için Bakanlar Kurulunca Destek Kararı 

yayımlanır.      

     

2) Yatırımın Süresi ve Devri 

 

 Bakanlar Kurulunca yayımlanan Destek Kararı’nda, yatırımın başlangıç ve 

bitiş tarihleri yer alır. Desteklenecek yatırımların ek süre de dâhil olmak üzere Destek 

Kararında belirlenen sürede gerçekleştirilmesi esastır.   

 

 Yatırımın başka bir yatırımcıya devri, ancak Destek Kararında belirlenen süre 

ve koşullar çerçevesinde Bakanlığın izni ve Başbakanlığın onayıyla mümkündür.   

 

a) Gümrük vergisi muafiyeti; 

 

 Yatırıma konu makine ve teçhizat ithalatında gümrük vergisi muafiyeti 

uygulanır. Uygulaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılır.   

 

b) KDV istisnası;  

 

 Yatırıma konu makine ve teçhizat alımında KDV istisnası uygulanır. 

Uygulaması Maliye Bakanlığı tarafından yapılır.   

 

c) İndirimli kurumlar vergisi uygulaması ve kurumlar vergisi istisnası;  

 

 Bakanlar Kurulu, proje bazında desteklenen yatırımlardan elde edilecek 

kazançlar için 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesine göre 

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 tanımaya yetkilidir. 

 

    Her bir proje için Bakanlar Kurulunca yayımlanacak Destek Kararı’nda, 

desteklere ilişkin oranlar, süreler ve miktarlar yer alacaktır. Buna göre, her bir proje 

için hangi oranda indirimli kurumlar vergisi uygulanacağı, yatırıma katkı oranının 

hangi oranda dikkate alınacağı ve yatırımdan elde edilen kazanca kurumlar 

vergisi istisnası uygulanıp, uygulanmayacağı ilgili Destek Kararı’nda belirtilecektir.   

 

d) Sigorta primi işveren hissesi desteği;  

 

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 2 inci 

maddesinde yer alan prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla 

kadar sigorta primi işveren hissesi Bakanlıkça karşılanabilir.   

 

e) Gelir vergisi stopajı desteği;  

 

 Yatırımcı, Gelir Vergisi Kanununun Geçici 80’inci maddesinde yer alan gelir 

vergisi stopajı teşvikinden faydalanabilir. Gelir Vergisi Kanununun geçici 80’inci 
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maddesi uyarınca; 31/12/2023 tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik 

belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin sanayi 

kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt 

tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen 

veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle verilecek 

muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmektedir.   

 

f) Nitelikli personel desteği;  

 

 Yatırım için özel önem taşıyan belirlenen sayıda her bir nitelikli personel için 

5 yılı geçmemek üzere ve asgari ücretin aylık brüt tutarının 20 katına kadar ücret 

desteği verilebilir.  Bu destekten, ilgili yatırımın tamamlama vizesi tarihini takip eden 

aydan itibaren başlanır. Destek tutarının hesaplanmasında, ilgili personele ait 

Sosyal Güvenlik Kurumundaki kayıtlar esas alınır.   

 

g) Faiz desteği; 

 

  Sabit yatırım tutarının finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla 

kadar faiz desteği verilebilir. Faiz desteğinin uygulamasında ilgili banka, vade 

tarihlerinde Bakanlığa bildirilecek faiz tutarlarının doğruluğundan ve kredinin 

yatırım için kullandırılmasından sorumludur.    

 

h) Hibe desteği;  

 

 Yatırım harcamalarının finansmanına ilişkin sağlanabilecek bir diğer teşvik 

ise hibe desteğidir. Yatırımcının, ilgili Destek Kararında belirtilen süre ve limitlere 

uyması koşuluyla, Mayıs ve Kasım aylarında teşvik belgesi kapsamı sabit yatırım 

harcamalarını yeminli mali müşavir raporu ile Bakanlığa ibraz etmeleri halinde, söz 

konusu harcamalar Destek Kararı kapsamında değerlendirilerek, tespit edilen hibe 

destek tutarı yatırımcıların hesabına aktarılır.   

 

i) Sermaye katkısı; 

 

            Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl 

içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla, yatırımcı şirkette yapılacak 

sermaye katkısı ile yatırımcı şirkete ortak olunabilir. İlgili Destek Kararında; belirtilen 

şekildeki sermaye katkısının yapılıp, yapılmayacağı; yapılacak ise hangi kurum 

tarafından katkının yerine getirileceği belirtilecektir.        

 

j) Enerji desteği;  

 

  İşletme döneminde yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının %50’sine 

kadar olan kısım en fazla 10 yıla kadar Bakanlıkça karşılanabilir. Enerji desteği ile 

ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında; eski dönem borçları, 

gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya 

kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura 

değerleri dikkate alınır.   
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k) Kamu alım garantisi; 

 

 Proje bazlı yatırım konusu ürüne, kamu tarafından alım garantisi verilebilir. 

İlgili Destek Kararında kamu alım garantisi öngörülmüş ise süresi, miktarı ve alımın 

hangi kurum tarafından yapılacağı ayrıca belirtilir.     

 

l) Yatırım yeri tahsisi;  

 

 Yatırımın Hazine taşınmazı üzerinde yapılması hâlinde, belirlenecek yatırımcı 

lehine doğrudan, hasılat payı alınmaksızın, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi 

veya kullanma izni verilmesi ve yatırımın tamamlanması ve öngörülen istihdamın 5 

yıl sağlanması şartıyla, Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz olarak 

yatırımcıya devredilebilir. Belirtilen şekilde yapılacak yatırım yeri tahsisi, Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.   

 

m) Altyapı desteği; 

 

 Projenin gerekli kıldığı hâllerde her türlü altyapı yatırımı yapılabilir. Her bir 

proje bazında altyapı yatırımların yapılıp, yapılmayacağına Bakanlar Kurulunca 

yayımlanacak Destek Kararında belirtilecektir.   

 

n) Kısıtlayıcı düzenlemelere istisna getirmesi;  

 

 Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve 

tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilebilir veya yasal ve idari 

süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılabilir. Şayet Destek Kararı’nda söz konusu 

istisna getirilmiş ise ilgili kamu kurum ve kuruluşları gerekli işlemleri yerine getirmekle 

sorumludur.   

 

3) Yaptırım 

 

 Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen 

süre içerisinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumludur. Yatırımcının Destek 

Kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde indirimli kurumlar 

vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında 

tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle 

birlikte yatırımcıdan alınır. Diğer destekler ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yatırımcıdan geri alınır.   

           

D. Kentsel Dönüşümün Vergisel Boyutu, Tapu Harçları Yönünden İstisna 

Uygulaması 

 

 6306 sayılı yasada, kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve 

tesciller ile uygulamaların tapu harcından müstesna olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 

6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde, vergisel muafiyetlerle ilgili 

açıklamalara yer verilmiştir. 

 

 Buna göre; yapının ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesisi işlemleri vergiden 

istisna edilmiştir. 6306 sayılı kanun gereği riskli yapıdır şerhi bulunan bir taşınmazın 
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malikleri tarafından yapılan ilk satış yahut devirleri, kanun kapsamında istisnalardan 

faydalanacak olup, bu kapsamda yapılan devirler için de tapu harcı istisnası 

uygulanabilecektir. 

 

          Kanun kapsamında uygulama alanlarında bulunan arsa ve arazilerle ilgili 

yapılacak iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair işlem, sözleşme, devir ve tesciller 

ile uygulamalara kaim(var olan) olduğu, bunun haricindeki amaçlarla yapılacak 

işlemlerde istisnanın uygulanmayacağı anlaşılmaktadır. 

 

1) Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Müteahhit ile Arsa 

Sahipleri Arasında Yapılan Devirlerde Tapu Harcı 

 

 Bilindiği üzere, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, arsa sahibi müteahhide 

malik olduğu arsanın bir kısmını devretmekte, bunun karşılığında müteahhide 

maliklerin toplam arsası üzerinde inşa ettiği bağımsız bölümlerden bir kısmını arsa 

sahibine devretmektedir.  

 

 Dolayısıyla; arsa sahibinin müteahhide yapmış olduğu arsa devrinde, 

akabinde oluşan bağımsız bölümlerin arsa sahipleri adına tescilinde harç 

uygulaması karşımıza çıkmaktadır. 

 

 6306 sayılı kanun kapsamındaki taşınmazların; arsa malikleri tarafından 

müteahhitlere devredilmesi ve karşılığında arsa üzerine inşa edilen bağımsız 

bölümlerin hak sahipleri adına tapuya tescili istisna kapsamında bulunmaktadır. 

 

2) Kat Karşılığı İnşaat Kapsamında Yapılan Bağımsız Bölümlerin Üçüncü 

Kişilere Satışında Tapu Harcı 

 

         6306 sayılı kanun kapsamındaki taşınmazlar üzerine inşa edilen bağımsız 

bölümlerin üçüncü kişilere devrinde, mali idarenin görüşü tapu harcının aranılması 

yönündedir. 

 

3) Cins Tashih Harcında İstisna Uygulaması 

 

          Tapuda yapılacak cins değişikliği işlemlerine ilişkin harcın mükellefi lehine 

işlem yapılan, diğer bir deyişle adına tescil yapılan maliklerdir. Örneğin, arsa karşılığı 

bağımsız bölüm yapımı işinde, arsa sahibine kalan bağımsız bölümlerin cins tashihi 

işleminde, adına tescil yapılan kişi arsa sahibi olduğu için, harcın mükellefi de arsa 

sahibidir. Müteahhide kalan ve müteahhit adına tapuda tescil edilen bağımsız 

bölümlere ilişkin harcın mükellefi ise müteahhittir. 

 

 6306 sayılı kanun kapsamında taşınmazlarda arsa sahipleri ile müteahhitlerin 

taraf oldukları uygulamalarda gerçekleşecek olan cins tahsis işlemlerinde de söz 

konusu istisnanın uygulanmasında tereddüt bulunmamakta olup, istisnaya tabidir. 

 

 Ancak, mali idare 6306 sayılı kanun kapsamındaki taşınmazların malikleri 

haricinde üçüncü kişilerle olan işlemlerde istisna uygulanamayacağı görüşünü 

burada da devam ettirirse, farklı bir sonuç ortaya çıkacaktır. 



 

8 

 Şöyle ki, bilindiği üzere müteahhitlerin işin başında ya da ilerleyen 

aşamalarında yani daha inşaat tamamlanmadan üçüncü kişilere yapmış oldukları 

bağımsız bölüm(daire ya da işyeri) satışlarında, satış bedeli inşaat 

tamamlanmadan önce kısmen ya da tamamen tahsil edilmekte, bunun karşılığı 

olarak da(güvence mahiyetinde) alıcılara kat irtifakı arsa tapusu devredilmektedir. 

İşte bu tür satışlarda inşaat tamamlandığında, kat irtifakı arsa, bağımsız bölüme 

çevrileceğinden, bu işlemde cins tashih harcının mükellefi adına tescil yapılacak 

olan kişi, yani alıcıdır. 

 

 Bu hallerde cins tashih harcı için istisna uygulanıp uygulanmayacağı ise 

tereddütlüdür. Mali idare istisnanın uygulamasına ilişkin genel yaklaşımını burada 

da devam ettirirse, malikler ve müteahhit haricindeki üçüncü kişiler adına 

yapılacak cins tahsislerinde bu istisnanın uygulanamayacağı sonucu ortaya 

çıkabilecektir. 

 

4) Tevhid İşlemlerinde Tapu Harcı İstisnası Uygulaması 

 

 6306 sayılı kanun kapsamındaki taşınmazlarda gerçekleştirilecek olan 

tevhid(birleştirme) yahut ifraz(bölme, ayırma)  işlemleri tapu harcından istisna 

edilmiştir. 

 

  

                Saygılarımızla, 

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


