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Özel sektör yatıı'ırrılarının yönlendirilmesini vergi 

Poı l. ~:1· kc:--ı.Rı yolui,l!:> o·· '"e,. ,::ı ı· rme ~~ı· ana c lay n ya .ı,_ • "'· • • ~ -- - J .1 ..... /~ .tt< u -·.J ; " a Lı.rım ın. .... ırımı 

mUeasesesi 1960 sonrasında vergi sistemimize girmiştir. 

Öne:-ali bj_r teşvik unsuru sayılen bu müessese ni n yatırım-

ları özendirmede etkili bir araç olduğu ta;J:'tışmasızdır. 

Üç bölüm3.en oluşan çalışmaniD bir:incj. bölümünde 

kavraralar ele alınara~<: yatırır:ı indiriminin tanımı, amacı, 

etkileri ve ayın a:nacı gerçekleştirmek için kullanık n 

diğer te·;.birlerle ilişkisi üzerinde durulmuş ve değer-

lend.irilm.esi yapılmıştır. 

İkinci bölümde, Türkiye'de Vergi Reform Komisyo-

numın hazırladığı tasarıda yer alan hü~rümle.r· ile kabul 

edile n yatırım i ndirimi si s te mine yer verilmiş, kabul 

d •ı ./... 0 ~· 
0 0 0 ı "' ı•V• ı e ı en yauı.ı:·ırı ınu.ırırrunın \apsarı:ıı, nı"Ge ıgı, Konusu, . 

ı• 1 • 1 1 ''l""v' t J 'l ' lClffi eı~ı n na sı yarar anaoı_;:ııgı, ya ırım ceşvı,-c ve yatır:Lm 

in,iir:i.mi belgesi alınrnış olan yat ırımlard.a sat ış ve devir-

de u;y-ulacak esaslar, mül'.r.asebeleştirilmesi, izlenmesi ve 

c. e net :lmi konularının uygulanması ili kanun hü:rümlç ri 

çerçevesinde açıklanmıştır. 

Üçüncü bölüm uygula:::aya ayrılmıştır. Diğer bölUm

lerdeki teorik b j_lf~iler C.e n ye.ı'arlanılarak Eski şehj r ili 

1981-1985 yıllarını ka~)sayan dönemde yatırım indirimin-

den yaı'arlı::nan teşvik belgeli yatırımların sonuçları 

miikellefiyet türü, sektö;::>e 1 ve mahi ye tl eri itibariyle 

dağılımı ile is tilıclam bakımından değerle ndirilmesi bu 

böl Um içi 11de incelenmektedir. 



BİRİNCİ BÖLÜM 

YATIRIM İNDİRD'I:İ 

A. YATIRIM İNDİRİMİNİN TANIMI 

Günümüzde bir çok ülkede uygularumakta olan önemli 

teşvik tedbirlerinden yatırım indiriminin değişik şekil

lerde tanımı yapılmıştır. Tanımlar karşılaştırıldığında, 

yapılan tanımlar genellikle ele alınış şekillerine göre 

farklılık göstermektedir. 

Vergi Reform Komisyonu'nun hazırladığı raporda 

yer alan genel bir tanıma göre yatırım indirimi: "Belli 

iktisadi faaliyet kollarında vergiye tabi kazançların 

sabit yatırımlar için belirli oranlarda yapılan indirim

lerle vergiyi azaltarak yatırım hacminin sellektif 

plana göre önemli ölçüde artmasını hedef tutan etkin 
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bir mali teçvik tedbiri"dir(:ı). 

Selahattin Tuncer, yatırım indirimini "Yatırım

lara ayrılmış olan gelir veya kazançların, çeşitli yol-

larla kısmen veya tamamen vergiden istisna edilmesini 

sağlayan bir yöntem 11 (2) olarak nitelendirmektedir. 

Benzer şekilde bir tanırnda bulunan Üren Arsan, 

Vergi yüküne etki eden bir faktör olarak ele alındığı, 

yatırım indiriminin belirli alanlara saptanan miktar-

larda yapılan yatırırnların bir kısmının gelirden indi

rilerek vergi alınmaması(3) olarak tanımlamaktadır. 

Aykut Herekman, "Yatırımcının yapacağı yatırımın 

belirli bir oranının vergimatrahından düşmesi"(4) şek-

linde yatırım indirimine uygun bir tanım yapmaktadır. 

Yatırım indirimini, "Yatırıma yöneltilen fonla-

rın belli bir yüzdesinin matrahtan veya vergi borcundan 

düşülmesini öngören sellektif nitelikte bir tedbiri" 

(1) Vergi Reform Komisyonu, Yatırım İndir~~inin Geliş
tirilmesi Hakkında Rapor, İstanbul, Ma~rıs, 1967, 

s.39. 

(2) Selahattin TUNCER, K8 mu Maliyesi, İkinci Baskı, 
İstanbul, 1971. 

(3) üren ARSAN, Vergi Yükü üzerinde Bir İnceleme, S.B.F. 
Yayını, No: 264, Ankara, 1968, s.ll2. 

( 4) Aykut HEREKMAN, Türkiye 1 de Ya tırLmları Teşvik Ted
birleri, E.İ.T.İ.A. Yayını, No: 108, Ankara, 1973. 
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olarak tanımını ya'Jarken yatırım kredisini de kapsamına 

almaktadır( 5). 

Bir başka görüşe göre yatırım indirimi, "Yatı

rımları teşvik amacı ile yatırım yapan müteşebbisten 

yapmaya göre daha az vergi almayı amaçlayan bir finans

man kaynağı" biçiminde tanımını ytaparak. yatırım yapacak 

işletmeye fon sağlanmış olur(6). 

Orhan Dikmen, Yatırıma ayrılan tutarların, genel 

bir şekilde veya belirli çeşitli itibariyle, kısmen 

veya tamamen vergi dışı bırakılması(?) biçiminde bir 

tanım yapmakta ve yatırım indirimininin özel yatırım-

lara ayrılabilecek tutarları arttırıcı bir tedbir ola

rak düşünülmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Çok genel bir tanıma göre ise yatırım indirimi, 

"Gelir vergisi ve Kurumlar Vergisi yükümlülerine tanın

mış bir vergi istisnasıdır"(8). 

(5) Arif HEMLİ, Tesvik Edici Vergi Politikası, İ.Ü.İ.F. 

İstanbul, 1968, s. 36. 

f6) Salih ŞAN"VER, Vergi Uygulamaları Ders Notları, 
İ.İ.T.İ.A. Yayını, No: 113, İstanbul, 1973, s.91. 

{ 7) Orhan DİIOII8N, "Yatırımlar ve Teşvik Edici V ergileme", 
Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferansı, İstanbul, 

1963, s.46l. 

(8) Orhan BALİ, Yatırımların Tesvü:i, Ankara, 1974, 
s.28. 
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tedbiridir. Bu tanımlardan yararlanarak yatırım indiri-

minin foru{siyonlarını şöyle sıralayabiliriz: 

- Yatırım indirimi özel sektör yatırımıarına 

uygulanır. 

- Özel sektör yatırımlarının iktisadi kalkınma-

nın hızlandırılması amacına yönelmesini sağlar. 

- Yatırım indirimi Gelir ve Kurumlar Vergilerine 

tabi yükümlülerin vergi matrahlarından indirilir. 

- Yükümlülerin indirimden faydalanabilmeleri 

için, kanunun aradığı bazı koşulları yerine 

getirmeleri gerekir. 

- İndirim, kısmen veya tamamen uygulanır. 

- Yatırım indirimi, Devletin uyguladığı bir 

vergi tedbiridir. 

İşletme t0rafından gerçekleştirilmiş yeni bir 

yatırımın varlığı. 

- Belli bir süre sonunda işletme tarafından elde 

edilmiş bir kar. 

- Kara uygulanacak belli bir verginin bulunması 

gerekir( 10). 

(10) Cem ALPER, "Teşvik Edici Vergi Politikası Olarak 
Yatırım İndirimi ve Türkiye'de Uygulanması", 

A.İ.T.İ.A. DERGİSİ, 1972, C.4, s.l9. 



Açıktır ki vergiye konu kazancın belli bir ora

nının yatırımcı lehine düşüldükten sonra vergilendiril-

mesi yatırımcı için bir tasarruf, kamu için ise bir 

vergi kaybını teşkil edecektir. 

B. YATIRIM İNDİRİMİNİN Al/IACI 

Yatırım indiriminin esas itibariyle yatırımları 

.özendirme( teşvik) ve yönlendirme olmak üzere iki temel 

amacı bulunmaktadır(ll). 

Yatırımları özendirme; bütün olarilir yatırımların 

toplam talebi arttırmak amacıyla teşvik edilmesidir. 

8 

Yatırımları yönlendirme; belirli amaçlara ulaş

mak için bir kısım yatırımların sellektif olarak özen-

dirilmesidir. Burada kaynak dağılımı, vergi önlemleri 

ile etkilenerek yatırımlar belirli konulara, alanlara, 

teknolojiye veya firma büyüklüğüne doğru yönlendirilmek 

istenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde bu amacın önemi 

büyüktür. 

Yatırım indiriminin yapılan çeşitli tsnımlardaki 

ortak özellikler gözönünde tutuluxsa başlıca şu temel 

amaçların olduğu görülür. 

,::::, (ll) Yenal ÖNCEL, "Vergilerin Kaynak Dağılımını Etkile
ınesi ve Yatırım İndirimi", :MUHASEBE ENSTİTÜSÜ DER

GİSİ, İstanbul, 1982, S.27, s.32-33. 
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1. TE~}:EiBBÜS KAZAJJÇLA:?DJDAN DAGITILlVf.iı.YIP TASARRUF 

EDİLEN lWJ:.'LARIN BELLİ BİR AHACI YÖNELEN 

YATIRIMLARDA KULLANILMASI 

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını gerçek-

leştirmed e tasarruf düzeyinin önemi bü~rüktür. Bu ülke

lerin sanayide ilerlemeleri yeni yatırım harcamalarının 

gerçekleştirilmesi için tasarruf edilen fonlara ihtiyaç 

vardır. Yatırımların dış yardım veya borçlarla karşı

lanması düşünüldüğünde yatırımların karlılık oranı düşük 

olabileceği gibi rantabilite bakımından da ayrı bir fark 

yaratabilir. Bu bakımdan üzerinde önemle durulması ge

reken husus; teşebbüsleri tasarrufa yönelt~ek, milli 

tasarruf düzeyini arttırmaya ve dolayısıyla yatırıma 

yöneltilecek fonların yaratılmasıdır. 

İktisadi politika gereği, yatırımların tasarruf 

edilen fonlarla karşılanmasının tercih edilmesi yatırım 

indiriminin indirimden faydalanrna bakımından firmaların 

finansman kayna~ında büyük önem taşır(l2). 

Öte yandan tasarrufların kullanıldığı yer de 

tasaruf düzeyinin yüksekliği kadar önemlidir. 

~ (12) Ahmet KILIÇBAY, İktisat Teorisi, İ.Ü.İ.F. Yayını, 

No: 126, İstanbul, 1967, s.95. 
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Tasarruf edilen kazançlar kısa vadeli sanayi ya

tırımlarına ayrılıp yüksek kazançlar elde etme amacında 

da kullanılabilir. Oysa, kalkınmak için az k~rlı, çok 

külfetli ve uzun beklemeyi gerektiren alt yapı yatırım

ları niteliğinde temel yatırımlara ihtiyaç vardır(l3). 

Bu tür yatırımlar bir işletmenin, bir kurıuuşun tek 

başına baçaramıyacağı kadar bü;yiik ekonomik sorumluluk

ları gerektirdiGinden çoğu kez Devlet tarafından yapı-

lır(l4). 

İşte yatırım indirimi bu yönüyle, sermayenin bir 

kısmının yapı yatırımıarına kaymasını sağlamaya çalış-

mal<::tadır. 

Bu bakımdan yatırım indiriminin temel amaçların-

dan biri de tasarrufları ülke ekonomisine yararlı yatırım-

ıara kanalize etmektir. 

2. DEVLET İN İLERİDE SAGLN.TAYI TASAHLADIGI DAHA 

FAZLA BİR GELİR İÇİN MEVCUT GELİRİJ:.JİN I3İR 

'\GSMilffiAN VAZ GEÇMESİ 

Yatırım indiriminin ileride elde edeceği daha 

fazla bir gelir için Devletin elindeki bir gelirden vaz 

(13) Ergül HAN, Kalkınmada Altyapı Yatırımları, E.İ.T.İ.A., 

Eskişehir, 1973, s.47. 

(14) KILIÇBAY, a.g.e., s.l66. 



ll 

geçmesi basit bir mali politika gibi görünmesine rağmen 

üzerinde durulması gereken bir konudur. Özellikle vaz

geçilen gelirin miktarı veya bu gelirin vergilendiri-

lecek oranı, uygulanması düşünülen çeşitli teşvik ted

birlerinin seçiminde önem kazanır. 

İktisadi ve mali politika olarak uygulanması dü

şünülen teşvik tedbirlerinin öngörülen hedefe varmada 

yarar sağlıyacak ülke koşullarına uyacak biçimde olma-

ları gerekir. Bu bakımdan, Devletin cari ve gerçekleştir

mesini öngördüğü yatırım harcamalarında bulunacağı göz 

önünde tutulursa, bu harcamaların finansmanı için ver

giye olan ihtiyaç kendili[inden ort<:ıya çıkar. Devletin 

ihtiyacı olan vergiyi toplayabilmesi için uygulanan 

teşvik tedbirleri ile yakından ilgilidir. Yatırım indi

rimi de Devletin uyguladığı bir teşvik tedbiri olduğuna 

göre Devletin yatırım indirimi uygularken dikkatli dav

ranması ve mali bir bunalıma düşmemesi gerekir(l5). 

YATIRD'Il ÜillİRİMİNİN Afv1AÇLARILDAN BİRİ DE 

YATIRHirLA.B.I ÜLKENİN EKONOMİK BA<IHDAN GERİ 

KALr!IIŞ OLAN BÖLGELERINE ÇEIC.lEKTİR 

Bu bölgelerele iş gücünün eğitimden yoksunlu/S'U, 

veriminin düşüklüğü, iş gücü devir oranının yillcsekliği, 

~ (15) M. Zeki KutiUCA, Yatırımİndirimi ve Maliye ~olitikası, 
İ.ü.İ.F. Yayını, No: 144, İstanbul, 1962, s.l77-l86. 
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çok düşük ücret hadlerine rağmen gerçekte iş gününün 

maliyetin yükseltici yönde bir etki yaratır. Bu bakımdan 

bir yandan yatırım indirimi nedeniyle sermaye maliye

tinin düşüşü di~er yandan yüksek iş gücü maliyeti, te

şebbüsü kapital yoğun bir üretim tekniği tercih etmeye 

zorlayabilif• Eğer yatırımın geri bölgeye çekiliş neden

lerinden biri de buradaki atıl iş gücüne iş iwcanı ya-

ratmaksa ;yulcarıdaki açıklamaları dikkate alarak isteni

len amaca ulaşılmayacaktır(l6). 

Vergi Reform Komisyonu raporundaki yatırım indi

rimi sistemi ile ulaşılmak istenen temel amaçlar şöyle 

sıralaDJnıştır(l7): 

- Toplam yatırım hacmini arttırma. 

- Yatırımları belirli bölge ve üretim alanlarına 

yöneltme, özellikle gelişmemiş bölgelere yapı-

lacak yatırımları teşvik etmek. 

- Verimsiz faaliyet kollarında ve süpekilatif 

nitelikte olan yatırımları engelleyip yatırım-

ların belirli alanlara yönelmelerini sağlama. 

- Sanayi ve diğer üretim alanlarında verimliliği 

arttırma. 

·~,(16) ALPER, a.g.m., s.23. 

·~ (ı 7) Vergi Reform Komisyonu, Genel Vergi Reform Raporu, 

İstanbul, Temmuz 1961, s.29. 
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Ancak, yatırım indiriminin bu amaçları gerçek-

leştirmesi, amaçlara uygun Şekilde uygulanmasına bağlı-

dır. Aksi halde Devlet indirim sonucu vergi gelirinden 

yoksun kalabilir. Bu bakımdan amaçların gerçekleşmesi 

genel bir kalkınma planını gerektirir(lB). Bununla be-

raber böyle bir plan olsa bile yatırımları zorlaştır

mayan ve kösteklemeyen diğer teşvik ve koruma tedbir

lerinin de yatırım indirimini destekleTnesi gerekir( 19). 

C. YATIRllvi İI'IDİRİMİNİN ETKİLERİ 

Yatırim indirimi bir yandan bazı yatırımlar le-

hine ayırım etkisi yarattığı gibi, teşebbüsün sermaye 

maliyetinde bir düşmeye yol açarru( gelir etkisi de sağ-

lar. 

l. BEYAN ETKİSİ 

Yatırım indirimi ile aranılan koşullara sahip 

yatırımlara harcanan tutarların vergi matrahından indi-

rilebilmesi teşebbüse tasarrufu sağladığından, yatırımın 

~· ( 18) İs ma il TÜFX, "N iç in ve Nasıl Sanayileşme 11 , Türkiye 
Ekonomi Kurumu, Türkiye'nin Sanayileşme Sorunu 
Semineri, Ankara, Haziran 1970, s.S-9. 

(19) Selahattin TUNCER, "Yatırım İndirimi", İKTİSAT VE 
MALİYE DERGİSİ, ;C.lO, S.9, İstanbul, 1963, s.384. 
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net maliyetini dtişUrmektedirl2o). 

Çeşitli yatırımların indirimi ve de~isik vergi u ~ 

oranlarına göre yatırım indiriminin yatırım maliyetini 

dü0UrdUğU, TABLO-l'de gösterilmistir. 

TABL0-1 

V e· r g i O r a n ı .a r ı % 
Yatırım İndirimi 25 30 35 40 46 50 
Oranları:i % Yatırım Maliyetinde DUşUş Oranları % 

30 7,5 9,0 10,5 12 13,8 15 

40 lO 12 14 16 18,4 20 

60 15 18 21 24 27,6 30 

lO O 25 30 35 40 46 50 

Kaynak: Öz han ULUATAl\1, a.g.e., s.l36. 
Aykut HEREKMAN, a.g.e., s.30. 

Memleketimizdeki yatırım indirimi ve vergi oran-

ları alınarak düzenlenen tabloda vergi oranlarında.l<;:i 

artış müteşebbis için daha büyük bir tasarrufa yol aç-

mak ta, yatırım ın dirimi oranı yükseldikçe belirlenen 

her vergi oranında bu tasarruf büyümektedir. Hatta yatı

rım indiriminin oranı %100, vergi oranı %25 olduğunda 

yatırım maliyetinde dUşUş oranı %25, vergi oranı %50 

oldut~nda ise %50 olmaktadır. 

~ (20) DİKMEN, a.g.m., s.461. 
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Yatırım indirimi, yatırım maliyetini düşürdüğün

den yatırımın net k~rlılığı yükselir. 

Müteşebbis yatırım kararını vermeden önce diğer 

maliyetlerle beraber vergi indiriminin sağlayacağı ma

liyet tasarrufunu da gözönünde tutarak kendisine en çok 

k~r getiren alana yatırırnda bulunur(2l). 

O halde yatırım indiriminin müteşebbisleri iste-

nilen alanlara yatırım yapmaya yöneltınesi indirimden 

yararlarramayan faaliyet kollarından indirirnin tanındığı 

faaliyet kollarına doğru sermaye malı akışını başlata-

bilir. Yatırım mallarının bu hareketi yeni alanlardaki 

sermayenin marjinal verimliliğini azaltacağından sermaye 

malı akışını, ~er iki üretim alanında sermayenin marji

nal k~rlılığı eşitleninceye kadar devam eder. İşte ya

tırım indiriminin yarattığı bu etki beyan( ikame) etki-

sidir( 22). 

2. GELİR ETKİSİ 

Kalkınmanın hızlanması baleımından önenli olan 

yatırım indiriminin bu etkisi özellikle iktisadi kalkınma 

hızını yükseltmek için yatırım hacmini arttırmak zorunda 

(21) DİKMEN, a.g.m., s.447. 

(22) Arif I'~EMLİ, Hızlandırılmış .Amortisman ve Yatırım 
İndirimi, İ.Ü.İ.F. Yayını, No: 163, İstanbul, 1965. 
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Bu balnından yatırım indiriminin genel yatırım 

hacmi üzerine olan gelir etkisinin, özel sektör yatı

rımlarının dağılımındaki değişmeyi tayin eden beyan 

etkisi kadar önem vermek gerekir(23). 

Yatırım için tanınan vergi indirimi bir yandan 

Devletin vergi gelirini azaltırken öte yandan teşebbüs

lerin vergi sonrası k~rlılık derecesini J~seltir. Te

şebbüsün net gelirindeki artışın toplam yatırılabilir 

kaynakların düzeyini arttırıcı bir etki yapabilmesi, 

yani yatırım indirimi dolayısıyla genel yatırım hacminde 

bir artış olması, geniş ölçüde indirirnin sennaye k~rlı

lığını arttırma oranına bağlıdır(24). 

l!Iemleketimizde, yatırım indiriminin uygulanma

sıyla Devletin vergi gelirinin azaldığı ve yapılması 

gereken yatırımları gerçekleştiremediği görüşü yatırım 

indirimine yöneltilen tenkitlerin başında gelir. Yatırım 

indirimini savunanlar ise, indirirnin özel yatırımları 

teşvik etti,:·i ve bu sayede toplam yatırımların arttığı 

görüşündedirler • 

.. / (23) DİKWIEN, a.gom, s.447-448. 

\'":> (24) DİKMEN, a.g.m., s.462. 

,. 
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Bu sonuçlardan en faydalı olanı üçüncüsü olma

sına rağmen, toplam yatırım hacminde artış yine de 

yatırım indiriminden sorıra yapılan yatırım.1.n karlılık 

derecesine bağlı olr,1akta.J.ır. Müteşebbislerin yatırım 

yapacakları alanları önceden tahmin edernemeleri dikkate 

alınırsa, yat ırı11 indirirrd nin uygulandığı alanların 

Devlet tarafından saptarımasıyla mü teşebbislere bu 

hususta yol gösterilmiş, aynı zamanda lüks harcamalara 

yöneltilen fonlar da bu alanlara çekilmiş olmaktadır. 

Bu yönüyle yatırım indiriminin ekonomi bakımından fay-

dalı olduğu bir gerçektir. 

Nit ekim Türkiye 'de olduğu gibi anıaç lüks konut 

yerine ma 1dna ve techizat yatırımlarını arttırmak 

şeklinde "Yatırım kalıp larını değiştirmek" olduğundan 

yatırım indiriminin baı:;ıarılı ve faydalı olduğu kuşkuya 

yer vermemektelir(31). 

D. YA'"riiUlil İNDİRİI'.'Iİ VE DİGEPl ALTEHI~ATİFL1"'R 

Özel teşebbüs yatırımlarını belirli üretim 

alanlarına veya bölgelerine y<5neltmek için vergi poli-

tikası tedbiri olan yatı!'ım indiriminin yerine, ucuz 

kredi ?o li tr.<:ası, süpvansiyorı, hızlandırılınış amort:Ls-

man gibi tedbirler de uygulanabilir. 

(31) Carl s. SHOUP, Türkiye'de Vergi Reformu Planlaması, 

28 Eylül 1972, s.l4. 
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Yatır11rı indirimi kapitali n rantabili tesini yük

sel tmesi veya maliyetini dü şU rnwsi dolayıs:ı.yla yatırım 

yapılması istenilen alanların özel yatırımları çekmekte, 

özel kesim yatırımlarının b~lgeler ve üretim alanları 

bakımından yap ıs ını değiştir. ınektedir (32). Amaç bu 

oldu~u takdirde diğer tedbirlerde bu amacı sa~laya

bilir. Fakat bu amaçlar yer ve za11an bai.:ımından fark

lılıklar gösterir. 

Elde edilmek istenen amaçlara göre yukarıda yer 

verdiğimiz çeşitli tedbirlerin uygulanabilme imkanları 

ve yatı.rım indirimi ile karşılıklı ilişkileri, ince

le.'n.ınesıi .gereken bir özelliktir. 

1. YN.riRIM İIIJDİRİiviİ VE UCUZ KREDİ .POLİTİKASI 

Varılmak istenen amaç özel teşebbüs yatırım

larını belirli üretim kes:imlerine ve gelişmemiş böl

gelerr:: yc5 nel tmek yanında bu yatırımlar ın hacmini de 

arttırmak olunca, ucuz kredi politikası ile yatırım 

indirimi arasLıda bir fark ortaya çıkmarnaktaJır. Dev

let uygulad.ığı yat ı.rım indi.rirn.i yerine vergi gelirinin 

bu kısmını, banka sisteminin ucuz kredi politikasındaki 

ek maliyet.i:ıi karşılamaya ayırdığı takdirde, toplam 

yatırım hacmini de yatırım indiriminin uyguladığı 

(J2) Gülten-Haydar KAZGAN, a.g.m., s.BJ-84. 
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yoruma göre daha yüksek b ir artış sağlaması mlirnkün-

dür (33). 

Türkiye 'de özellikle bölgeler arası gelişme 

farklılığını azaltmak ar.1acıyla gelişınemiş bölge olarak 

kabul e dilen yöreler'de ucuz >.e uzun vadeli kredi poli

tikası uygulana.rak yatırımların bu bölgelere ka;ydırıl-

ma sına çalışılmaktadı.d34). 

Uzun kredi po li ti l;:ası teşvik tedbiri olarale 

yatı.rım hacmini arttır:nada daha etkin bir araç olmakta, 

fakat firmalar yönünden düşünüldiiğünde yatırL'TI indirimi 

gerek tasarruf-yatırım süresi ni asgariye indirmek, 

gere~c se aşırı borçlanınanın f irmBya yükl ediği rizikoyu 

kaldır:nak bakımından daha önce belirttiğimiz ucuz 

kredi nin firma ya bu yolla sağladığı imkanlar dan daha 

teşvik edici bir niteliğe sa"h.iptir. Zira yatırım indi-

riminin firmanın öz sermaye/borçlar oranını yükseltir. 

Böylece borç alma yeteneğini arttırır. Bu nedenle Dev-

letin ucuz kredi iJOl itH:a:-s ıtu yiJrJ te bilmesi, yatırım 

indirim:irüne de bağlı görUrrnesid:Lr. Eğer firmaların 

Öz Sermaye/Borçlar oranı diJşük ve bu durum devamlı 

olursa, ucuz leredi Devlete çok pahı3lıya mal olabil:i.r. 

(33) Gül ten-Haydar KAZGAN, a. g.m. , s. 84. 

(34) D.P.T., İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Türk 
.;. .. 

Ozel Sektörü, Yayın No: 948, s.l8-19. 
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Firmaların b'j~ri.i~ne imkanları Öz Sermaye/Borçlar oranına 

bağlı ol::lu>:una ve oto finansmanın da firmanın borç 

aL:ıa yeteneğini arttırarı tek husus olducuna göre yatı-

rırn ind.ir imi ve ucuz kredi te db ir leri ni n bir arada 

yürü tU lme::ıirün gerektiği açık bir şekilde görülr:ı.ekte-

dir(35). 

2. YATIRIM İNDİRÜJ.[İ VE SÜBVANSİYONLAR 

Devletin iktisadi hayata müdahalesi ile yatı-

rırnları teşviki nde sübvansiyanların mı? Yoksa i çler-1 nde 

yatırım indiriminin de bulunduğu diğer tedbirlerin mi? 

Daha etkili olduğu ve daha iyi sonuç verdiği tartışı

lan bir konudur(36). 

Devletin varlığı ve tüm faaliyetleri dolayısıyle 

özel ekonomi sektörleri ne sağlanan özel destekler ola-

rak tanımlarıdığında çok çeşit li konuları kapsayan ve 

bu bakımdan uygulr-vıdığında daha iyi sonuçlar verdiği 

ileri siirülen sebvansiyorılar (37) sadece yatırımlara 

olan etkileri d ii şii nüldliğünde, bel i rl i grupları n 

(35) Haydar I":.AZ GAlJ, "Yat ı.rımlarda Finansmanın RoUP', 

İKTİSA'r J?AKÜJ.ıTESİ Iv'IECl'/IUASI, c. 20, No: 1-4, İstan
bul, 1960, s. 95. 

(36) Vergi Reform Komisyonu Raporları, C.l, İstanbul, 

1969' s. 28. 

(37) Gunter SCHlVIÖLDERS, Kamu Yatırımları İktisadi Tesir

leri, (Çev.: Salih TURHAN). 
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kapsamını daha da daraltması nedeniyle diğer tedbir-

lere göre daha az başarılı olmaktadır. 

Özel sektör yatırımlarını teşvik konusu.nda süb-

vansiyonların dahr::ı iyi sonuç verdiğini savunanlar ve 

karşı olarıla.rın ileri sürdükleri dij şünceler şöyle dir 

(38). 

Sübvansiyonların daha iyi sonuç verdiğini ileri 

sürenler: 

- Sübvansiyan sisteminin yatırım yapılması is-

te ne n alanın daha objektif ve iyi ola.rak seçilmesini 

sağladığını, 

- Devletin sübvansiyon yoluyla yat ırıınları t eş-

vik ederken katlanacağı fedakarlığın sınır ve kapsa

mını önceden kesin olarak belirleyebildiği ve sapta

yabildiği, 

- Özellikle ye ni teşeb büs ve işletmeleri n kuru

luşlarını izieyen ilk yıllarda kar sağlayamadJ_kları 

görüşü nden hareket ederek sUbyansiyonların te şe b büs 

ve işle tınele ri n kurulma}n ~da daha etkili bir teşvik 

un.suru ni te li ği nde olabildiği görU~> U ndedirler. 

(J8) Abdurrahman SERDAH, Teşvik :Mevzuatı ile Beyanname 

Usül Yönü nden Yatırım indirimi, Örneklerle Uygu

lanması, 1980, s.42-48. 
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Teşvik tedbiri olarak sübvansiyonların düşünce-

sine karşı olup yatırımların teşvikinde diğer mali 

tedbirlerin daha başarılı olduğunu savunanlar ise: 

- Keyfi uyr;ulaınalara, suistiınal ve kayırmalara 

yol açarak vatandaşlar arasında fırsat eşitliğini 

zedeleyici o lduğunu, 

Belirli zünrelerin, belirli kimselerin zengin 

edildiği düşUnoesini uyandırdığını, 

- Mali tedbirlerden, gerekli şartlara sahip 

olan herkesin hak iddia edebileceğini ileri sürerler. 

Gerçekten, diğer te~vik tedbirleri ile benber 

uygulanmadığında Devlet tarafından verilen sübvansi-

yonlar ekonoini içinde dolaysız ve daha çok dalaylı 

etkiler yara trnaktadırlar. Bazıları kurullJJ} yeri koşul

larını değiştirmekle diğer bir kısmı ise yatırımların 

teknik ilerlemesini engelleınektedir(J9). Hatta toplam 

arzda tıkanılclık göster;:neyen üret:i.m kollarında enflas-

yonla savaşınada yarar sağlayamadığı gibi aksine belirli 

sektörlerdeki üreticilerin sat ın alma gücünü arttırdı-

ğından enflasyonik bir etki yarat8bilnelctedir(40). 

(39) SCHMÖLDER, a.g.m., s.90. 

(40) 
·~ 

\ ') 

Maci t İNCE, "Modern Devlet Giderleri ve Yeni ·Geliş

meler", A.İ.T.İ.A. DERGİSİ, c.ı, S.2, Ankara 1969, 

s.47. 
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./ YKJ' JR Ii~ İNDİRİlÜ VE Ii IZ LANDIRIL11IŞ Al~ OR Tİ SMAN 

.:t~? 
J>/l/ 

:,ı,.,:( 

İktisadi işletmelerin bünyesinde sabit sermaye 

unsurları vardır. Bu kıyınet le ri n "kaybolan, azalan 

değerini kaybeden bir aktif değeri karşılayabilmek, 

telafi edebilmek için aynen veya aşağı yukarı olarak 

i şlet me nin karında n ayırmak" arnort i s ma nın konusunu 

teşkil ede.v (41). 

Farklı anlamlar ve çeşitli uygulamaları vardır. 

Fakat , te şebbüsleri n yat ırıınlarırıın getireceği geliri 

değiş tir.:ne~-\: i çin teşvik ted biri olarak devlet in uygu-

ladığı amortisman yöntemi hızlandırılrnış amortismandır. 

Bu yöntemle sabit sermaye unsurları çok kısa zamanda 

amorti edilip yatırım maliyetini geri alma olanağı 

sağladığına göre firma bala.mından ilk yıllarda finans-

man maliyet ini dUşürücü bir etki yaratır. 

Amortisman fonları firmanın Öz Sermaye/Borçlar 

oranını yüJ.\:sel tmek sure t:i.yle borçlanmanın rizikosunu 

düşürerek firmamn daha iyi koşullarda borç almasını 

sağlayabilir(42). Yatırımlaı"ın her zaman uzun vadeli 

krediyi bula:m:ıdıkları ve dolayısıyla kısa vadeli borç-

lar la yat ırı::nlarını gerçekleştir dikleri d \..i f}ii nü lürse 

(41) Cevat YÜCESOY, Envanter ve Bilanço, 5'nci Baskı, 

Vl İst an bul, 1970, s. 28. 

(42) Gülten-Haydar KAZGAN, a.g.m., s.87. 
').!~ 
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hızlandırılmış amortismanın firmaya uzun vadeli fonlar 

kazanJ.ırmada oynadığı rol daha iyi anlaşılmış olur. 

Teknik d.e[işınenin çok hızlı olduğu durumlarda da fir-

ınaların teknik değişmeleri izlemelerinde büyUk fayda 

sağlar. 

Kısa vadeli iktisadi istikrarın sağlailinasında 

ya tırını indirimi hızlandırılmış amortismandan daha 

avantajlıdır(43). 

Hızlandırılmış amortisman, gelecekteki vergi 

ödemfüe.r.i i le bunların bugünkü değeri arasındaki far

kın teşkil ettiği zarar şeklinde çok pahalıya mal ola-

bilme Jet e, bu zarar hali hazır değerin bilinmeyen bir 

şekilde azaltıl~ası dolayısıyla gizli kalabilmekte, 

bu nedenle Devlet parasını faydasızca harcamaya teşvik 

etmektedir(44). 

Ülkemizde mevcut olan vergi hukukuna göre yatı-

rım indiri~i ile hızlandli~ıımış a~ortisman arRsında 

bir ilişki yoktur. Yatırım indiriminden faydalanılr.1ası 

hali nde, müte:}ebbis bir taraftan yaptığı yat ırırrılar 

için amortisman ayırıp diğer taraftan bu yat ır:ıın için 

tanınan nisbet dahilinde yatırım indirim_i.nden istifade 

eder. 

(43) NEl:ıLİ, a.g.e., s.46. 
'2-1. 

(44) SHOUP, a.g.e., s.65. 
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İşletmelerin sabit değerlerinin hem amortismana 

tabi tutulması hem de yatırım indiriminden fay;lalan-

dırılm.ası ise işletmelere büyük avantajlar sağla11aktadır. 

4. Y1fi IlUi1I İl'JDİRİi:IIİ VE TERGİ TNrİLİ 

Vergi tatili yatırım gelirlerinin belirli bir 

süre vergi dışı kalmasıdır. Vergi tatilinde yukarıda 

belirtilen amortisman ve yatıı~m indiriminde olduğu 

gibi yatırımların vergi yükünü azaltmaktaysa da ara

larında önemli farklar vardır. 

Vergi tatili kar düzeyi ne yat ırıın indirimi sabit 

varlıklara yapılan yatırı~ miktarına bağlıdır. Vergi 
,.. 

tatili karlar üzerinden alınan gelir, Gelir ve Kurru~ar 

Vergisi oranında sürekli bir indirim olarale düşünüle-

bilir. Yatırım indirimi hızlandırılmış amortis~anda 

aynı vergi oranına tabi olan ve aynı miktarda sabit 

varlık yatır:uı.n yapan iki firma aynı miktarda vergi 

tasarrufu sağlayacak, halbuki vergi tatilinde, yatırım 

üzerine kar oranı, fazla olan işletme sermayesi saoit 

varlı!.:larınd.an büyü k olan işletmelerde vergi tat ili 

yönteminden karlı çıkarlar. Karşılaştır~ada vergi tatili-

nin süresi, yatırL1ı indirimi yada amortisman oranının 

önemli rol oyna;:ıasına rağmen sermaye faktörü maliyetini 

azalttığı için sermaye yoğun üretim tekniklerinin 



kullanılınasına sebep olabilir(45). 

E. YN1:Il\D.1 İJ:-rDİHİiıiiİ UYGUiıAl!lA USULLERİ 

YatırL"il indirimi genellikle aşağıdaki biçim

lerde uygulaQ~aktadır(46): 

Belli şartların varlığı hali nde yatırı11 

indirimi uygularııı·. 

İşletmede bıra.kılan kazan(,:lar vergiden is-

t isna edilir. 
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Temettüler hakkında istisna yada vergi indi-

rimi uygulanı::. 

Yatırım indirimi yeı~ine vergi oranları düşü-

lür, ertelenir. 

Gününüzde çeşit li üL-<:elerde uygulanan uygulama 

biçimi belli şartların varlığında yatırım değerinin 

belli oran:un.n vergi matrahından düşüLrı.esi dir. 

(45) Peacock, A. Ş'i:IA\'J, G.K. Fisca1 IiiEASURES to Create 

Bulletin for International Fiscal Documentation, 

Vol.L{VII, s.446-45J. 

(46) Burhan CEYHAH, Yatırım İndir i :ni ve 1·•1aliye Poli
JJ--.· 

tikası, İzmir Ticaret Gazetesi ~atbaası, 1970, 

s.6. 
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Bu biçim ile yatırım indirimi bir vergi istis-

nasıclır. Kimi yazarlar yatırım indirimi için "Ters 

vergidir" demişlel'dir. Bazı maliye kitaı~lax·ında da 

İktisat çı Samuelsan ye. t ın.m j_ ndiriııı:i_ ı~ on.usunda "mükel-

leflere verilmiş rüşvet tir" demektedir (4 7). 

Yatırım indirimi karma ekonomi sis temini uygu

layan ülkelerde sözkonusu olmaktadır. Karma e.konomi 

ö.ü zeni u;)i·gulayen sis te:nde Devlet tüm ekonomik kaynak-

lara hal:dm olamemaktadır. Özel sektöre yatırJJn j_ndi-

rimi yolu ile fon ;yardımı yap ar ak onv. yatırım yapmaya 

özendi.rmek te3j_r. 

(47) CEYHAN-, a.g. e., s.l8. 



İKİNGİ BÖLÜM 

YN,' llliili İNDİRİl\ÜNİN UYGULAMilASI 

A. YAT IH.IJ'.:I İNDİRİ1;1İHİN T.AB.İHSEL GELİŞİUİ 

Devlet ve özel teşebbüsün kalkıTh~aya birljkte 

kat ıl dığı Anayasal müesseselere Kalkıruna planlarJ.nJ.n 

blirıyesj_ne dayandırılan karma bir ekonomik sistemi 

benimseyen ülkemizde, Devlet yatırırQarı yanında, özel 

te:;;ebbüs yatırınlarının da iktisadi kall-:ınrrtayı sağla

yacak alanlara kay ',ırılma . .sını gereldi rmiş tir. 

İktisadi kalkınınayı ve sektörel teşviki sağla

mak, iktisadi gelişmeyi memleketin belirli böleeleri 

yerine gelişme:nir? bölee il ve ilçelerini de kapsayan 

geniş bir alana yayı1mak (Bölgesel te;)vik) gerektiğ~Ri 

gözönünde bulunduran Vergi Reform Komisyonu Vergi 

Reformunu ele alırken; vergi sistemini bir araç olarak 
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Kanunun 16'ncı maddesiyle ikinci kısırnın sonuna yedinci 

bölümden sonra şekizJnci bölüm. olarak eklenen Ek Mad

deler(l,2,J,4,5,6) ile 1.3.1963 tarihinde yatırım indi

rimi uygularaası yürürlüğe girmiş tir. Daha sonra ı. ı. 1981 

tarihinden geçerli olmak üzere 2361 sayılı kanun1a 

önemli değişikliğe uğraşım ve 1.1.1984 tarUdr.ıde yü

rürlüğe girmek üzere 2970 sayılı kanunla bir fıkra 

eklenmiş, ll. 12.1985 taı·ih ve 3239 sayılı kanunla de-

ğişikli~e uğramıştır. 

Gelir vergisi kanununa paralel olarak yatırım 

Indirimi j çeren 5422 sayılı kurı.ı.mlar vergisi kanununun 

8. meddesinen 9!uncu bendine 2970 sayılı Kanunla bir 

fıkra eklenmiştir. Aynı bent 3235 sayılı kanunla da 

değişikliğe uğramıştır. 2362 sayılı Kanunla düzenlenen 

ve 1.1.1981 tarihinde ~~rürlüğe giren mükerrer 8'inci 

maddede konu edile n finansman fonu da yatırım indirimi 

ile doğrudan ilişkili dir. 

Bu konuyu i çeren l1Ialiye ve Gümrük Bakanlığı 

Genel Tebliğlerine geli nce, 

1963 yılında 53 nolu Gelir Vergisi 

12.2.1973'de yayınlanan 108 nolu Gelir Vergisi 

8. 5.1981' de yayınlanan 20 nolu l~urvmla.r Vergisi 

J.4.1986'da yayınlanan 31 nolu Kurtımlar Vergisi 

Genel ~_,ebliğle.rinden ibarettir. 

Görüldüğü gibi 25 yıllık uygulamada bu konuda 



gayet az tebliğ yayınlanmıştır. Bunun nedeni Kanunun 

formaliter ve yatırım indirimi hillekının kazanılması 

aşamasının Maliye Bakanlığı'ndan daha çok Teşvik ve 

Uygulama Dairesini ilgilendirmesidir(50). 
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Bilindiği gibi kabul edilen yatırım indirimi uy-
~ 1 

gulamasında, yatırım indirimi özsermayeden saglanan ve 

karşılarran kısma uygulanmakta iken, 2361 sayılı Kanunla 

yapılan değişiklikle öz kaynak koşulunu kaldırarak yerine 

"kaynağı ne olursa olsun" hükmü ile özkaynak dışında 

sağlanan finansman kaynağınında yatırım indiriminden 

yararlanmasını sağlamıştır. Ayrıca önceden arsa tedari-

kinin yatırım indiriminden yararlanıp yararlanmayacağı 

tartışmalarına bu kanunla açıkça arsa tedarikinin ve 

inşa halinde satın alınan binaların satın alma bedeli-

nin yatırım indirimine tabi olmayacağını kabul etmiştir. 

4.1.1984 tarih ve 2970 Sayılı Kanunla Gelir Ver-

gisi Kanununun ek 3' ncü maddesinin sonuna "Bal:anlar 

Kurulu kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan yatırım

lar için indirim nisbetinin %100'e kadar arttırınağa ve 

ymcarıdaki nisbetten aşağı olmamak üzere yeniden tespit 

etmeye yetkilidi!' 11 şeklinde fıkra ilave edilmiştir. 

28 Şubat 1963 gün ve 202 sayılı Kanun gere§j;ince, ilk 

(50) Malik ALACAGÜN, Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog 

Dergisi, 1987/5, s.25. 
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defa 1968 yılı Program Kararnamesi ile Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerini kapsayan 22 il bu tarihe kadar 8 

kez de[~işikliğe uğramıştır\51). Belirtilen madde hükmü 

ile Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkisini Bakanlar 

Kurulu 12 Aralık 1984 tarihli Batanlar Kurulu Kararı 

ile l3'U birinci derecede ve l5'i ikinci derecede önce-

lil:li iller olmak üzere tesbit ve ilan etmiş olduğu il

lerden Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli illerde 

yatırım mallarının nisbetini %100, ikinci derecede 

kalkınmada öncelikli y8relerde ise %60 olarak tespit 

etmiştir. 

3239 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununun 

9 numaralı bendinde yapılan bir ilaveyle "Bilimsel Araş-

tırma ve Geliştirme yatırımlarında yatırım indiriminin 

~~100 olacağı ka bul edilmiş ve ayrıca iç ortaklıklarını 

da kapsama dahil etmiştir. Gelir Vergisi Kanununun Ek 

Madde 2'nin 4'üncü bendindeki oranlar kanunun 46'nci 

maddesiyle yükseltilmiştir. Ek Madde 2'nin 5'inci ben-

dinin ilk paragrafının sonuna "Yatırım Teşvik ve Yatırım 

İndirimi Belgesi verilmiş" ibaresi eklenmiştir. Bu şe-

kilde Yatırım indirimi Belgesinin Teşvik Belgesiyle 

birlikte Devlet Planlama Teşkilatından alınacagı ve 

(51) Hasan DİNÇ, Kalkınmada Öncelikli Yörelere İlişkin 
Yatırım ve Teşvik Politikaları ve Uygulamaları 
"Atatürk Milliyetçiliği" Sempozyumuna Sunulan 
Bildiri, 100. Yıl~Üniversitesi 12.1.1985. 
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indirimden yararlanabilmek için bu belgenin gerekli ve 

yeterli bulunduğu hususu açıklık kazanmıştır. 

3239 Sayılı Kanunun 74'üncü maddesiyle Kurumlar 

Vergisi Kanununda 8'inci maddenin 9'uncu bendiyle ilk 

fıkrasına Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar ve İş Ortak

lıkları eklenmiştir. Doğal olarak bu madde hükmünden Tam 

mükellefiyete tabi kurumların yaOO.ncı sermayeli ortak

larının da yararlanmasını sağlamıştır. Ayrıca önemli bir 

formalite kolaylığı olarak da, Yatırım Teşvik ve Yatırım 

indirimi Belgesinin bir örneğinin ve ile:cde yapılacak 

vize ve iptallerinin Devlet Planlama Teşkilatınca Maliye 

ve Gümrillc Bakanlığına gönderilmesi ve bildirilmesi esası 

getirilmir;ıtir. 

Yatırım indirimi konusundaki uygulama esasları 

vergi genel tebliğlerine ek olarrut yatırımların teşvL~i 

ve yönlendirilmesi ile ilgili yıllık Kararnameler ve 

buna bağlı olarak ilgili Yıllık Karannameler ve buna 

bağlı olarak ilgili kuruluşlarca yayınlanan Tebliğlere 

göre belirlenmektedir. Son yıllarda bu tebliğler Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yayınlanmaktadır. 

1988 yılı içinde yayınlanmış olup 1.1.1981 tarihinden 

itibaren yürürlüktedir. 

B. YATIRIM İNDİRİMİNİN NİTELİGİ VE KAPSAMI 

1. YATIRIM İNDİRİI'IIİNİN NİTELİGİ 

Karma ekonomi düzeninde iktisadi gelişmenin, 
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serbest piyasada özel işletmelerin yaptıkları iktisadi 

mücadele sonunda gerçekleştirileceğine inanılır. Bu 

bakımdan, özel işletmeler tarafından yapılacak her türlü 

yatırımların teşviki Devletin temel politikalarından 

biridir(52). 

Genel kalkınma planına uygun yatırımlarının 

vergiye tabi kazançtan indirilmesi yoltzy-la özel sektö

rün yatırım harcamalarının bir vergi istisnası tanın-

ması yatırıma ayrılan fonların bir yandan bu alanlara 

akmasını sağlarken, öte yandan da farklı indirim oran

ları nedeniyle iktisaden geri kalmış bölgelerin hızla 

kalkınıı.ıasını teşvik ed e bilir. 

Kalkınmanın dinamik bir süreç olduğu gözönünde 

tutulursa yatırım indirimi uygulaması ile ekonomiye, 

kalkınma planına uygun yeni yatırımlar katılacağı gibi, 

genel ve dengeli bir ekonomik kalkınmanın gerçekleş

mesi, kurulacak yeni işletmelerin işçi ve personel ih

tiyacı dolayısıyla atıl iş gücünün rasyonel bir biçimde 

vergilendirilmesi bu yeni işletmelerin hammadde ve buna 

benzer ihtiyaçları dolayısıyla da çeşitli üretim kolla

rında gözle görülür bir gelişme sağlanması teşvik edil

mekte ve kolaylaştırılmaktadır. 

(52) Iviuhasebe ve Vergi Dergisi, C.2, S.9, Ankara, 1973, 
s.48. 
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Memleketimizde uygulanan yatırım indirimi sistemi 

ile özel sektörün kalkınma planına uygun yatırımları 

için yaptığı harcamaların belli bir 

ylizdesinin vergiye tabi kazançlardan indirilmesi kabul 

edilmiştir. Bu bakımdan Devlet özel sektörden alacağı 

bir kısım vergiyi alınamakla yatırım giderlerinin bir 

kısmına katılmakta, yapılan yatırım harcamalarının ba

zen %100''·ünün geri aldığı gözönünde tutulursa yatırım 

indiriminin işletmeler için ödüllendirme ni teli€ti söy-

lenebilir(53). 

2. YATIRIM İJ'JDİRİMİNİN KAPSAlili 

Yatırım indirimi ayırıcı özelliğe sahip bir vergi 

istisnası olduğundan(54) indirim&en bütün yül:ümlüler 

faydalandırılmadığı gibi indirirnin uygulanacağı kazanç

lar da Gelir veya Kurumlar V ergis i Kanununa göre fark-

lılık gösterir. 

a. Yatırım İndiriminden Yararlanacak Mükellefler 

Yatırım indiriminden yararlanacak olanları Gelir 

ve Kurumlar Vergisinde ayrı ayrı ele alıp göstermek 

mümkündür. 

(53) Salih ŞAHVER, "Bir Yatırımİndirimi Modeli", İ.İ.T.İ.A. 

DERGİSİ, S.l, İstanbul, 1973, s.77. 

( 5 4 ) D İlGirEN , a • g. m • , s • 4 4 9 • 
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aa. Gelir Vergisinde 

Gelir Vergisi Yasasına göre yatırım indiriminden 

yararlanaerne olan vergi mükellefleri şunlardır: 

- Gerçek kişiler, 

- Adi ortaklıklar, 

Kollektif şirketler, 

- Adi Komandit Şirketler'dir. 

Gelir Vergisi Yasasına göre vergi yükümlüsü ol

madığı halde Adi şirke~lerle Kollektif ve Adi Komandit 
'· 

şirketlerin yaptıkları yatırımların da yatırım indiri-

minden yararlanması kabul edilmiştir. Kollektif şirket

lerle Adi Komandit şirketler için "Zirai Kazanç" söz 

konusu değildir. Çünkü Gelir Vergisi Kanunumuzun 52'nci 

maddesinin 6 ve ?'nci bendinde bunlar tarımsal faali-

yette bulunsalar bile çiftçi sayılanııyacağı belirtil-

miştir. Tarımsal faaliyetten dot_~an kazançlarda ortakla-

rının aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir. 

DiCer taraftan gerçek usule tabidar rrıükellefiyette yatı-

rım indirimi uygulaması olmamaktadır. 

ab. Kurumlar Vergisinde 

Kurumlar Vergisi Kanunu, yatırım indiriminden 

dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil sermaye şirket

·lerine, kooperatifiere ve iş ortaklıklarının yararlana-
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bileceklerini hükme bağlamıştır(55). Bu bakımdan aşağıda 

yer alan kurumlar yatırım indiriminden yararlanırlar. 

- Anonim şirketler 

- Limited şirketler 

- Eshamlı Komandit şirketler 

- Kooperatifler 

- İş Ortaklıkları 

Bilindiği gibi sermaye şirketleri, Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited, 

hisseli komandit şirketler ile aynı nitelikteki yabancı 

şirketlerdir(56). 

Kooperatifler ise, 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanununa veya diğer özel kanunlarına göre kurulan is-

tihlak, kredi, satış, yapı vb. kooperatifler ile aynı 

nitelikteki yabancı kooperatiflerdir(57). Şirket ve 

kooperatif olarak kurulan yabancıların katıldıkları 

veya kb1.rc1ulrları sermaye şirketleri ve kooperatifler de 

aynı niteliktedir. 

( 5 5) 

(56) 

(5 7) 

(58) 

Tebli{_;de(58) belirtildilti üzere iktisadi kamu 

K. V .K. Mad. 8. 

K. V .K. Mad. 2. 

K.V.K. Ivlad. 3. 

1988 Yiilı Programı Uygulaması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Karar Teşvik ve Yönlendinne ile 
İlgili Mad 28, R.G.T. 5.4.1988, Sayı: 19776, s.63. 
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mUesseselerine iştiraki bulunan ve ananam şirket halinde 

kurulan ortaklık1ar ile dar mi.ikellefiyete tabi kururnlar 

ve iktisadi kamu müesseseleri de yatırım indirimina.en 

faydalanabilirler. Dar mükellefiyete tabi ~{urumlar ile 

i ş ortaklıklar ının yap tıkları yat ı.rım harcamaları 

1.1.1986 tarihinden, İktisadi Kamu Müesseselerinin 

yaptıklaı"ı yat ırı.rn harcamaları ile kullanılmış makina 

ve tesisler i se L.l. 1987 tari hi nden it ibare n yatırım 

indiriminden yararlandırılır. 

Türkiye'de Türk kanunlarına göre sermaye şirketi 

1\urmaksızın veya böyle bir şirkete ortak olmaksızın 

ticari ve sınai faaliyet te bulunan yabancı kurumlar, 

Türkiye'deki bu faaliyetlerini şube, temsilcilik ve 

irtibat büroları vasıtasıyla yürütmektedirler. Ancak 

yatırırrı indirir:ürıden yararlanacak olan, ser:naye şirketi 

niteliğindeJ.d yabancı kurumun Türkiye 'deki yatırımı-

dır ( 59). 

Yatırım indiriminden yararlan~a açısından, ser-

maye şirketi niteliği taşıması şartıyla yabancı kur·um-

ların da kurumlar vergi s i Kanunu -t nun 8 'ine i maddesi 

ilgili fıkrasından yararlanabileceği kabul edilmiştir(60). 

"' (59) Yılmaz ULUSOY, Anonim ve Lim. Şirketlerde Kar 

Dağıtımı ve Vergilendirme, Olgaç Basımevi, Ankara, 

1982, s.222. 

(60) Dan.4.D. 1982/549, K.l982/865; ULUSOY, a.g.e., 

s. 224-225. 
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Ayrıca yatırım indirininin şirket tilzel kişisine ta

nır:d'iğı, bunun yerli ve yabancı ortak şeklinde bölüne

;neyeceği vurgu,lanmalç istemıiştir(61). 

Ku.rı...unla.ı: Vergisi Kanunu, lüırumlAr vergisi ne tabi 

kurumlardan, dernek, tesis ve vakıflara ait ildisadi 

işlet rneler in yat ır ırp. i ndiriminden fayc1ala nmalarını 

kabul etme miştir. 

b. Yatırım İndiriminin Uygulandığ·ı Kazançlar 

Yatırım i ndiriminin uygulanacağı kazançlar 

"ticari !1 ve "zirai" kazançlardır. 

İndiri min uygulanacağ·ı kazancın çeşidi, indirim

den yara.rl::.ınacak olanların Gelir veya Kurumlar Vergisi 

Kanununa tabi bulunmal<:ırına göre farklılık göster::ı.ek

tedü·. 

ba. Ge lj.r Vergi si nde 

Yatırım indiri~i, sadece ticari veya zirai ka

zançlara uygula n.dı€~ından ( 62) , bu kazançlar dış ı ndaki 

ücretler, ser be st meslek kazan<;. ları, Gayri me nl-cul ve 

Menkul sermaye iradları ve di~er kazanç ve iradlar 

( 61 ) U LUSOY , a • g. e • , s • 2 2 .3 • 

(62) G.V.K. Ek Mad.l. 
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indirimin kap sa mı dı ş ında bı ra kılmış tır. Buna göre t i

cari ve zirai kazançları ile birlikte diğer gelir un

surlarından bir veya birkaçına birden sahip olan yü

kümlUler yotır:ı.m indirimini sadece ticari veya zirai 

kazançlarına uygulayabilirler. Örneğin, 500,· milyon TL 

ticari kazancı olan bir yükümlünUn 60 milyon TL'da men

kul ve gayrimenkul sermaye iradı varsa, yatırım indi

rimi sadece 500 milyon TL olan ticari kazancına uygu

lanır. Diğer gelir unsurlarından doğan 60 milyon TL'dan 

indirim yapılmaz. 

Yatırım indirimi sadece yatırım yapılan sahadan 

elde edilen kazanca uygulanır. Örneğin; bir vergi yü

kümlüsü nün hem ticari hem de tarımsal lm zancı vardır. 

Yükümlü ticari l{azarıçlarına yatı.':"':ı.mırıı yapmış ve bu 

yatırımı dolayısıyla yat ırıın indirimin::len yararlanı.vrıayı 

hak etmiş se, yatırım indi.riıni ancak yü t([J.mlti nü n yıllık 

Gelir Vergisi beyannamesinde gösterdiği ticari kazanca 

uygulorıır. 

İndirimden yararlanacak yükUmlülerin kazencı 

bilanço esasına göre saptanan birden fazla şahsi işlet

mesi varsa, indirim yalnız yatırırnın ~rapıldığı işlet

meden elde edilerı kazanca değil, tüm ticari işletmeler

den elde idelin "ticari kazançlar toplamına" uygılanır. 

Yatırıın indirimi uygulanu3sında, şahsi işlet

meleri n kazancı ile ortaklık halindeki işletmelerin 
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kazançları birleştirilmeyecek, ayrı ayrı ele alınacoc-

tır. Çünkü kanun yatırım indirimi açısından adi şirket-

lerle kollektif ve adi komandit şirketleri ba~ımsız 

birer ünite olarak kabul .ı.. • ' • 
e~.~mışt::ı.r. 

Gelir Vergisi Kanunu yatırım indiriminden yarar-

lanmak için kazancın bilanço esasına g~re saptanması 

koşulunu aradığından şayet bilançoya göre s~0tanmayan 

kazançlar varsa, indirimde bu kazançlar dikkate ~lın-

mayacaktır. Çünkü kazançları sadece işletme hesalı 

ilkesi ne göre saptanan şahsi işletmeler yatırım indi-

riminden yararlanamazlar. 

bb. Ortaklıklarda 

Adi komandit şirketlerde komanditer ortakların 

kar payları ticari kazanç değildir ( 63). Ancak indirirnin 

şirket kazancına uygulanması, me ·:: .. kul sermaye iradı olan 

bu kazançları da indirimi n ka) samına almıştır. 

Yat ırır.:ı indirimi uyi~--ula:nası açısından adi ş ir-

ketler ile koll. ve adi komandit şirketler, kanunda 

bağ·ımsız bir ünite olarak \:abul edilmiş tir. Bu nedenle 

bunlarF ya~ı tıkları yatırımlara ait i ndir ün ortaklığın 

bünyesi içi nde lmlacak ve dolayısıyla ortaklara intikal 

(63) G.V.K. Mad.J7. 
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ettirilmeyecektir(64). Bu ortaklıklarda indirim, şir-

ket safi kazencına uygularıır. Ortakların, şahsi teşeb-

bUslerinden veya di~er ortaklıklarından elde ettikleri 
' 

kazançlar dikkade alınmaz. 

be. Kurunlar Vergisinde 

K. V.K. Iviad. ı 'de sermaye şirketi olarak sayılan 

- anonim, limited , eshamlı komandit ş ir k e tl e ri n, koop e-

ratifler ile iş ortaklıkla.rının ve anonim, limited, 

eshamlı komandit ve kooperatif şir~etine benzeyen 

yabancı şirketleri' nin faydalanabile cekleri yatırım 

indirimi, kurıxn kazancına uygulanır. Kurum kazancı 

gelir vergisi kanunt.J.rıda belirtile n 7 gelir unsurundan 

oluştuğuna göre faydalanılan yatırım indirimi, kaynağı 

ne olursa olsun, kurı...1.rrru.n tUm kazançlarına uygulanacak-

tır. 

Bilind.iği gibi eshamlı komandit şirketlere safi 

kurum km-; aneının 'tespit i için komandite ortakların ~-\:ar 

his seleri kurum kaza ncından tenzil edilmektedir. Ancak, 

yat ırın i nd.i rimi uygularıssı rlda' ş ir ket kazancı bu tenzil 

işleminden önceki miktarı ile dik~ate alınacaktır. Yani 

eshamlı komandit ş ir .:.:et lerde yatırım indirimi komandi te 

ve komanditer ortakların kar hisseleri toplamına uygu-

lanacaktır. 

(64) Beyanname DUz. Kılavuzu, Hes. Uz. Kur.s.43. 

··•-, 
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c. YATIHTiii İNDİRİi;ÜtÜN KO.lfuSU VE NİSBETİ 

1. YA'f IJU M İNDİRİlliİNİ N KO HUS U 

Yatı.rırn indiriminin konusu "el<.: 2' nci maddede 

yazılı şartları haiz bulunan yatırımlarla ilgili har

camalardan, bina, tesisat, araç ve benzeri amortismana 

tabi aktif değerlerin yeni olanlarının maliyet bedelle

ri esas teşkil eder 11 (65). 

GörülUyorki yatırı:1ıa konu olan mallax· için 

"har c ama esası" sözkonusu olmakta; böylece yatırımıarın 

özsermayeclen karşılanmayan kısmı da yatırım indirimin

den yararlandırılrrıak tadır. 

Bir bak ıma yatırıma konu olaca1c mallar' ın sı nır lı 

bir şekilde sayılmasıdır. Söz konusu. mallar için geti

rilen sınır la :ı1elar, "bunların maddi mallar olması, 

amortisuıana tabi bulı;ı..n:naları, yeni mallar oLnası ve 

harcamaların maliyetlerle sınırlı olrnalarııı şeklindedir. 

V.U.K. 'nda arnortismana tabi kıyJıetler maddi ve 

maddi olmayan kıy::ıet ler olarak ikiye ayrılmış, maddi 

varlıklak olan gayr·imenkuller yanında, aynı kanunun 

269. meddesinde geçen "gayrimaddiıı b,akların da amortis::: 

(65) G.V.K. Ek Mad.3. 
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mana tabi olaca(iı öne;öri.H"1ii~ıtür(66). Her ne kadar. 

maddi Olmayan haklarda aktife dahil kıy:netler ise de 

bu hakların "bina, makine, te si sat, araç vb. amortis

mana tatJi aktif de~;erler" gibi ma~ldi varlıklar olmadığı 

da tartışmasızdır(67). Bu ned.enle maddi olmayan haklar 

için yapılan harcarna1r:ı.rın, indirim J.conusu olmayacağı 

söylenebilir. Bu durunıda kanun koyucunun yatırımların 

teşvikinde rrıa d di varlll-c lar kadar öne:nli bulmadığı sonu-

cuna varılabilir. Ancal~ ne varki bir yatırımın gerçek

leşmesinde maddi olanlar kadar, maddi olmayanlar da 

önem taşınaleta ve hatta haklar satın alınmadan, belirli 

teknolojiyle yatırıma ba§lanu:ı~< mLi;nkün ola::narrmldao.ır. 

Yatırım konusu malların yeni olması hususu. :t'lll't 

dışınc.a ~<Ullenılnı~ olrn.cı halinde o yatırırrı mcıl:ı.nın yeni 

sayılaraayacağı hU~cme bağla:1arak hu.rda ve eski teknolo-

jiye dayalı yatı.rıı:üarı.n teçvj.ki önlenııı.ek istenmif_;;ti.r-. 

Ancak Teşvik Uygulan;.esı Dairesi tarafından gerek r.ı.ali-

yet uedelinin :~üşük olmesı, gerek istihdam açısırı-::lan 

elverişli olması ned,:::rüyle belli projeler tçin ithaline 

izin verilecek olan ~Till't dışında l:ullanılr;ı.ıf~ bazı ya-

tırJJrt ;ıslları da yatır·ırrı ı.ıy;:~ula:nası yönünden ~reni mal 

hüJ:emür-~de kabul ecliLnektedir(68). Aneale yeni obıayan 

( 6/") IT TT Tr T·,T ~1 313 o v • u • r.... • .l~~.ıa \J.. • • 

(67) ULU,'30Y, 2.g.e., s.226. 

( 68) 1988 Yılı Proeram.ı Uygulaı-na sı Hak. Kan. Ma d. 27. 



50 

bu nallar deniz ve hava araçları i thali;ırle sını.clandı-

rıll'l.lf}tJ.l' (69). 

Yatır:u:ı taı'carııalr.ı·Jnın tavanı yatırJ.m konusu 

mal ların 11 ma liy et be deli ıı ile sı nıı: larıd.ır:ı.lnıı~d; ır. 

Esas alına~ aktif deteri ınaliyet bedeli olup bu bedele 

göre belirlenen harcama yatıı.·ım in.diı·imine konu olmak-

tadır. Esm' itiba.r·iyle harcamanın kaynağı aranma.iriak-

tadır(70). 

Maliyet be .:-le li Vergi Usul Kanunu' na göre b elir..-

le ne n def~e.rdir. Yapılan har c amaların m.a1 i.~ret b edeli ni 

olu.:;; turup oluş tv...rmadığ·ının ve gerçek harcama olup ol-

madıE;ının, harcaBa belgelerinin j_ncelenmesi su.reıd;yle 

tespit i gereleile k t e55 r. Öte yan dan har c amaların bi na, 

makina 9 tesisat, araç ve. a7nor-tüJmana tabi aktif değer-

lere yapılDası gere}cmektedir. Bunun dı~~ında olan ve 

amortisman ayrıln.:wı kabil elmaJan aktif değe.ı:'ler için 

yapılnn harcama.lc::.r yatı.r:un indirimine kom.ı. olamaz. 

D •'-' .L L'J } 1ri • 
ıger va.raJ. can cam1n ma;)uesı, hangi kıywetlere 

yapılan haı·ca:nal<.'.ra yatırım indiri;ni uyr::;u.lanmayaca~ını 

da hLikUm altına almış bı..üumaaktadır. Buna göre; 

(69) G.V.K. Ek Had.2. 

(70) I,Tehmet GÜVl'El;:İN, "Ya t ırırn İ ndirimi 11
, VEI\.Gİ SORUr·r

LAF~I JERGİSİ, Sayı 3, 1987, s.41 .. 
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Personel lojmanları inşası ve tefrişi, arazi veya 

arsa tedar:i.ki, yedek parça temini, esas :)roje dışında 

mU~ferit tesisat makina ve araç mUbayaası için yapılan 

harcamalar yatırı.c::ı indiri::ü;;_.:ien yararlanamayacağJ .• Arsa 

tedarih::inin ve inşa edil::ıir; ola:.--ak veya inşa helinde 

satın alınan binalcu·ın Es·i;ın alma bedelinin yatırım 

indiri:nine tabi olmeyecağını kabul etmiı;ıtir(71). 

Ayrıca ~ratırıma başlamıQ olma hali 11 Araştırrna, 

Plan ve Proje r:nasrafları :ile arazi temini için yaıJı-

lan giderler hariç olmak üzere yatırımla ilgili her 

J" 1'' h ı ' 1 ı " V •• t • (72) cur u areama ar 3'a"CırıLm oaş __ .an ..... ıgını gos ·erır ., 

şeklinde ifade altınmasından g~rülüyor ki, Gelir Vergisi 

Kanunu yatırım indirimi nden ;yan:.ıı"lanmakta "harca.r.:ıaıı 

esasını getirmekle beraber, başlangıçta yapılan bir 

kısım :c.arcamaları yatır·L.ıı indirimi k.apsaoına dahil 

et:rıemektedir. 

Yatırım inüirimi nisbeti, ;;ratırır:ı inclirir:inden 

faydahanacak yatırım miktarının% ciQsinden ifadesidir. 

Yatırım ~ndirimi istisnasında her yatırım igjn 

faydalenılacak: i nd ir· :i.:-J tı..:tarı, o 3ratırL.'TI igerisinG.e 

(71) G.V.K. Ek I.lacl.J. 

(72) G. V.K. Ek I;Iad. 2. Bent 5. 
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yer slı:::.n ind.irüaden Jrararlamıbilecek aktif değerlerin 

:.:ıy::1etlerini toplamına., ;ycı.tırım irdirimi belgesinde 

ı ! . • - • • • 1 t; • !! 
ya~ı ı 'ınnırı~ nısoe· ı nin tı.ygulano.ssı suret:i.yle 

"Lıı..üunr:ıalctacı.r. Diger bir ifadeyle indirim nisbeti bii-

yiikse indi.eilece~-r miktar ar·tacak, aksine indirim nis-

beti dUşlik ise, kazançtan istisna edilecek tutarda 

kUçUlecektir(f3). 

Yatırım indirimi nisbeti yatırımın rııahi;yctJ ve 

yetıı'ır::ıın yapıld.ı[ı yere göre değişmektedir. 

Yatırım :indirimi n:i .n. nisbet i indirimden Jrerarla-

nacak yatırım miktarının %30'udur. Bu nisbet, zirai 

ys.tJ_rımlar ile bölge kalkınuası ile ilgili yatırımlarda 

% 40, kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılan ;yatırım-

larda ise %60 'dır. Bakanlar I\urulu kalkınmada öncelikli 

bölgele.ı:·cle yapılan yetırlLlı:,r için indirim nisbetini 

%100'e kadar arttırmaya veya vuı·lr.c; Y' ır' Cl .... \· ı· nu· sb e+·~- e ı·· ao.cı {.·ı V \..'"-"...1- -l .. ~ .1..! U u L. --sv..c 

olma.:ııak u~~ere yerLiden tesbit t ·" . ı ·ı·,. (74) e mege yetLı lQlr • 

Ba.iwnlar kurı.::.lı..J. 4.1.1984 tarih 2970 sayılı 

Eanvnla getirilen cı.eğigiklikler gereğince yatırım 

indirir:!i ni n nisbet iı:i, ikinci derecede kalkırur-ada 

öncelikli yerelerde ye-p ılacak ya tırımıarda %60, birinci 

dereceele l;:alkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlerda 

€73) ULUS'OY, a.g.e., s.230. 

(74) G. V.K. Ek ii1ad.3. 
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ise %100 olarak yetkisini kullanmıştır. Bu oranlar 

1988 yılı içinde aynen benimse~~iştir(75). 

Yatı.t'ım indirimi ni spetleri gerek teşvik bel-

gesinde, gerekse yat ıı'ım indirimi belgesinde yazılı 

olup, bu nispet yatırıma başlandığı tarihteki nispet-

tir. Bu nispette sonrade.n mükellef leh veya aleyhine 

yapılacak değişiklikler indirim uygulamasında dikkate 

. almmaz. 

Bakanlar Kurulunun 84/8857 sayılı karırı ile 

değişen Kalkınmada öncelikli yöre1Gr(76) şunlardır: 

I. Derecede Kalkınrnada Öncelikli İller: 

ı. Adıyaman 6. Gürat.iş hane ll. Siirt 

2. Ağrı '7 Hakkari 12. Tunceli ı • 

.., 
Bingöl B. Kars 13. Van .). 

4. Bitlis 9. T;Iardin 

5. Diyarbakır 10. l':Iuş 

(75) 1988 Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Kanun, R.e. 5.4.1987, Kad. 8. 

(76) 1988 Programının •••• , s.BJ. 
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II. Derecede Kalkınmada Öncelikle İller: 

ı. Amasya 6. Erzincan ı ı. Sinop 

2. Artvin 7. Erzurı.ım 12. Sivas 

J. Çanl·arı 8. Kastamonu lJ. Tokat 

4. Çorum 9. Malatya 14. Şanlıurfa 

5. Elazığ ı o. Kahramanmaraş 15. Yozgat 

Yatırımlara uygulanacak yatırım indirimi nis

betleri aşağıda tablo halinde belirtilmiştir~77). 

Yatırır.ıın Özelliği: 

a. Gelişmiş Bölgeler de Yapılacak Yatırımlar 

(İstanbul, Kocaeli,illeriyle ~~ara, İzmir 

ve Bursa Büyükşehir Belediye sınırları 

dahi li . ................................. . 

Bu bölgeler C. eki Organize Sanayi Bölge le-

rinde yapılacak yatırımlcr •.••.•••••••••• 

b. Normal Bölgelerde yapılacak yatırımlar 

(Bölge Kalkınması ile ilgili yat ıı·:ırrılar). 

c. Zirai Yatır~nlar ••••.•••.••••.•••••••.••. 

d. İkinci Derecede Kalkınmada Öncelikli 

Yöreler ile Normal yörelerdeki Organize 

(77) 1988 Yılı Program ••••• , Mad.JO. 

Yatırım 
İndirim 
Miktarı 

% 30 

% 40 

% 40 

?~ 40 



Sanayi Bölgeleri nde Yapılacak Yatırımlar •• 

e. I. Derecede Ealkınrnada Öncelikle Yöreler 

ile Özel Önem taşıyan sektörlerde sermaye 

şirke tlex·i ile kooperatiflerce yapılacak 

ya tır·ımlar: Toplam Sabit Yatırım tutarı 

2 milyar TL' nın üzerinde olmak kaydıyla 

Gemi inşa, gemi inşa ve onarım tesisleri 

(yüzer havuzlar dahil), Ro-Ro Gemisi, Tren 

ferisi, feribot ve fulkonteyner gemisi 

ithal ve işletmeciliği, enerji, elektronik 

(haberleşme ve yüksek teknolojiye dayalı 

elektronik menuller üretimi) sektörü, tıbbi 

cihaz ve alet üretimi, sağlık, eğitim, ilaç, 

aktif harnınaddeleri ve müstahzarları üretimi, 

tarırn ve hayvancılık ile bunlara bağlı 

entegre tesislı:cr ve döviz kazandırıcı imalat 
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j~ 60 

sanayi yatırımları ile İkinci Derecede Kal

kınınada Öncelikli Yörelerdeki Organize Sanayi 

Bölgelerinde yapılc:ıcak yatırımlar........ % 100 

f. Turizm yatırımları •••.••....•.••••.•.•••• 

g. Su ürü nlE,ri yat ırımlo.rı ..•...•.......•.•• 

h. Sermaye şirketleri, kooperatif ve işortak

lıklarının yapaccğı bilimsel araştırma ve 

geliştirme yatırımları ••.......•••...•.•. 

% 100 

% 100 

% 100 

vergi nispetlerinden yararlandırılması öngörülmüştür. 



D. YA'.r IR.IM İ HDİPj lJIİ EDEN YAHAHIJ~l'lTı1A VE 

UY GULAI~I·,J.A KO ŞJ LLA.RI 

Yatı.rım indiriminden yararlanabilmek için 

kanunun ar'adığı bazı koşulların yerine getiı'ilmesi 

gerekir. Aşağıda belirtilen bu koşulların topluca 

bulunnası ancak -;;-a tır:ım. i ndirimi nden faydalanm.ayı 

mümkün kılar (78). 
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i. Yatırım indiriminin uyguları..acağı ticari veya 

zirai kazançlar bilanço esasına göre tespit edilmiş 

olmalıdır: Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanununa göre 

ge.ı.~çek usulde ticari ve zirai kazançlar nbilanço esa

sına" veya 11 işletr.1e hesabı esasına 11 göre teşpit edil

mektedir. Böylece kazançlerını işletme he.sabı usulüne 

göre düzenleyen yatırımlar yatırıın ind.ir:i.lninden yarar

lanamaz. 

Nitekim işletme defterinin bünyesi yatırım har

camaler ı kardan düşülen indirim miktarı ve diğer husus

lar la ilgili bi lgileri göstenrıeğe elve.ı.~işli olmadığın

dan, kazançlarını i,.ıetme hesabı esaruna göre sapta

yanlara i ndirim yapma hakkı tanınmamış, sadece t 2cari 

veya zirai kazançlarını bilanço esasına göre düzenle

yenıere bu imkan tanınmıştır. 

(78) G. V.K. E.k Mad. 2. 
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ii. YaJJ.lan yatırım devlet planlama teşkilı:ıtının 

hazıı·lad.ığı kalıcınma planlı::Tına .:.ı.ygun bulunmalıdır: 

Hızlı ve dengeli bir iktisadi kalkınma için karma 

ekor.omi sif:temi içinde ve lüanlı kalkır~ma dü.:;;üncesinden 

hareketle memleketimizin iktisadi kalkınması, 5'er 

yıllık kalkın.rna planıarına bağlanmış tır. Kalkınma 

Planları nın hedeflerine varc:ı bilmesi ve öngörülen 

kalkınma hız ım.n nağlanabilmesi, bu planlarda öngörü-

le n yatırımların planda gösterilen alanlarda ve büyü k

lükte yapılmasıyla gerçekleşır. Bu bakımdan yatırım 

indiriminden yararlanabilmek için yc.~pılan yatırım-

ların kalkınma planıarına uygun olması koşulu aran-

mıştır. 

Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde, 

kalkınma planları na uyulmasını sağlamak i çin ana pla-

nın uygulama şeklini gösteren yıllık progra'Yllardan 

yarar lanılması ger el: ir ( 79). 

Genel teşvik tablolEı.r.ı, bir yatı.rım.ın kfükJJıma 

planı ve yıl lık prograrn lar da yat ı.rım indirimi ile 

teşvik edilip edilmediğini diğer· teşvikler j_le iliş-

kisirı_i göstermesi bakırrıı1dan önemlidir. Teşvik edile-

cek yatırımın konusu, alt sektör ve üretim dalı iti-

bariyle teşvik tablosunda yer slırsa, yapılacak 3ratı-

rım1arın plan ve programlara uygunluğu belirlenmiş olur. 

(79) Danıştay 4. Dairesi Kararı 17.6.1970 tarih No: 

1970/3585. 
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iii. Yatırımlar belli pedefleri gercekleştirecek 

'
1yeni aktif değerlerin saglanması"(tedarik) ve kuruluşu 

ile ilgili olmalıdır; Bu hedefler üre tinıi geniç le tn e, 

verimi arttırma, dışsatımı geliştirme, yapılmış mal 

(mamul) ve mahsül kalite si ni iyileştirme(ıslah), kül

tür düze;y:i. ni ;y'Üksel tme, bilimsel ve teknik çalıçma 

güvenliğini sağlama, ]alıancı turist çekmeye yönelik 

olmalıdır(80). Bu bakımdan indirimden faydalanabilmek 

·için, yapılı:: n yatırı":'llar:ı.n, bu sayılan ve aşağıda 

açıklanacak olan amaçlardan birini veya bir kaçını 

gerçekleş tirecek şekil de yapılması gerek ir (81). 

- Ür et imi Ge ni. le tmesi: Kurulu bir mü es se ss ek 

tesi;;leı"le kendi bünyesi içinde üretimini arttırm.alı, 

yeni kurulan r:ıüesse s eler i se ekonomi nin tüm üre tin:i ni 

arttırıcı nitelikte üretim faaliyetine h şlamalıdır. 

Ancak bu sayede üretim geniş letilir. 

- Verimi Arttırmalı: Bunun için işle "'cmeler daha 

önce uyguladıklaı"ı sistemlere göre, birim üretim mik-

tarını arttıracak, zaman.kaybını önleyecek ve daha az 

üre tim. faktörü kulJ..a nılmasını sağlayacak yeni yöntem-

ler uygulamalı, tesi:::ıler kurmalı, veya üre tim faktör-

lerini sabit tutarak o.aha fazla üretim birimi elde 

etme li d.ir. 

(80) G. V.K. Ek JVIad. 2. Bend J. 

(81) Kenan ALA1'UR, Yatırım İndirimi, Iıial. Bak. H. U.K. 

Bilim Raporu 1Jo.l07, 1286/11, İst anbu1 1970, s. 18-19. 
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- İhracatı GeliR tirrneli: İhracat olar,aklarının 

artması, ürün ve mamUller in· üretim miktarlarını art

tırrrel: veya :\:alitelc.r5.r.ü 7i.i\:seltmekle sağlanır. Bu 

bakımdan yatırımlardan, yurt ekono::ıisi için büyiJk 

önemi ola n ihracat ij zer i ne o lu;nlu et :::j_ -;p rat ması bek

lenir. 

-Ürün ve Mı;ı::nullerin Kalitesini Düzeltnıeli: 

Yapılan yatırımlar gerek yurt içinde kullarulan, ge

rekse :ihracata ayrılan Urün ve mamullerin ka li telerinin 

düzeltilmesi amacını taş ıı"<ıal ıdır. 

- Kültür Dü ze,yini Yük se lt~ııeli: YatırL'Tilar; 

o:cul, okul atelyeleri, konservatuarlar, genel kütüpha

neler, tiyatrolar, mü zeler, sergiler, geleriler, fidan

lıklar, örnek çiftlikleri vb. kültür düzeyini ~(J:-:sel-

t ecek mü e :3se s ele ı" i lcap samalıdır. 

- İlmi ve Teknik Araş tır:nalara Yönelmiş Olmalı: 

İşlGtraeleria :na·.ıullerinin kalitesini düzelt:nek, yeni 

üretim yönte;ıüeri buı:-ilak ve tam;niyle yeni mamul çeşit

leri meydana getirmek için ilmi ve teknik ara0tırma 

ser vi s leri ;cu_r'malaı"ı ve bu servisi tek ni k c i haz laı"la 

donat:naL~rı gere1dr. 

- Çalıqma Güvenli~ini Se~lamalı: İşletmelerin 

uzun süre faaliyetleı"ini siJrdürmesi çalı:ıanların gü

venliğine bağlıdır. Kurulu veya 1rurulacak işletmelerin 

çalışma güvenliğini sağlayıcı tesisler yapmaları veya 

yenileri ni eklerael eri indirimd.en yarorlamnala.rını da 

sağlar. 
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- Yabancı Turist Gelmesini Sağlamalı: Yatırım

lar yabancı turistlr.;rin :·:ıemlekete gelmesini saGlamak 

ve kolayleş tır;nak amacıyla kurulan eğlence yerleri, 

oteller ve benzeri tesiGleri kapsamalıdır. 

Ancak burada, bazı aktif değerlerle ilgili 

Gelir Vergisi Yasası' nın getirdiği bazı ayrıcalıklora 

dikkati çekmek gerekmek teclir (82). 

Şö·.cleki: 

- Kuruluş _y_~ ___ QrgL1_tlenme Giderleri: Büro demir-

ba.] ları ile ilgili olarak ,:ra:;:ıılan yatırım harcamaları 

teşvik belgesinde yer al~nış olsalar bile yatırı:.ıı indi

ri mi nden yars.rlanamamaktadır. 

- Binalar: FabriJca binası, depo, revir, hastane, 

sosyal meskenler ve çalışma güvenliği sağlayan binalar 

yatırım i ndir imi .nden yara.rlo.nd.ı teları halde, personel 

lojmanları inşaası ve tefrişi ile arazi ve arsa satlan

masına yö::J.elH: yapılan harca~ıalrH' yatırım indi ri:n.in.:J.en 

yararlandırıl:na 1al:tac1 ır. 

-f.Jlakina, Tesisat, Techizat, Taşıma Vasıtaları ve 

Benzerleri: Bunların satın alınrrıası ve kuruluşu ile 

ilgili harcamolaı~ .;rs.tı.rım in.J.iri:ni •1den yarcırlandı.kları 

halde, yodek parça saclanması ile ilgili harcamaların 

(82) ULJSOY, a.g.e., s.24J. 



61 

Lıdirim&en yararlanma~!ıası öngörülmli;.ştür. Asıl proje 

J.ı :}ı rıda mü nf er it te s i sat , ı:ıa~d na ve araç mlibayaası 

için yapıla;ı lıarca:cnlar Ja keza yatırım indiri_ni n~:en 

yarc.r lana:na:nak tadır. 

Öte yandan madde t:ıet nind.e yer alan aktif değer-

ler in "yeni 11 olmasından amc.ç, bu değerle ri n ~rurt içinde 

veya dış ında kul la nıltnamDsıdır (Sat ış ve devir halleri 

hariç) ••• Ancal..:::, Devlet Planlama Teşkilatınca uygun 

görülrıer:ıi .koşuluyla, de niz (yü zer havuzlar dahi 1) ve 

hava araçlarının i tha}jnde yeni olması koşulu aran:namak-

ta:ür. 

iv. Yapılan Yatırırrı:).ar Belli. Sınır ları Aşmalıdır: 

Yatırım indiriDi kurumunun ekonomide beklenen amaca 

ula::;:nasını so.ğlarJak için, ineUrLnden yararlanacak ya-

tırımıarın belli sınırları aşrrıası amaçlanmış tır. Ya-

tırım tu tarlnr ı, ..:} •• •• :ı • "ı l -, V ya s a,,~.a so z;.ı e :.ı.ı..Le n sınır_,..~~ rı aşo..ıgı 

tartirde yatırım inJiriininden ya::::'arlanabilmektedir. 

Yasada öngörülen 1)ara sal sınırlar, yatırım projesi 

tut arını ~ap s amakt aJır. 

Gelir vergi si ya s Gs ında ö rıs;örü le n .:.">ara scıl 

sınırlar şöyledir: 

- Genel ;mlkınmn )lanına uygun olan normal 

yatırımlarda 40 milyon lira, 

- Devlet Plan lama Teşkilat ı nca hazırlanan ve 

bölge kal kınrna planı kap sa;·ı1ına giren yatırımlarda 

20 mil yon lira, 
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- Yurt ekonomisi bakıının:ian ayrı bir önem ve 

özellik gösterdiği Yüksek Planlama Kurulunca tesbit 

ec~ilen fo.c:ıliyet kollorı.1daki yatı..rı:nlar için 20 mil

yon lira, 

- Genel olarak ziraat'taki yatırımlarda 4 mil

yon lira. 

Zirai yatırımlar sözkonusu olduğunda, bu yatı

rıınları..rı, gübre, ilaç kullanma, sula:na tesisleri in

şası, traktör satın alınması vb. küçük tesisleri kap

sadığı göz önJnde tutrı.larak 4 milyon lira gibi daha 

düş ük bir sınıı" öngörlilr:ıüş tür. 

Yukarıda belirtilen haCller, yapılacak yatırJJll

lar için konulmuş asgari hadlerdir. Yatırım in-:irimin

den yararlanmak için bu hadlerin aşıl:nası gerekir. Ya

tırımların kanun:lald bu had.leri aşıp aşmadığının tayi

ninde aktif değerler birer birer ,J.eğil, yatırı.:n proje-

sinin tUmü dikl::ate alınacaktır. Yeni yatırım projesinin 

t Li mü asgari hadleri aşı;yo.r ise o yatırım i nC:iriminc1en 

faydalannbilecektir. Ancak, bu hadlerin i:ıesabında, in

dirim dıi;]ın:ia olan "arGave arazi bedeli, ;:nesken bina

laı"ı ve yedek )arça temini" ile ile;ili ~-n sırnlar naza.r·a 

alınmaz lar. 

Herne'-c.ad.ar yu.'mrıcla 'oelirtilen gelir vergisi 

kanunu ek 2 •. madde 4. bend 'de belirlenen asgari hadler 

uygulamada geçerli li ği ni yit. irmektediı". Şöyle ki; 
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Devlet Planlama Teş.kilatı Müsteşaı--lığı tarafın-

dan teşvik belgesine bağlanabilecel-:: yatı::cım projeleri 

toplamı sabit yatırım tutarı kalkınmada öncelikli yöre-

lerde 150 milyon TL ve di ğer y0 rel erde 500 'milyon TL' nın 

üzerinde olan projelerdir. Ancak; normal ve gelişmiş 

bölgelerde mevcut bulunan ihmal edile;ıüyecek büyüklük-

teki tes:'Lslerin tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite 

d.Uze l tme, darboğaz gider me ve entegras;ıron yat ı::cımlarında 

bu r.:rlktar 150 milyon TL'd.;ı.r(83). 

v. Yatırıma başlanmadan önce Devlet Planlama 

Teşkilatına ,oaş vurularak gerekli bilgiyi ve belgele-

rin tevdi edilmiş ve yukarıda belirtilen şaı."tların 

mecudiye t i tasdik edilerek ya 'C ırım teşvik ve yatırım 

indiri~ıi belgesi alınmış olmalJ.dır. 

Araştırma, plan ve r·roje masrafları ile arazi 

temini için yapılan giderler hariç olmak üzere yatı

rımla ilgili her türlü haı'carnaler yatırıma ba~lanclığını 

gös t ermekted i.t. 

vi. Yatırım Testik Edilmis Bulun?-n Şartlar ve 

SUreler İçinde Ya-uılmıs OLnalıdır: 

Daha ö:~eki bölümlerde açıklandı~ı üzere ülke-
A 

miz in ka Hanması, mLlteşebbisleri n kişisel l::ararlsrına 

(83) 1988 Programının Uygulaması ••• , Madde ı. 
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uyarak yapacağı geli şi güzel yatırımlarla değil dev-

let planlama teşkilatının hazırladığı genel ve bölge 

kalkı n . .c':lO. )lanları na u:ırgun olup olmo. :lığı, yatırımın yu-

lcarı~lnki bölLi;nlerde beli.rtilen şartlara uygun olup 

olmsdı[f;ı ve yat ı :::-JJnı 11 bel ir li bi .r süre içeri si nde ta-

mamlanıp tarı1Bmlanamıyac::ı.ğını kontrol eL'lek gibi neden-

le rle, yatırım indirimi .'1.den yararlanmak isteyenler bu 

yatırıma başlamadan önce Devlet Planlama Teşkilatı'na 

(Teşvi::C ve Uygulama Dair(::si 'ne) başvurarak gerekli 

b ilgi ve belgeleri vererek yu.:<:arıda belirtilen şartların 

mevcut olduğunu tasdik et tir:ı1iş olmalıdırlar. Bu tas-

dik işlemi "yatırım te ş vi k ve yatı.rıı.'TI indirimi 11 belgesi 

alm:ı k la mü m kU n dür. 

Fiilen gerçekleşen yatırı~ tutarı ile yatırım 

indiri;J:i belgesin.J.e belirtilen :niktarlar arasınJa fark-

lılık olması veya :_ratırı:nı:ı tesbit edilen sürede ger-

çekleş ırı.e r;1e si hali nd.e aça~;ı.-lal.d :;;eki lde iş le m YBJ..J ılır. 

- Yatırı'TI tutarındaki artış enflasyon, develü-

asyon gi "Ji öne~li iç ve dış mali olaylar nedeniyle 

ol ursa, proje ye ni d. en değe rl en:lir::1eye ta bi tu tu lma dan 

• .ı.. • •• , "' .ı..· ·~ b'l' ye nı ~..u te ra go.r•e .J.e c; ı ş ~.,ı rı .ı e ı :ı. r. Projenin yeniden 

değerlerrmesi yep ılmaz. 

-Artış tutaı~ı %20'ye kadrı.r olan hallerde, 

sa.iece uygulama belgesinin vize edilmesi suretiJle 

artan kısımda yatırım indirimi nden fayda la nılır. 



65 

- Yu~carıda belirtilen haller dışında kalan ve 

~G20'yi aşan bir fazlalı'.-c meyclana gelmesi halinde, 

teşvik bc:lgesi yeniden değerlen-:li.rilir. Yeni du.ru:na 

göre, teşvik ve yat ı_;:oım in~1irüıi belgesi verilir ya 

da talep kabul edilmez. 

Yeniden de~erlendir:ne sonucu teşvik ve yatırım 

indirimi belgelerinde gere~cli de[jişiklikler yapılıp 

verilmesi halinde, artan kısım yatırım indirimi n;Jcn 

yo.rarlanamaz, yatırım indirimi başlangıçtaki tutar 

üzerinden yapılır. 

- Yapılan yat ırıLn.ın %20 'den eksik olarak ger-

çekleşmesi halinde, proje yeniden incele•:ip değerlen

dirilmedikçe, yapılan yatırım bütünü ile indirim ~-cap-

' d ' l A ' k+.~. d .ı. • 1 l · samı aış ın a Ka ır. ncaK gere ~.~:tgın e ya ~u ırıının 1Kı11a-~ı 

için ilave süre verilebilir. Yatırım bu sürede de tamam-

lana::na z ise teşvikler t.;e.ri alınır. 

- Yatırım tasdik edilmiş bulun8.l1 ~::ıürelerde bi-

tirilmesi esastır. Haklı sebeıüerle meydana gelecek 

gecikmeler m~ire.caat üzerine uzatılabilir. MUracaat 

yapılmadığı veya yapılan müracaatın reddedilmesi hal-

lerin,·le teşvik ve yatırım indirimi geçerlili[~ini kay-

be der. 

Tasdik edilen şartlarda meydana gelen değişik-

likler ve sürelerde vuku bulacak gecikmeler, bu durum-

ların meydana geldiği tarihten itibaren ı ay içerisinde 
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Devlet Planlama Teşkilat ına bildirilmesi ve onayının 

alEıması gerelcir. Tasdik edilen şartlar ve sürelerde 
' 

bir defadan fazla değişiklü: veya gecikmenin meydana 

gelr:.1e s i halinde, yulcarıdalci böl ür~ıd.e belirt ilen usul 

ve esaslara uyularak yeniden yatırım indirimi belge-

sinin alınınası gere~:l:Ldir. 

Birden fazla yılda gerçekleşecek yatırımlarda, 

teşvik ve yatırım indirimi belgelerinde her yılda ne 

kadar yatırım yapılacağını gösteren tablolar .:nevcut-

tur. Yatırımın biitünüyle gerçekleşmesi halinde yıllar 

arasında yat ı.::-·ım miktarında meydana gelecek eksiklik 

veya fazlalığın, özel ve istisnai durumlar dı~ında 

yatırım indirimi uygulamasını etkileme~esi gere~ir. 

vii. Yapılan yatırır:un özkaynaklardan ya da 

borçl<:uılaral-c karçılanı'118sının önemi yoktur. 

Yatırımı yaı.!an firma • .ı-

ıs ~,eı" tüm yatırımı özkay-

naklarıyla karşılamış olsun is ter özkaynakları yeterli 

olduğu halde(veya yetersiz olması halinde) iç veya dış 
ı 

kredi 1rul ltnmış olsun yatırım için yapılrnış olan tü:n 

harcamaleri yatırım indir:~rni rden yararlanabilecektir. 
1 

Harcac.1anınl ya :;ıl:;ıış ol:nası (yurt dışından sa tın al .. :ıalar 

özellikle öne~:1lidir) yatırım indiriminlen yararları.-:ıal: 

için yeterlidir(84). 

(84) Ali UYSAL-Nurettin EROGLU, Açıkla,nalı ve İçt ü"ıat lı 

G.V.K., 1986, s.l45-148. 
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G. V .K. ek madde 3' te "ka;;mat_);ı ne olursa olsun ek 

ikinci maddede yazılışartları haiz bulunan ••• " yatırım

ların yatırım indiriminden yararlanabileceği hüküm al

tına alınmıştır. 

Ancak, 12.2.1988 tarih ve 88/12616 sayılı "1988 

Yılı Programının Uguyalanınası ve İzlenmesine Dair Bakan

lar Kurulu Kararının eki olan Yatırımların ve Döviz 

Kazandırıcı Hizmetlerin Teşviki ve Yönlendirilmesine 

Ait Esaslarırda(85) öz kaynak koşulu tekrar getirilmiş-

tir. Sözkonusu karar ekinin 4. maddesi şöyledir: "Yatı

rımlarda aranan asgari özkaynak oranı % 40'dır. Bu oran 

özel önem taşıyan sektörler ile toplam sabit yatırım 

tutarı 2 'hlr'~6,~ TL' nın üzerindeki yatırımlarda, yatı-
rımın yapılacağı yer, sektör ve büyüklüğü göz önüne 

alınarrut Devlet Planlama Teşkilatı tarafından belirle-

nir. '' 

Devlet Planlama Teşkilatı 5 Ni~~n 1988 gün ve 

19776 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 88/1 sayılı 

Teşvik Tebliğinin 7o maddesinde yatırımın finansmanında 

kullanılacak sagari Özkaynak oranını; yatırımın yapı-

lacağı yer, sektör ve büyüklü[';ünü gözönüne alarak şöyle 

belirlemiş tir: 

(85) R.G. 5 Nisan 1988, Sayı: 19776. 



Y a t ı r ı m ı n Ö z e ı ı i ğ i 

Uygulanabilecek 
Asgari Özkaynak 

oranı(%) 

a. Kalkınmada öncelikli yörelerde yapı-

lacak yatırımlar(l9.7.1984 tarih ve 

84/8306 sayılı kararname gereğince).. 40 

b. N"ormal yörelerde yapılacak yatırımlar 

(Gelişmiş yörelerle, kalkınmada önce-

likli yöreler dışında kalan yörelerdir). 50 

- Normal yörelerde bulunan organize 

sanayi bölgelerinde yapılacak 

yatırımlar . ........ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 40 

-Normal yörelerde, toplam sabit yatırım 

tutarı 7 milyar TL'ndan büyu~ özel 

önem taşıyan sektör yatırımları •••...• 40 

c. Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar 

(İstanbul, Kocaeli illeri ile Ankara, 

İzmir ve Bursa büyükşehir belediye 

sınırları içinde) .........•..••...•.•••• 60 

- Gelişmiş yörelerdeki organize sanayi 

bölgelerinde yapılacak yatırımlar·~ ....• 50 

d. Tarım, hayvancılık ve bu yatırımlarla -ilgili entekre yatırımlar ile su ürünleri, 

e{ti tim ve sağlık yatırımları (Toplam sabit 

yatırım tutarı 2 milyar TL'nin üzerinde 

olmak kaydıyla). . . . • . . . • . • • • • • • . . • . . • • • • 35 
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e. Turizm yatırımları...................... 50 

f. Her türlü gemi yatırımları.............. 30 

g. İnşa edilecek gemi ve yatlar. ........... 75 

h. RO/RO gemisi, tren ferisi, feribot 

gemileri yatırımları(Toplam sabit 

yatırım tutarı 2 milyar TL'nin üzerinde 

olmak kaydıyla)......................... 20 
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Teşvik belgelerinde gösterilen özkaynak nisbet 

veya miktarının altında kalınması, bunun yerine daha 

;gazla kredi kullanıldığının anlaşılması halinde yatırım; 

orta ve uzun vadeli kredilere uygıılanan vergi, resim ve 

harç istisnasından ve yatırım indiriminden faydalana-

maz ( 86). 

E. YATIRIM TEŞVİK VE YATIRIM İ:NTIİRİiiiİ BELGESİNİN 

SAGLALJVIASI 

1. Mu1UI.CAAT 

Müracaat, yatırımcıya özel hesap dönemi tanın-

mışsa bu dönemin son gününe, özel hesc:ı.p dönemi tanınma

mışsa yatırıma başlandığı ta~vim yılının son gününe 

(86) 1988 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
izlenmesine dair Kanun R.G. 5.4.1988, Sayı:l9776, 

s.63. 
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kadar Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı(Teşvik ve 

Uygulama Dairesi Başkanlığı)na yapılır. 

Yatırımın tamamlandığı, diğer yatırımlar için 

kullanıldı~:ı veya üretime başlanıldığı yılın sonuna 

kadar herzaman indirim talebinde bulunulabilinir. Ancak 

bir yıldan fazla süren yatırımlarda, yatırıma başlandığı 

yılın veya özel hesap döneminin, bu tarihlerden sonra 

yapılacak müraccatlardan sonra, başka bir değişle, 

yatırımın bitiminden sonraki yıllarda yapılacak başvu

rularda, daha önceki hesap dönemlerinde teşebbüsün 

aktifine girmiş olan iktisadideğerler yatırım indirimi 

bakımından dikkate alınmaz ve indirim yatırımın kalan 

kısmına uygulanır(87). 

Örneğin, bir yatırımcı aşağıdaki şekilde bir 

yatırım programı hazırlamış bulunslm: 

Yıllar Programlanan yatırım tutarı(MilyonTL) 

1982 100 

1983 150 

1984 125 

1985 150 

1986 175 

Toplam: 700 

(87) H. U .D., Beyanname D;;zenleme Kılavuzu, 1987, s .46. 
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Yatırımcı 1982 yılı sonuna kadar baş vurduğu 

tal:::dirde, yatırım konusunun teşviki uygun görülürse, 

yatırım indiriminden faydalanır. Yatırımcı herhangi bir 

nedenle örne(:in, 4.1.1984 tarihine başvurduğu takdirde, 

yatı.:L"ım konusunun indirimden faydalandırılmasının kabulu 

kaydı ile 1982 ve 1983 yıllarında gerçekleştirdigi top

lam olarak 250 milyon TL tutarındaki yatırımın indirim

den faydalanamıyacak, sadece 1984, 1986 yıllarında ger

çekleştireceği 450 milyon TL yatırımları indirimden 

faydalanacaktır. 

Yatırımcı indirimden faydalanmak için 1987 yılında 

başvtrrduğunda hiçbir suretle indirimden faydalanamaz. 

Müracaat esasa girilmeden reddolunur. 

Süresinde müracaat etmiş olduğu halde yatırım 

indirimi belgesini geç alanlar, ilgili yıl kazançlarında 

dikkate almadıkları indirimleri ileriki yıllar kazanç-

larından dlişebilirler(88). 

Yatırımların teşvik tedbirlerinden yararlanabil

mesi için Devlet Planlama Teşl::ila tı Müsteşarlı€~ı 'ndan 

Teşvik BelgesiCYatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım İndirim 

Belgesi) alınması gerekir. 

( 88) Maliye Bakanlı§';ı, 108 Nolu Gelir Vergisi Genel 
Tebliği Mad. 2, 28 EylUl 1985 Tarih ve 18882 

sayılı Resmi Gazete. 
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Teşvik belgesi yatırımın karekteristik değerle

rini ihtiva eden, bu değer ve tesbit edilen şartlara 

uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde yazılı 

bulunan teşvilclerden yararlanılabilenen, kalkınma pla

nına uygun ve memleket ekonomisi için faydalı olduğu 

devlet planlama te~?kilatı müsteşarlığınca kabul edilen 

yatırımlar için yatırımcılara verilen bir belgedir. 

Ayrıca Teşvik Belgesi ile birlikte yatırımcıya Kredi 

ve Döviz Kullanım Formu'da verilir ve bankalarca tah-

sis edilen kredi ve döviz bedelleri ile gümrüklerce 

fiili ithale ait bilgiler bu belgeye işlenir. Bu konu

larda Teşvik belgesi üzerinde :işlem yapılmaz. Teşvik 

belgesi bu belc:eyle birlikte geçerlidir. 

Teşvik tedbirlerinden yararlanabilecek yatırım

cıların, toplam sabit yatırım tutarı 2 milyar TL'nın 

altında bulunan yatırım konularında usulüne uygun ola

rak doldurduğu rrTeşvik Formurr ile toplanı sabit yatırım 

tutarı 2 milyar TL'nin üzerindeki yatırım konularında 

ise "Fizibilite Etüdü" ile birlikte Devlet Planlama 

Teşkilatı JI:Iüsteşarlığına nıüracaatı gerekir. Bu müra

caatlardan uygun görülenler teşvik belgesine bağlanır. 

Teşvik tedbirlerinden yararlanabilmek için 

Devlet Planlama teşkilatı müsteşarlığına dilekçeyle 

ya ılacak müracaata, ayrıca merkez bankası nezdindeki 

"İhracatı Teşvik Fonu"na yatırılan toplam yatırım tuta

rının 1/1000 oranındaki teminata ait rnekbuz da ilave 

edilir. 
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Yatırım konusunun değişmesi halinde, yeni bir 

fizibilite raporu veya teşvik formu ile teşvik belgesi 

almak üzere devlet planlama teşkilatı müsteşarlığına 

müracaat edilir. 

Teşvik tedbirlerinden yararlanabilecek yatırım-

cıların toplam sabit yatırım tutarı 2 milyar TL'nin 

altında bulunan yatırım konularında usulune uygun olarak 

doldu.rduğu 2 nmsha "Teşvik Formu 11 ile, toplam sabit 

yatırım tutarı 2 milyar TL'nin üzerindeki yatırım konu

larında ise 2 nüsha "Fizibilite Etüdü" hazırlayarak 

aşağıdaki bilgi ve belgelerle birlikte Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığına müracaatı gerekir(89)~ 

istenilen bilgi ve belgeler: 

- İthal ve yerli makina ve techizatı ihtiva eden 

iki nüsha global liste. 

-Yatırım mevcut ş'rket tarafından yapılacaksa: 

Son üç yıla ait ilgili ve gi dairesince tasdik edilmiş 

analize elverişli bilanço ve kar/zarar cetvelleri, 

(:Silançolara 3 bin'er kar/zarar cetvellerine l500'er TL 

damga pulu yapıştırılmış olaralt) 

- Şirketin ana sözleşmesinin bulunduğu Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesi, 

(89) Kalkınmada Öncelikli Yöreler BaQkanlığı, Kalkınmada 
Öncelikli Yörelerde Yatırımları TeşvDc Mevzuatı, 
s .26-30. 
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- Geçerli kapasite raporu(tesis varsa), 

- İlgili vergi dairesinin adı ve hesap numarası, 

- I3ilanço esasına göre defter tutulduğuna da ir 

vergi dairesinden tasdikli belge(Kurumlar Vergisi mükel

leflerinden aranmaz). 

Yatırım kurulacak şirket tarafından yapılacaksa: 

-Kurucu ortakların isimleri, 

- Şirketin kuruluşuna müteakip vergi dairesinin 

adı ve hesap numarası, 

- Şirketin kuruluşuna müteakip bilanço esasına 

göre defter tutulduğuna dair vergidairesinden tasdikli 

belge, 

istenilen bilgi ve belgelerdir. 

2. BAs;LANGIÇ VE UYGULAMA SÜHESİ 

Yatırım indiriminin uygulanmasına, yatırım konu

sunu olus;turan aktif değerlere ilişlcin harcamaların 

ya;nldı[~ı takvim yılından i tibaren ba:şlanır ve indi

rinden yararlanacak miktara ulaşıncaya kadar devam 

olunur(go). Bu madde hükmüne göre, yatırım indiriminin 

(90) G.V.K. Ek Mad. 4. 



75 

başlangıcı kesin olarak belirlenmiş olup bu da yatırım 

indirimi l::onusunu teşkil eden değerlere ilişkin harca

maların yapıldı[;ı yıldır. Mükelleflerin yatırım indiri

minden arzu ettikleriyıl yararlanmaları konusunda seçim

lik hakları yoktur. Bu uygulama esası, son ikiyılda 

Devlet Planlama Teşkilatınca yayınlanan teşvik teblig

lerinde de yer almıştır. T.U.B'nın 87/1 ve 88/1 nolu 

tebliğlerinin 29. maddesinde, 11 Teşvik belgesi bulunduğu 

ve k~rlılık durumu elverişli bulunduğu halde yatırım 

indirimi istisnasından yararlanamıyan yatırımcıların 

söz konusu yıllara ilişkin indirim tutarlarının daha 

sonraki yıl kazançlarından düşülemiyeceği 11 ifade etil

miştir. Buna göre bir yatırımcının karlılık durwnu 

elverişli olduğuhalde yatırım indirimi istisnasından 

yararlanama'l.ası halinde, yararlanmadığı hakkından yarar

lan.ınak anacıyla düzeltme talebinde de bulunamıyacaktır. 

Maliye ve Gümrük: Bakanlığı uygulamasına göre, Teşvik 

belgesi bulunduğu ve k~rlılık durwnu elveriç;li oldu[.,Su 

halde yatırll!l. indirimi istisnasından yararlarramayan 

yatırımcıların, söz konusu yıllara ilişkin indirim 

tutarları daha sonrakiyıl kazançlarından düşülemiye

cektir. Ancak k~rlılık durunıu el verdiğihalde indi

rimden yararlanmayanlar sonraki yıl kazancından yatırım 

indirimi tutarını düşerlerse terucit olunan indirim için 

zaman aşıını göz önünde bulundurmak lwr:;mlu ile düzel tme 

yoluna gidilebileceği Hesap Uzmanları Kurulu Danışma 
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Kurulunun 234 sayılı kararında belirtilmiz:;tir{gl). 

B1.-ı.rada harcama kavramı üzerinde de durmak gerek

mektedir(92). 

Araştırma, plan ve proje harcamalarıyla arazi 

sat;lanması için yapılan giderler, yatırım indirimine 

konu harcama sayılmamaktadır. Teminatlar ve depozitolar

da, bu anlamda harcama değildir. Müteahhitlere ve satı-

cılara verilen avans, peşin ödeme, sipariş ödemesi gibi 

harcamalarında indirimden faydalanmaları mlli~~ün değil

dir. Bunların dışında yapılan harcamalar yatırıma baş

lama sayılır ve o takvim yılı başından itibaren yatırım 

indirimi uygulamasına hak kazanılır. 

Yapılan harcamalarla ilgili değerlerin işletme

nin aktifine girmiş olması şart de[;ildir. 

Akreditiflere gelince, bunlar hakkında, Maliye 

Bakanlı~ı 108 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebli~inde 

değişik bir esası benimsemiştir. Tebliğe göre, yurt 

dışı;-ıdan saltlana n değerler, ancak yurda kesin i thalleri 

yapılıp işletmenin aktifine dahil edildiklerinde indirim 

uygulaması mümkündür. Zira sadece akreditifin açılmış 

(91) O. Nejdet ORHAN, VERGİ DÜl·:YASI, S.74 EJ.dm 1987. 

(92) Hesap Uzmanları Derneği, Beyanname :pjizenleme Klavuzu, 

Haziran 1987, s.47. 
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olması paranın yurt dışındaki satıcıya ödendiğini gös

termez. Yurt duşırıdaki satıcı, malları sevk edip evra

lnnı muhabir bankaya gönderdikten sonra parasını ban

l;:adan alabilir. Ayrıca, bu itholatın çegitli sebeplerle 

gümrükten çekilemernesi ihtimali vardır. 

Yatırım indirimiyle ilgili G.V.K. ek 2. maddede 

yazılı koçulları taşıyan yatırımlarla ilgili harcama

lardan; bina, makina, tesisat, araç ve benzeri amortis

mana tabi aktif değerlerin, yeni olanlarının maliyet 

bedelleri yatırım indiri~nine esas teşkil eder. 

Her yıl yapılacak indirim, o yıl içinde bilançonun 

aktifinde yer almış olan indirimden yararlanaca~ aktif 

değerlerin toplamına, yatırım teşvik ve yatırım indirimi 

belgesinde yazılı olan indirim oranının uygulanmasıyla 

bulunur. 

Birden fazla yatırım teşvik ve yatırım indirimi 

belgesi alınısı yükümlülerin safi kazaneını yetersizliği 

nedeniyle, öncekiyıllarda tümüyle uygulanamamış olan 

eski yatırımlarla ilgili devreden indirim tutarları 

varsa, önce bu indirimler uygulanır. Daha sonra, yeni 

yatırımlara ilişkin indirimlerin uygulanmasına geçilir 

(93). 

(93) G.V.K. Ek Mad. 4. 
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Maddede sözü edilen ticari veya zirai kazanç 

deyimlerinin geçmiş yıllar zararlarını nazara almayan 

karlar şeklinde anlaşılması gerekir. Bir istisna nite

li~inde olması nedeniyle kazançtan önce yatırım indi

rimi cl.üşülür, ondan sonra geçmiş yıl zararlarının düşül

mesine geçilir. Kurumlarda ise, önce geçmiş yıl zarar

ları kurt~ kazançından düşülür, daha sonra yatırım 

indirimi istisnası uygulanır(94). 

F. YATIRIM İNDİRİMİNE TABİ AKTİF DEGERLEBBE 

SATIŞ VE DEVİR 

Yotırım indirimi müesseseninin kötüye kullanıl

ması ve yatırım indiriminin daha az vergi ödemek için 

bir va sı tc:ı haline getirilmesini önlenek için };:anun, 

yatırım indirimi konusu aktif değerlerin satış veya 

devri halinde uygulanacak hükümlerle, şartların ihlali 

halinde uygulanacak esasları tayin etmiştir(95). 

Yatırım indirimine konu olan değerlerin satıl

ması veya devredilmesi ile ilgili olan bu tedbirler iki 

yönden incelenebilir. 

ı. Satan veya devreden yönünden incelenmesi, 

2. Satın alan veya devralan yönünden incelenmesi, 

(94) Hesap Uzmanları Derneği, Beyanname ••• , s.48. 

( 95) G. V .K. Ek Mad. 5. 
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Bu b::ü:ımdan yapılacak işlemler farklı olmaktadır. 

1. SATAN VEYA DEVREDEN YÖEÜlJDE:H YAPILAClıK 

İŞLEI'.1LER 

Yatırım konusu aktif değerler: 

- Yatırım tamamlandıktan veya üretim faaliyetine 

geçtikten sonra, 

- Ya da yatırım tamamlanmadan satılabilir veya 

devredile bilir. 

i. Yatırım tamamlandıktan veya üretime geçtikten 

sonra aktif degerlerin satış veya devir hali: Komple 

tesislerde(örneğin kombine imalat yapan bir tekstil 

fabrikası) yatırım tama~landıktan sonra; digerlerinde 

ise kullanma ve üretime başladıktan sonra yatırıma konu 

olan degerJEr topluca satılır veya devredilirse, satıcı 

yönünden bir işlem yapılmaz. Yani bu yatırımlar nedeni 

ile kazançtan indirilmiş olan kısımlar için vergi talep 

edil!rı.ez. Çünkü beklenen amaç tahakkuk etmiştir. Ancak, 

kazancın yeterli olmaması nedeniyle indirirnin tümü 

kazançtan mahsup edilmemiş ise devralanlar kullanılma

rnış bakiye indirimden yararlanabilir. 

ii. Yatırım tamamlanmadan veya kullanma ve üretime 

başlanmadan önce aktif değerlerin satış veya devir hali: 

Komple tesislerde yatırım tamamlanmadan, diğer yatırım

larda kullanma ve üretime başlanmadan yatırım konusu. 
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aktif de~;erlerin topluca satılması veya başl::asına dev

rec:ilmesi, yatırım indirimi istisnasının konuş nedenine 

aykırıdır. Bu nedenle satan veya devreelenin korurımaması 

ilkesi kabul edilmiştir. 

Satış veya devir tarihine dek indirimden yarar

lanma nedeni ile az vergi öden~ıiştir. Yatırım yarıda 

bırakılınakla beklenen asıl amaç aksamıştır. Ancak satış 

topluca olduğundan bu gibi yatırımlardan beklenen amaç 

geç de olsa parçalanmadan sağlanabilecektir. Bu nedenle 

kurumun kötüye kullanılnaması için bu şekilde yapılan 

satış ve devirlerle bu çeşit yatırımların başlangıçta 

organize etmiş bulunan ilk sahibin cezalandırılmaması 

fal;:at sadece indirim sebebi ile evvelce ödenmemiş olan 

vergilerin tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesihükme 

bağlanmı:;tır. 

2. SA~CHJ VEYA 2JEVİR ALlüJ YÖHÜl\fDE1J YAPILACAK İŞLHvi 

Yatırım indirimine tabi aktif değerler kısmen 

veya tamar:ıen satın veya devir alınmış olabilir. J3u gibi 

(LurUtıılarda(daha önce sözü edilen nyara,~·laruna <~artları" 

nın var olması kaydı ile) satın veya devir alan gerçek 

ve tü~3el kii]ilerin de yatırım indirirninden yararlanması 

kabul edilmi~? tir. 

Satın veya devir alanın yararlanabileceği mikta

rın hesaplanmasında şu iki hususun tesbiti önem kazan

maktadır: 
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- İndirimin uygulanacaEı tutar nedir? 

- Devir ve satışla indirim oranı de[işe bilirmi? 

Indirirnin uygulanaca[;ı tutar: 

Satış ve devirde, yeni sahibin yararlanabileceği 

yatırım miktarı eski sahibine tanınmış olan miktardır. 

Örnek: ilk sahibine 500 milyon liraya malolan 

bir tesis 750 milyon liraya satılsa bile, yeni sahip 

ancak 500 milyon TL üzerinden indirim uygulayacaktır. 

Böylece yüksek fiyatlar üzerinden devir yapılması sonucu 

doğacak muvazaalı hareketler önlenmel\: istenmiştir. 

İndirim oranı: 

Yeni sahibin uygulayacai~ı indirim oranı eski 

sahibine tanınmış oran yerine yeni sahibin yararlanabi

leceği orandır. 

Örnek: Bir şirket giriştif};i 3ratırLıı nedeniyle 

%30 indirimden yararlamnaktadır. Bu tesisi başka birine 

devir ve adı geçen aktif değerler kalkınmada öncelikli 

bölgelere yatırılırsa, bu gibi yatırımlarda oran %60 

ise yeni sahip indirimi bu orana göre hesaplar. 

Devredilen aktif değerler, indirimden hiç yarar

lanmanıış ise yeni sahip yu.kardalci esaslar (bedel ve oran) 

dahilinde eski sahibinden kullanmamış olduğu indirirnin 

tamamından yararlanır. 
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Kısmen faydalanmış ise, devralan özel ve tüzel 

kişiler, lcullanılmamış bakiye indirirnden faydal<:mır. 

Yani devralan aynı meblağa kendi durw~una uygun oranı 

uygular:ı.ak sureti ile bulunacak indirim mjjctarından, 

devredenin faydalanmış olduğu indirim miktarını düşe

rek bakiye indirimden yararlanacaktır. 

Örnek: 120 milyon liralılc aktif de{;erler 125 

mil yon liraya başka bir şirkete devredilmiştir. Her iki 

taraf da %30 indirim oranından yararlanmaktadır. Devir 

tarihine kadar eski sahip 20 milyon liralık indirimden 

yararıanmış ise: 

Devralanın yararlanacat;ı indirim 

(120.000.000x%36)-36.000.000 TL 

Devredenin yararıanmış olduğu indirim tutarı-20.000.000 TL 

Devralanın yararlanabileceği bakiye indirim -16.000.000 TL 

lira olacaktıro 

Yatırım indirimine konu olan dei;_;erler, yatırımın 

hangi safhasında olursa olsun yatırımla güdülen amaç 

dışında parça parça satılırsa veya ek 2. rrı.addedeki 

~; artlardan be rhangi birisi ihlal edilirse, yatırım 

indiriminden yararlanma imkanı ortadan kalkar. Bu du

rum.da, indirim dolayısıyla zamanında tahakkul<.: ettiril

memiş olan vergiler ziyaa uğratılmış sayılır. Bu vergi

ler cezalı olarak tahsil edilir(96). 

( 96) G. V .K. Ek Mad. 5/ c. 
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3. ÖZEL DURUMLAR 

i. İşletmenin devir ve satısı veya şirketlerin 

nev'i: Gerek gerçek kişilere ait işletmeler, gerekse 

tüzel kişilere ait işletmelerin topluca devri ve satışı 

sözkonusu olabilir. 

Yatırım indirimi konusu aktif değerler, yatırım 

yapıldığı işletmeden ayrı olarak satılıp devredileceği 

gibi işletmeyle birlikte topluca da satılabilir veya 
• 

devredilebilir. Ya da iki işletme birleşebilir. Yahutta 

bir şirket nev'i değiştirebilir. 

Bu gibi hallerde, yatırım indirimine konu aktif 

de[terlerin satış ve devrine ilişkin olan ve yukarıdaki 

bölümlerde belirtilen eseslar geçerlidir. 

ii. Ölüm hali: Yatırım konusu indirimden fayda-

lanan bir gerçek kişinin ölümü halinde, yatırım konusu 

aktif de:~erler varislere intikal edecektir. Bu olay 

genel anlamda devir hükmündedir ve yul;:arıda belirtilen 

esaslar dahilinde işlem yapılmalıdır. 

iii. Vergi mükellefi olmayan şirketlerin duru~u: 

Satış ve devir adi şirket, kollektif şirket veya adi 

komandit şirketler tarafından yapılırsa, şirket kazan-

cından indirim dolayısıyla alınamayan vergilerin, ortak-

lardan tahsili gerekecektir. Bu dururnda şirketçe fayda-

lanılan indirim miktarının hesap edilmesi, yıllar 
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itibariyle ortaklara dUşen hisselerin, o yıl ortaklarca 

beyan edilen geliriere eklenmesi ve cezasız tarhiyat 

yapılması gerekir. 

G. YATil\Il.'I tı~DİRİIIIİiiJİN HESiLPLAı'IT·!IASI VE 

MUHASEI)ELESTİHİL!·IESİ 

1. FA~<JJALAlULACAK YATIBIM İIIDİHİT·,Tİ MİKTARININ 

}E SAPLANMAS I 

Yatırım indiriminden faydalanılacak miktarın 

bulunması için, önceki bölümlerde belirtilen şekilçle 

deftere kaydolunan aktif değerler tutarının, mükellefin 

duru:nuna uygun yatırım indirimi nisbetinin tatbik edil-

mesi suretiyle bulunur. Bu suretle tesbit edilen indi-

rim miktarı geçici veya nazım hesaplarla muhasebede ta-

kip edilebileceği gibi muhasebe ka~rı tları dışında da 

yapılabilir. 

Bu kayıtların muhasebe dışında takip edilmesi 

halinde bu hesaplara ait belgelerin saklanması veya bu 

içıleı.-:1lerin envanter defterinin ayrı bir yerinde, envan-

ter kayıtları ile karşılaştırma};:sızın kaydedilmesi 

gere;.<: ir. 

örnek: Gerekli yatırım indirimi belgesini alan 

(A) şahsının yapaca(:ı yatırım tutarı 600.000.000 liradır. 

Yatırım indirimi nisbeti ise %30'dur. (A) şahsı yatırımın 
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150.000.000 TL lık kısmını 1984, 250.000.000 TL lık 

kısmını 1985, 200.000.000 TL lık kısmını da 1986 yılla

rında gerçekleştirmiştir. 

Yatırımcı (A) nın yıllar itibariyle kazancı ise 

şöyledir; 1984 yılı kazancı 40 milyon, 1985 yılı kazancı 

120 milyon, 1986 yılı kazancı 80 milyondur. 

Burada ilk önce yatırımcı (A) nın faydalanabile-

.ceği yatırım indirimi miktarını tesbit etmek gerekir. 

Yatırım indirimi Yatırım indirimi 
Yıllar Yatırım tutarı nisbeti miktarı 

1984 150.000.000 %30 45.000.000 

1985 250.000.000 %30 75.000.000 

1986 200.000.000 %30 60.000.000 

Faydalanılacak indirim miktarı 180.000.000 

Gelir vergisi kanununda, yatırımların karşılan-

masında öz sermaye şartı aranmadığından yapılan harca-

maların önemi yoktur. 

Yatırımcı (A) nın, yıllar itibariyle yatırım 

indirimi tenzilinden sonra kalan kazancı şöyle olacak-

tır: 

Yıllar Kazaı1Ç tutarı 

1984 40.000.000 

1985 120.000.000 

1986 80.000.000 

Yatırım indiri.-rni 
miktarı 

45.000QOOO 

80.000.000 

60.000.000 

İndirimden sonra 
kalan kazanç 

35.000.000 

20.000.000 
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Yatırımcı (A), kazanç yetersizli(~inedeniyle 

1984 yılında ~il yon liralık indirün kısmını d'.i.şeme
miş, 1985 yılında tenzil etmi~tir. 

Yatırımcı (A)'nın başka kazanç ve iratlarının 

bulunması halinde, onların 1984 yılında beyan edileceği 

tabii'dir. 1985 ve 1986 yılları için ise, yukarıdaki 

tabloda belirtilen, indirimden sonra kalan kazançlar 

ile diğer kazanç ve iratlarının toplamının beyan edil-

mesi gerekir. 

2. YATIRIM İNDİRİMİNDE ZARAR TtiAHSUBU VE ÖNCELİK 

SIRASI 

Uygulamada tereddüt konusu olan hususlardan 

birisi de zarar mahsubu ve yatırım indirimi uygulanma-

sındaki öncelik sırasıdır. 

Mahsup edilecek zarar ve yatırım indiriminin bir 

arada bulunması halinde, bunlardan hangisine öncelik 

verilecektir. Zarar mahsubu, bilindiği gibi 5 yıl 

süreyle yapılabilir. Yatırım indiriminde ise, yıl sınır-

lar::ıası yoktur. Diğer taraftan yatırım indirimi gerçek 

kişilerde ırsafirr ticari veya zirai l:azanca, kurtımlarda 

da 11 safirr kurum kazançlarına uygulanacagı açıktır. 

Yatırırı indirimi kazancın bulmması halinde yapılaca-

ğından önce zararın mahsubunun yapılması, daha sonra 

da yatırım indiriminden yararlanacal<:: indirim miktarının 
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kazançtan tenzili gerekir. Aksi halde gerçekte mevcut 

olmayan bir kazançta(gelirde) yatırım indirimi tenzil 

edilmiş olur. Zaten yatırım indirimine süre konulmaınıR 
~ , 

oluasının bir nedeni de işletmelerin yatırımları veya 

baQka nedenlerle belirli bir kazanç temin etmeme ihti

malidir. nv::er bir hususda yatırım indirimi yoluyla 

belirli şartlar içinde gerçek ki~:?ilere ve kurumlara 

bir fon yaratmak olduğundan, yatırım indirimi miktarının 

zarardan evvel mahsup edilmesi halinde de bu amaç unu

tulmuş olur. Bu ve buna benzer birçok ihtimal daha söy-

lenebilir. Netice olarak, zarar ve yatırım indiriminden 

yararlanacak indirirnin bir arada bulunması ve kazancın 

yetersiz olması halinde önce zarar mahsubu yapılacak, 

artan miktardan yatırım indirimi düşülecek, yatırım 

indiriminden artan kısım varsa diğer yıla devredile

cektir. 

3. YATIRH'l İHDİRÜÜ KOliUSU AKTİF DEGERLERİN 

.AJ'EORTİSHANI 

Yatırım indirimi konusu olan aktif de(::erler üze-

rinden amortisman ayrılıp ayrılmıyacaL;ı konusu uygula

mada tereddüt yaratmaktadır. Gelir vergisi kanununda 

amortisman ayrılmasını engelleyici bir hüküm bulunma

dıt:~ından işletmeler, ya tırıma tahsis ettikleri aktif 

det;erlerin, tamamı üzerinden V.U.K.'nu hükümleri dahi

linde amortisman ayırabilecekler ve ayrıca da yatırım 

indiriminden faydalanacaklardır. 
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4. F A"~tTIALANILAliJ YATIRIM İNTIİRİT:Iİ MİKTARiiARH~IN 

DEFTERLERDE GÖSTERİLT/fESİ 

a. Huhasebe Usulü 

J.'Iükellefler, ye. tırım indirir'linden yararlanacak

ları miktarın yıllara göre takibini sağlayacak şekilde 

muhasebelerini düzenlemeye zorunlu tutvımuşlardır. Eu 

dur~~da defter ve hesapların belirtilen amaçları sağla

yacak şekilde ayrıntılı ve düzenli olarak tutulması 

gerekecektir. 

Bu konuda fJU noktaya önemle işaret etme yerinde 

olur. İndirimle ilgili ~lemlerin defterele ayrı göste

rilerek izlenı:ıesiyanında, keyfiyetin bilançolara da 

yansıması, bu cümleden olarak bilançonun, indirimden 

yararlano.n yatırımların aktifte indirim tutarlarının da 

pasifte ayrı ayrı görünecek tarzda düzenlemnesi uygun

dur. Bu yol, işletmeler için çeşitli yönlerden fayda ve 

kolaylıklar sağ·lar. Esasen G.V.K.'nını ek 6. maddesinin 

kapsamına bilarıçonun da dahil buhı..naca[~ına kuşku yok

tur( 97). 

Yatırım indiriminde muhasebeles;me konusunun 

önemi "Teşvik belgesinin bulunduğu ve karlılık durvmu 

elverişli olduğu halde yatırım indiri:ni istisnasından 

(97) Hesap Uzmanları ])erneği, Beyanname •• ~., s.50. 
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yararlanmayan yatırımcıların söz konusu yıllara ait 

indirir:ı tutarları daha sonraki yıl kazançlarından düşü

le:rıezıı şeklindeki 88/l sayılı tebliğin 29. maddesinin 

2 o fıl::rr:sındaki hükmünden kaynaklanmak.tadır. 

İndirim hakkını kaybetmemek için indirime konu 

olacak harcamalar tutarını iyi saptamak gerekira Yatı

rım indirimi kapsamına giren harcamaları, aralarında 

kapsama girmiyen harcamalarında bulunduğu çeşitli hesap

lardan çıkarmaya çalışmak hem külfetli, hem de hata 

oranı çolr yüksek bir yöntem olur. İşte bunun için muha

sebede rıyatırım indirimine konu harcamalarıı hesabının 

açılarale yıl iç in deki yatırım indirimikapsamına giren 

tüm harcamaları bu hesapta toplamakta yarar vardır. 

Burada rı Harcama ıı deyiıünden yalnız nakden yapılanları 

de[.;il, hescıben yapılanlar dahil fiili harcamaların tümü

nü anlamak gerektiğini belirtelim. Bu ııHarcamalarıı hesa

bının ikinci hesapları olarakta ilgili harcamanın esas 

muhasebe planındaki adı yazılmalıdır. örneGin, yatırım 

inG.irimi kapsamına giren bir de:J.irbaş alımında rıyatırım 

indirimine konu harcamalar-Demirbaşlartı şeklinde bir 

hesap kullanmak yerinde olur. Bu şekilde yıl sonunda 

11 Harcamalarıı hesabının ilgili hesaplara aktarılması çok 

kolaylaşır o Yıl sonlarında ııya tırım İndirimine Konu 

Harcamalarn hesabının kümülatif toplamı, başka bir hesa

ba bakılmak gereği olmadan yatırım indiriminin hesapla

nacağı Harcamalar t)plamını verir. Bir tek bu hesabın 

yıl sonunda bir kere daha incelenmesi ile hatalı kayıtlar 
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b. Yatırım İndirimi Konusu N{tif Değerlerin 

Defterlerde Gösterilmesi 
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Yatırımın birden fazla hesap döneminde tamamlan

ması halinde, her yıl tamamlanan kısım, defterlerde açı

lacak özel hesaplarda gösterilir. Bu deser şayet aynı 

neviden olan ve fakat indirim konusu olmayan veya daha 

eırvel indirimden faydalanını ş bulunan d. iğer aktif kıy

metlerden ayrı olarak defterlerde trucip edilir ve biri 

birine karıştırılmaz. 

Bu şekilde "özel 11 hesa;::larda gösterilen aktif 

değerler kıymetli envantere alınarak bilançoda göste

rilirler. Ertesi yıl yeniden tamamlanan kısımlar olursa, 

bunlarda aynı hesaplara (açılan özel hesaplara) kayde

dilirler. Bu işlemler yatırım tamamlanıncaya kadar aynı 

şek~_de devam eder. Yatırımın tek bir yılda tamamlan

ması halinde ise, yukarıdaki işlemler aynen ve sadece 

yatırımın bi tti[:;i yılda ya;;ıılır. 

Yukarıda, hesap şekli açıklanan indirim mikta

rından her yıl faydalanılan kısmın, defterlerde nazım 

hesaplarda gösterilmesi en uygun olan kayıt şelclidir. 

Örnek: Gerekli yatırım indirimi belgesini alan 

ve yatırıma başlayan bir kişinin 1984 yılı için yarar

lanabileceği yatırım indirimi miktarı 50 milyon liradır. 
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Aynı kişinin 1985 yılı için 100 milyon lira ve 1986 

yılı için de yararlanacağı miktar 50 milyon lira olsa, 

muhasebe kaydı aşa{üdaki şekilde olacaktır. 

Nazım Hesaplar 

(Yatırım İndirimi) 

Nazım Hesaplar 

50.000.000.-

50.000.000.-

(Yatırım İndirim Karşılığı) 

(X) Komple tesisinin 1984 yılında yatırım indi

riminden faydalanılan kısmının kaydı. 

NOT: 1985 ve 1986 yılları için de aynı şekilde 

kayı~ yapılacaktır. 

I3u yevmiye maddesi ile indirim milctarı, muhasebe 

asli hesapları ile ilgilendirmek:sizin nazım hesaplarda 

takip edilmiş olacaktır. Her yıl hak kazanılan yatırım 

indirimi miktarı yatırım tamamlanıncaya kadar bu şekilde 

kayıt yapılır. Faydalanılan yatırJ.Tıl indirim miktarının 

vergiye tabi kazançtan düşülmesi tamamlanınca da yuka

rıda ki hesaplar ters bir kayıtla kapatılır. 

Nazım Hesaplar 200.000.000.-

(Yatırım İndi±im Karşılığı) 

Nazım Hesaplar 

(Yatırım İndirimi) 

200.000.000.-
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(X) Komple tesisinin 1984, 1985, 1986 yıllarına 

ait iı:.di:cira miktarının kazançtan indirilmesinin bi tm iş 

olması nedeniyle. 

UOT: 1984 yılında 50 milyon, 1985 yılında 100 

mil. yon, 1986 yılında 50 milyon yatırım indiriminden 

faydalanılmı9tır. 

Mülce1lefler diledikleri takdirde, her yıl fay-

·dalanabilecekleri indirim miktarını kazançlarının bulun

ması halinde nazım hesaplarda gösterıniyerak doğrudan 

do,t:;ruya K~r ve Zarar hesabının borcuna kaydederelr: de 

indirebilirler. Bu şekilde kazançtan düşülen indirim 

miktarı, bilançonun pasifinde özel bir hesapta gösteri

lir. 

Yukarıdaki örnek dikkate alınırsa 1984 yılı için 

yapılacak muhasebe kaydı şöyle olacaktır. 

K~ ve Zarar Hesabı 

(Yatırım İndirimi) 

50.000.000.-

Yatırım İndirimi Karşılığı 

(1984 Yılı İndirim Miktarı) 

50.000.000.-

(X) faydalanılan yatırım indiriminin kaydı. 

Bu şekilde muhasebe kaydı örneğe göre 1985 ve 

1986 yılları için de yapılacaktır. 



Ferdi teşebbüslerle, şirketlerin yapacakları 

kayıt şekli bakımından hiçbir fark yoktur. 
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Yı-tcarıdaki bölümlerde açıklandığı üzere, şahsi 

teşebbüslerde yatırım indirimi mükellefin aynı neviden 

olan ve bilanço esasına göre tesbit edilen kazançları 

toplamından düşülmesi mümkündür. 

Bu gibi durumlarda yapılan yatırımlarla, fayda

lanılan indirim miktarının defterlerde gösterilmesi ve 

takibi bakımından yapılacal.c muhasebe kayıtları esas 

itibariyle yukarıdaki gibi olacaktır. 

Bu taktirde mükellefin her yıl faydalanacağı 

yatırım indirimi miktarı, di&;er :iş ı etmelerinin kazanç

ıarı da dikkate alınarak muhasebe dışında hesaplanarak, 

yatırım yapılan işletmenin defterinde açılacruc nazım 

hesaplarda gösterilecektir. Ancak, bu yolla yatırım 

yapılan işletmenin kazancının bulunmaması veya yeter

sizli2:i nedeniyle kayıtlara baş vurulduğunda, nazım 

hesaplarda gözüken yatırım indirimi rcıiktarının k~r ve 

zarar hesabında gözüken kazançtan yüksek olaca~;ı tabii

dir. Bu şekilde faydalanılan yatırım indirimi miktarı

nın birkaç işletmenin kazancından yapılması halinde 

faydalanılan indirim miktarının mutlaka "nazım hesap

larda" gösterilmesi, k~r ve zarar hesabından düşülme

mesi gerekir. 
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- YA~PIRD.1 İli.'TIİRİMİ MUHASEBELEW~İRİLEESİNE AİT 

ÖREEEC PPOBLEM: 

Devlet Planlama Teşkilatından Teşvik Belgesi 

almı~ ve gerekli işlemlerisüresinde yaparille Yatırım 

İndirj_mi hakkını kazanmış bir firmanın, yıl içi yatırım 

harcamaları şöyledir: 

a. Jı...rsa alımı. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 5 O. 000.000 o-

b. Fabrika binası inşaat için harcanan 

muhtelif malzemeler ..........•.•.•.••• l50.000.000.-

c. Personel lojmanı inşaatı için harcanan 

muhtelif malzemeler .. ...............•• 18.000.000.-

d. Yardımcı işletme binası ikmal inşaatı 

için harcanan muhtelif malzemeler ••••• 4.000.000.-

e. Fabrika binası inşaatı işçilikleri .••• 30.000.000.-

f. Personel lojmanı inşaat işçilikleri ••• 2.000.000.-

g. Yardır.1.cı işletme binası i km al inşaatı 

işçilikleri •.................••••...•• l.ooo.Qoo.-

h. Bir depo binası satın alımı •••••.••.•• 10.000.000.-

ı. İn~;a halinde yardımcı işletme binası 

satın alımı ........................... 12.000.000.-

j. Makina ve taşıt alımları •••••......... lBo.ooo.ooo.-

k. Demir baş alımları. • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 20.000.000.-

ı. Lojman tefrişi ..•..................•.. 3.000.000.-
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m. Yedek parça temini .....•.....••••.•••• 2.000oOOO.-

n. Esas proje dışında münferit tesisat, 

malcina ve araç mübayaası •.•••••••..••• 40.000.000.-

o. Taşıt araçları alımı .........••....... 30.000.000.

P• Kullanılmış makina ithali ..........••. l50.000.000.-

r. Üretimde };:ullanılacak ham ve yardJJncı 

madde alımları •••••••..•••••.••...•••• 80.000.000.-

s. Fabrika binası inşası için çeşitli 

giderler(vergi, harç, proje vb.) .••••• ıo.ooo.ooo.-

t. Montaj için malzeme giderleri ••••••••• lO.ooo.ooo.-

u. Montaj için işçilikler •.••......••...• 8.000.000.-

v. Bakiye işletme sermayesi tahsisi •.•..• 18.000.000.-

Toplam 828.000.000.-

Yatırım normal yörelerden birinde yapıldığından 

ve yatırım tutarı 5 milyar TL'nın altında bulunduğundan 

asgari özkaynak oranı %40'tır. Teşvik belgemizdeki 

(100 milyon TL'lık işletme sermayesi dahil), Toplam 

yatırım tutarı 700 "milyon TL' dır. Ş id: etin sermayesi 

ise 350 milyon ( ta:-rıamı ödenmiştir) TL' dır. Bu yatırım 

için 478 milyon TL tutarında iç ve dış kredi kullanıl-

mıştır. 

- Muhasebe kayıtlarınız nasıl olacaktır? 

- Yatırım indirimi nedir? 



YATIRIM İNDİRİMİNİlJ MUHASEBELEŞiıiESİ İLE İLGİLİ 

VEH.İLEN ÖRI\TEK PROBLEI.JİN ÇÖZÜI•.'IÜ: 

Önce teşvik belgesinde yer alan 700 milyon n'lık 

toplam yatırım tutarı 128 milyon n aşılarak 828 milyon 

TL'lık harcama yapılmasının sonuçlarını inceleyelim. 

Bu artış 700 milyon TL' nın % .30 olan 210 milyon 

TL' yi geçmemekte, aynı zamanda bu harcamalar içindeki 

öz kaynak oranı 35~2~00 42,27 bulunarak % 40'ı aşmakta 
olduğundan teşvik belgesinin tadiline gerek bulunmamak

tadır. Bu durumda Maliye ve Gümrük Bal{anlığına gerekli 

bilgi verilmek kaydı ile yatırım indirimi uygulanabile-

cektir~ Teşvik belgesinin tadili gerekıneden yat~rım 

tutarında yapılacak artış limiti olan% JO'dan geri 

kalan 82 milyon TL' lık kısmınıda gelecek yılda kullarıı

labilmesi (belgedeki yatırım süresi dolmamışsa) için 

yerine % 40 olan özkaynak oranına bakmak gereklidir. 

Burada 350xlOO 38,68 oranı bulunmakta dolayısıyla 
910 

% 40'lık sınırın altında kaldığından sermaye arttırımı 

gerekli olmaktadır. Bu durumda başka işlemler yapılmadan 

ancak % 40 asgari özkaynak oranını koruyan 47 milyon 

TL'lık ek yatırım yapılabilir. 

Cari yılın muhasebeleşmesine gelince, maddele-

rimiz şöyle olacaktır: 



a. 

b. 

c. 

d. 

e. 
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Sabit Kıymetler 50.000.000.-

- Arsalar 

••.•.• Hesapları(*) 50.000.000.-

Yatırım İndirimine Konu 
Harcamalar 150.000.000.-

Fabrika Binası İnşaatı 150.000.000.-

- İnşaat Malzemeleri 

Ya-pılmakta Olan İş ler 18.000.000.-

Personel Lojmanı İnşaatı 18.000.000.-

- İnşaat Malzemeleri 

Yatırım İndirimine Konu 
Harcamalar 4.000.000.-

Yardımcı İşletme Binası 

İkmal İnşaatı 4.000.000.-

- İnşaat Malzemeleri 

Yatırım İndirimine Konu 
Harcamalar 

Fabrika Binası İnşaatı 

- İnşaat İşçilikleri 

30.000.000.-

30.000.000.-

(~) Bu hesaplar yerine, Kasa, Bankalar veya diğer Alacaklı 

bir hesap olabilir. 



f. 

g. 
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Yapılmcl~ta Olan İşler 2.000.000.-

Personel Lojmanı İnşaatı 2.000.000.-

_ İnşaat İşçilikleri 

Yatırım İndirimine Konu 
Harcamalar 

Yardımcı İşletme Binası 

İkmal İnşaatı 

- İnşaat İşçilikleri 

l.ooo.ooo.-

ı.ooo.ooo.-

NOT: (İnşaat malzemeleri hesabı bir stok hesabı 

olup satın alınan malzemeler evvela bu hesaba alınıp 

sonra ilgib. yerlere sarfedilmiştir. İnşaat işçilikleri 

hesabı da öyledir. Bunları doğrudan sarf hesaplarına 

alabilmek genel olarak mümkün olmaz. Örnettimizde yıl 

sonunda inşaat malzemesi stoku bulurınadığı varsayılmış-

tır. Bu suretle yıl sonunda bu hesaplar kapanmıştır. 

İnşaat malzemeleri ve inşaat işçilikleri hesaplarına 

girişlerinin karşılık hesaplarının yerine göre Kasa, 

Ban>:::alar veya di{;er bir alacaklı hesaptır). 

h. 

Sabit Kıymetler ıo.ooo.ooo.-

- Depo Binası 

••....•• Hesapları 10.000.000.-



i. 

j. 

k. 

ı. 

m. 

Yapılnakta Olan İşler 

-Yar.:_hmcı İşletme J3inar.n 

İkınal İnşaatı 

. . . . . . . . . . Hesapları 

Yatırım İndirimine Konu 

Harcama lar 

-Makina ve Tesiı::ıler 

. . . . . . . . . . Hesap ları 

Yatırım İndirimine Konu 
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12.000.000.-

12.000.000.-

ıso.ooo.ooo.-

180.000.000.-

Harcamsla r 20.000. ()00.-

-Demir baş lar 

. . . . . . . . . . Hesapları 20.000.000.-

SabH Zıymetler 3.000.000.-

-Lojman Mefruşatı 

• . .. • . . • • .. • He s a_::J la rı 3.000.000.-

Stoklar 2.000.000.-

-Yede k Parçalar 

. . . . . . . . . . Hes arı ları 2.000.000.-
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o. 

p. 

r. 

s. 
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Sabit Kıymetler 40.000.000.-

-Makina ve Tesisler 30.000.000.-

-.A:t:a çlar 1o.ooo.ooo.-

. . . . . . . ~ . . Hesap ları 

YatırL~ İndirimine Konu 

Harcamalar 

-Taşıt Araçları 

. . . . . . . . . . Hesap ları 

Sabit Kıymetler 

-Maldna ve Tesisler 

•••••••••• Hesapları 

Stoklar 

-Ha11madde ve Yardımcı Mad. 

.......... 1-Iesaı)ları 

Yatırım İndirimine Konu 

Harcamalar 

-Fabrika Binası İnş. 

••.••••••• Hesapları 

40.000.000.-

30.000.000.-

30.000.000.-

150.000.000.-

150.000.000.-

80.000.000.-

80.000.000.-

ıo.ooo.ooo.-

10.000.000.-



t. 

u. 

v. 

Yatırım İndirimine Konu 
Harcamalar 

-Makina ve Tesisler 

. . . . . . . . . . ~ . Hesapları 

Yatırım İndirimine Tabi 
Harcamalar 

-Makina ve Tesisler 

••••••.. , ,, • • .. Hesap ları 
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ıo.ooo.ooo.-

1o.ooo.ooo.-

8.000.000.-

8.000.000.-

Bu işlem daha evvel SEEMAYE taahhüdü ve öden-

mesi hesaplarında rrm.hasebeleşen ve işlet:.ne sermayesi 

olarak ayrılan meblağdan stoklar için yapılan harcama-

lar çıktıktan sonra kalan meblağı göstermektedir. Mu

hasebede yerine göre kasa, bankalar veya diğer bir 

aktif hesaJ/ta yahut bunları n birkaçında görLi lecektir. 

Bu işlemler sonucu yıl sonu geçici finansal 

tablomuz şöyle olacaktır. 

_A _ _..;;;.;:k;._._ t _.,;;;;i'--_f ___ _ a s i f ---'-'---"""'------------.. ---p 

Yat.İnd.Kon.Har. 443.000.000.- Sermaye 

Sabit Kıymetl. 

Yapıl.Olan İşl. 

Stoklar 

•••• Hesap ları 

253.000.000.- Krediler 

32.000.000.-

82.000.000.-

18.000.000.-

828.000.000.-

350.000.000.-

478.000.000.-

828.000.000.-
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Bu tabloda yatırım indirimi ile ilgili harca

malarımızın tutarının 443.000.000 TL olduğu aÇ:ı.kça 

görülür. He sa bın son bir kez daha, kapsam dışı harca-

maları içermemesi için incelenuesinden sonra yatırım 

i ndirimi mjjr tarımızı hes ar)laya1)i lir iz. Yat ırımımız 

normal bölgelerde yap ıldığına göre yatırım indirim 

oranı % 40 oldugvundan 44 3 x 40 77 2 ·ı "'L 
100 = , mı yon ı 

tut an yat ırıın indi rimi miktarı bulunur. 

Örneğimizde yat ırJ.mı.n. yapıldığı yılda satış ve do-
r. 

layısıyla kar olmadığından bu indirim hakkı gelecek 

yıla devredecektir. Buld.u(ı;umuz bu indirim. hakkı tutarı-

nı mulıasebeleştirirken 

Nazım Hesap lar 

-Yatırım İndirimi 

Nazım Hesap lar 

Yat.İnd.Karşılığı 

177.200.000.-

177.200.000.-

maddesini yazmamız yeterli olacaktır. 

Yatırım indirimi tu tarını böylece hes3.}' ladıktr n 

sonra artık görevini yapmış olan "Yatırım İndirimine 

Konu Harca:n.alar hesabımızı ile;ili hesaıılara aktar:::rak 

kapatabiliriz. Bumı.n yanında inşaat ve montaj işleri-

nin de yılsonuna kad E:.t' bittiğini varsayarak "Yapılmakta 

Olan İşler" hesap b ını da yine ilgili hes arJ lara dağı ta-

rak kapatabiliriz. Bu son maddemiz şöyle olacaktır. 



Yapıl~akta Olan İşler 195.000.000.-

-Fab.Bina İnş. 190.000.000.-

-Yard.İş.Bin.İk.İn.5.000.000.-

Sabit Kıymetler 

-Mak Te si s ler 

-Demir baş la.r 

-Taşıt Araçl. 

248.000.000.-

198.000.000.-

20.000.000.-

30.000.000.-
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Yat.İnd.Konu Harcamalar 

-Fab.Bina İnş. 

-Yard.İşl.Bin.İk.İn. 

443.000.000.-

190.000 .. 000.-

5.000.000.-

-Mak. Tesisler 

-Demi rba }lar 

-Taşıt Araçları 

198.000.000.-

20.000.000.-

30.000.000.-

Sabit Kıymetler 227.000.000.-

-Fab.Binası 190.000.000.-

-Yard.İşl.Bin. 17.000.000.-

-Perso.Loj.Bin. 20.000.000.-

Yapılmakta Olanİşler 227.000.000.-

-Fab.Bin.İnş. 190.000.000.-

-Yard.İşl.Bin.İk.İn. 17.000.000.-

-Perso.Loj.Bin. 20.000.000.-

Bu maddeden sonra yılsonu kesin finansal tab

losunu şöyle oluşacaktır. 
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A k t i f _P __ a..;..;..__ -"'s'--___;:i;;.._. f 

Sab:Lt Kıymetler 728.000.000.- Sermaye 350.000.000.-

478.000.000.-Stoklar 82.000.000.- Krediler 

Hesap ları 18.000.000.-

828.000.000.- 828.000.000.-

Nazım Hesapl. 

Yat ırı~n İnd. 

177.200.000.- Nazım· Hs. 177.200.000.

Yatırım İnd. 

Cari yıl da kar olmadığından lrullanamayıp ge

lecek yıla devrettiğimiz yatırım indirimi haklarımızı, 

örneğin gelecek yıl 200 milyon TL kar oluşursa, tama-

men lrullanabileceğiz. Bu surette vergi matrahımız 

200-177 ,2= 22,8 milyon TL olacaldır. Bu indirimi zorunlu 

olarak yapmak duru:nundaJrız, aksi halde hakkımız kaybo-

lacaktır. Diyelimki 117,2 milyon TL yerine 150 milyon TL 

indirirn yapar 50 milyon TL matrah bulursak, kullanma-

dığımız 27,2 milyon TL' lik indirim hakkından ertesi yıl 

yararlanmak mU:nkün olmayacaktır. Diğer bir örnek olarak 

karın 120 milyon n olduğunu ele alırsak vergi matrahı 

"" çıkmadığı gibi karlılık durumu elvermediği için kulla-

namadığıınız 57,2 mil,yon TL'lik yatırım indirimi halrkı-

mızı ert es i yıla devredebi li riz. 

5. YATIRI:VI İNDİiÜhiİ .• 'IİKTlul.IliJIH YILLIK B.;:,YA1lKMffiDE 

GÖSTERİLMESİ 

Gelir Vergisi Kanunu, mUkelleflerin faydalandık-

ları yatırım indirimi miktarının ~-ıllık beyannamelerde 
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ayrıca göster ilraeı::d gErektiği ni hükme bağlamıı} tJ_r ( 99). 

Bu hükme göre, GelirVereisi mükellefi olan, 

gerçek kişiler ve Eu.rv.mlaı' Ver·gisi ınüJcellcfi olan 

kurumlar her yıl fa;y-dalan,hkları ;y-atırım indirimi 

nı:iktarını yıllık beyannamelerinde [\Yl'ıca gösterecek-

le rd.ir. 

Yıllık beyannarr_eler de faydala.nıla n yatırım 

·i ndirimi miktarının göstex·ilmes:i.; tek bir işletmer..i n 

'bulunması, birden fazla işletmerı.in bulunması ve şir-

ket l::azançlarındaki özelliklere göre aşağıdaki şe ki lde 

olacaktır. 

a. Mükellefin Tek ]3ir İşletmenin Olması Hali 

Mükellefin tek bir ticari veya zirai işletme-

• • b ı t V ' - ı ı • ,. • s ının u t~nrr_a sı ve ye.p ıgı ya ·cırım u o o yı sıy _ n :ı. na. ır ı m-

den fayda la nma sı hali fa:rdalanılan i ndir im miktarının 

defterlerinde nazım l:esaplar ya da kar ve zarEu:' lıcsa-

b ' ' - . l . l . . .:ı " • • kı· k . . t ı, ına xayuecu_mış o_masına gore u.egışı ı~ gos ereceı:::-

tir. 

Ya tırını indirimi aden faydalanılan mik ta rı n c3ef-

terlerde 1'nazım hesar;lax·" da gösterilmesi halinde 

ticari ve zirai kazanç, öz sermaye mukayese si ile bu-

lunacak miktar olacak ve beyannameye bu miktar yazıl-

dıktan sonra beyannamenin ilgili sütünunda o yıl için 

faydalanılacak yatırım indirimi mik ta rı kazançtan 

düşülecektir. 
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Şayet indirimden faydalanılan miktar kar ve 

zarar hesabınH borç yazılmak suretiyle rr_uha se be leşti-

rilmiş ise, öz sermaye :nul·;:a:;-esesi suretj.yJ.ı:; hesaplanon 

kazenç ~iktarlarına, kardan dUşUlen yatırım indirimi 

miktarı ilave edilerek yıl lık beyannameni n ilgili 

sütununa kazanç olarak yazıleeale ve yıllık beyannamenin 

bu bölümLinde bulunan yatır·.ım indirimi sütununda fayda-

lanılan indirim miktarı yazılarak kazançtan beyan..."lame 

·üzerinden düşUlecektir. 

Her iki halde de, yıllık beyanname de işle tmele-

rin indirimden evvelki kazançları miktarı görünecek, 

daha evvelce defterlerde kazançtan indirilmese bile, 

faydalGnılan yatırım indirimi miktarının be;y·annemede 

kazançtan düşülmesi mümkün olacaktır. 

b. Mükelleflerin Birden Fazla İşletmesin_;i_g 

Bulunrııası Hali 

f·tiü k el lef in ya t ı.r:ı.m 378 pt ığı işletme nin ka ZB ncı 

ycıtırı.rn j . .ruJ:ir ininden fa;ydalanılacaJc kısma yetişmesi 

halinele ,.=:ı...ı..-=g0 er· · l .ı.. 1 b 1 ::1"" "' _ ı:;: e t..De e.r ~LGrrın' c:11 yapılacak bir 

i~.le;:n yoJ:ctur. Bunaarı önceki bölümlerde açıldenarı 

~;ekilde işlem yapılır. 

Mül:el lef in ;ya tırJln yap tı[;;ı işletme nin kazancı, 

faydalanacağı indirim miktarını karşılcırımya kafi gel-

miyorsa, diğer aynı nev' iden işletmelerin kazancından 
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da yn tırıı;ı indirimi ne. en feydale !U lan kısmı düş e bilir. 

İşletmeleı'in öz serr:ıaye mukayesE:si suretiyle tesbit 

edilerı kazE~nçları(Aynı nev' iden işletmelerin) yıllık 

beyannamenin ilgili bölUmUndeki sütunlara yazılrı.rıa.l: 

toplaını e.lınır. Bu toplamdan yine ;yatırım indirirrıiru1en 

faydalanılacak inC.irim miktarı a.üşüleı'ek beyanname 

Uze.t'inde, ~yatırım ir:dirimir,_den faydalanıl:aış olur. 

c. İndir~mi n §i.J?l>:e _ _:t_j\:_azancından Y~_pılması Hali 

Gelir Vergisi Kanunu, yatırım indirimi uygula

masında adi şirket , kollektif şirket, adi koman(~ it 

şirketlerin de yatırım irıdir imi nde müstakil birer 

ünite olarak ::;-ars.rlarilllalar·ı esasına lmbul etmiştir(lOO). 

Yatırımın bu ŞÜ' ketler taraf ı ndan ya ı) ılmc.sı 

halinde bunlcr·ın ;y-aptığı yatırı:i"..lar UzerineTen kanun 

hükUmle:c:ine u;_.rguE olarak belirlenen indirimler şirh:et 

veya ortal\:lık 1:azancırıdcın diJşLilecektir. 

Bu şirketler gelir vergisi müh:ellefi olmadıkla

rın<~an yıllJ_k be;}'anname ver.mek mecburiyet inde dsi_:il

dirler. Bu sebeple anılan şirketlerüı. her yıl yatırım 

indirimi .nden fayd.alanC.ı1:l<=ırı i ndir im nı.iktarın:ın yı.llık 

beyanna:nede gösteri1r;ir-'s:iııe imkan ;:roktur. Yatırım :i.nJi-

rimi miktarının Girkc:;t kazancından clUşLilmesi sonucu, 

şirketin faydalandığı i ndir im mik ta.rının tamamı şir

ket bilançosunda yer alır. Ayrıca şirket ortakları, 

(lOO).G.V.K. Ek Madde 1. 
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şirket in faydalandığı i ndir j_m r;üktarındarı. hi ss elerine 

düşen yatırım. indir5mi mikturını yıllık beyannamelerinde 

eösterirler. 

H. YAT IHIM İNDİHİi1ÜNE ~ABİ YATiltiNiLAHI N 

İ Ziili : illiili S İ VE D~l~b'T İMİ 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile :Ma-

liye ve Gümrük Bakau lığı, yatırımlarda mali ve teknik 

şartlara uyulup uyulE1adığını de netlerneye, de net im 

sonuçlarına göre ge.r·ekli tedbirleri almaya ve mLieyyi-

deleri uygulamaya ye tki lidir. 

Ayrıca yatırımların Teşvik Belgisi termin prog-

ramı içerisinde gerçekleşme ve t~namlanma duruw.ları, 

Devlet Planlama Teşkilatı T,Iüsteşarlığınca tesbit edi-

lecek esaslar çerçevesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerince izleıı..i.r. 

İlgili İl MLidLirlLiklerince dLizenlenen raporlar Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı kan2lı ile Devlet Planlama Teş-

kilatı Müsteşarlığına intikal ettirilir. 

Teşvik belgelerine yc:zılan yatırımın konusrı 

de~iştirilemez ve değişiklik sebebi ile belgelerin 

tadili istenemez. Konusu deLişen yatırımlara ait 

Teşvik Belgeleri geçersiz duruma düşer. 

Yat ırımcıla.r teşvik belgesi nin alındığı tarihten 

teşvik belgesinin kapatılacağı taxjhe kciiar her yıl 
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Ocak ve Ternmuz aylarında olmak üzere iki defa kendile

rine teşvik belgesi eki olarak gönderilmiş bulunan 

Yatırım Takip F·ormunu dolC.urar r:k yat ırım.ın btılv.ncluğu 

i l~leki Sanayi ve Tic ar et İl :r..rü dür lüğ·üne verir ler (O cal~ 

ayı i tabariyle verilecek takip formları iBe Haziran 

sonu değerlerini ihtiva eder). 

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü; takip for!lllnda 

yatırımcı tarafından beyan edilen bilgiler~n fiili 

dı..ı.rum ile doğruluğunu mukayese ederek neticeyi bir 

raporla yılda iki defa ol;nak üzere (Takip forım.ı.nun 

verilmesini müteakip azami 2 ay içerisinde) Devlet 

Planlailla TeşkilatJ_ Müsteşarlığına intikal edecek 

şekilde Sanayi ve Ticaret Ba~~anlığına gönderi.t'. 

Yatırımcılar yatırı.ma lıaşladıkları tarihten 

itibaren söz konusu yatı .rımları ile ilgili olarak 

ithal etrrdş oldukları makina ve techizata ait çeki 

listeleri, faturalar Güm.rUk Giriş Beyannameleı·i ve 

;yerli makina ve techizata ait fatureln..t'ı ihtiva eden 

bir dosya hazırlayarak :i J.gilelerce ya~Jılacak kontrol

ler için haz ı.r· bulunduı~ulurlar. 

Yatırımın. te.manılanmasına mUteakip Teşvik Belge

si ne haiz yat ırımc ıl ar be.ğlı bul unculdarı ilin Sanayi 

ve Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat ederek ka~1atma önce

s i gerek li ine e lemenirı yaıalmafn husuanda talep te 

bulur.:ı,urlar. 
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Yatırımın bulunduğu yer' Sanayi ve Ticaret İl 

I·,Tüdürlli{1ü elemanları nca, yatırım ;yerinde exper ti z ya-

pılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlı~ınca 

teı:ıbit edilecek esaslar dahilinde hazırlanan l'Bpor 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ka nal ı ile Devlet Planlama 

Teşkilatı lılüsteşarlığına gönderilir. 

Sanayi V e Ticaret İl rJ~üc3ürlüğü elemanlarınca 

yapılacak e~pertiz ve hazarlanacak raporlarla ilgili 

usül ve esas lar Devlet Planlama Teşkilatı 1\Iüsteşarlı

ğınca tesbit edilerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 

bildirilir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilecek raporlar Devlet 

Planlama Teşkilatı IviUsteşa.rlı{iınca incelenerek uygun 

görülmesi halinde kaı)atma işlemi yapılır. 

Teşvik mevzuatına u;y-ulma~n.ası, Teşvik Belgelerj.nde 

kayıtlı bulunarı ;yatı.t'ır.1 ve Liretim safhasına ait esas-

larla şart ve husı.udyetlerin yerine getirilrııeınesj, de-

ğiştirilmesi veya el~sik yapılması halleri nde verilrrüş 

bulunan teçvikler, Devlet Planlama Te9kilatı I.Iüsteşar-

lığınca kı s me n veya tamamen tal dırıla bilir, geri 

alınab ilir (101). 

(101) DPT, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Başkanlığı, 

a.g.e., s.20. 
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1. YATIHD.'l İhDİlÜ.lÜ i;>AhTLAIUND: İHLALİ HALİNDE 

YAPILACAJ~ İ;}LE;~l: 

§.artların :Uılali: Teşvik belgesi alınabilmesi 

iç:in kalkınmada öncelikli ;y-örelerde yapılacak yatırJJi1-

larda, toplam ya tırırn. tv. tarının en az %30 'unun özkay-

naklardatı 1.;:arşılanması mecburiyeti bulunduğu belir

tilmi.şti. İşte teçvik belgesinde gösterj_le.n özkaynak 

nüıbet veya rn:i ktarının al tındakalınması, bunun yerine 

daha faz. la kredi kullanıld.ığının yada yatırım indi ri-

mine konu aktif değ·erleı·i n yatırımla güdüle n gaye 

dışında paı"'ça parça satıldığının anlaçılı11ası halinde 

;<lat ıxım indiriminden yararlanılamaz. Böyle ch.ırumlarda 

yararlanılan kısım zamanında tahakkuk ettirilmemiş 

vergiler yönünden vergi ziyaı doğmuş sayılır ve veı·gi-

nin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren duru-

mun meydana geldi[~i tarihi ta:dp eden yılın başınc.1an 

itibaren zaman Eışımı süresi içinde cezalı ola.rak tarh 

ve tahakl.-cuk ettirj.lerek tahsil edilir(l02). 

(102) İbrahim DEGİEllü:;l.Cİ, Vi:RGİ SORillJlı\.RI Dl:ı.EGİSİ, 

S.2, 1985, s.BO. 



ÜÇÜNCÜ. BÖLÜM 

A. 1..281-19.85 YILLAIU ESKİSEI-IİI\ İLİ UYGULAMA 

VE SAÜLAYACAGI YARilliLAR 

• ! 

Uygulamanın e.macı; gelişmiş ve hızlı bir sanayı-. 

leşne ve büyük bir yatırını kapasi tesüıe sahip olan 

Eskiş ehir ili ya t ırJ_mlarının öne ral i bir vergi teşvik 

tedbiri olan yatır·ım indirj_mi yönünden değeı'le ndir:i 1-

• :ı. 

mesıc_ır. 

Uygulama 1981-1985 yıllarını ka~! samına almakta-

dır. Böyle bir sım_rlandınrıa getirilmesindeki b8şlıca 

neden uygulama konumuıvn :-:or1uriundan kaynaklanmaktadır· •. 

Uygulama 1981-1985 dönemi itibariyle Yatırım 

indiriminden yararlanan kişi ve kurumların ba~vuru so

nucu, yatırım indiriminden yararlanan teşvik belgelerinin 

112 
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sa yı sı, toplam yatJ.rımlar i çi nde li: i payı ve yatırımlar 

sonucu saC; la nmış ol en istihdam ve yatırımların mehi yet i 

bakımın,~an önemini vuı"gulamaktır. 

B. TE;lYİK J3L'JJGLSİ ALt:fiS OLAN Kİ§İ VE JCUIW1ilLAR 

1981 yılı yatırım indiriminden yararlanan teşvik 

belgeli kişi ve kurumlar: 

YAT TI-l IMLAR 

(Milyon TL. ) 

TOJ2lam 

ı. Hasan Fehmi Vardar. Mithat

paşa Cad. No. 21/3 Kızılay/ 

ANKARA 

2. Kaplan Kiremit ve Tuğla 

Fab.A.Ş. 2 EylUl Cad.39/3 

6 

Sabit 

.t:l 
ı-1 •ri s +' 
ri aı 

t.ı ~ 
ı-l •ri 
+' ..s:l 
CiJ aJ 

:>-ı ~ 

ESKİŞEHİ11 91 76,5 Tevsi 

3. Kurulacak A.Ş. Adına Hüseyin 

Çiftpınar Deliklitaş Cad.72 

"R 0Yİ ('EFİH .! ... H.:.L\. J;) ..;.. . ?64 258 KYY 

4. Ar Beton İnş. ve Tic. A.Ş. 

Selanik Cad. No.27/15 

Kızılay/ANKARA 100 91 KYY 

lt KYY= Kopmle yeni yatırım. 

s 
a:1 
re~,-... 

,!:/ •ri 
·d U:.• 
+' •ri 
u.ı~ 

·H'-"' 

20 

60 

24 

30 



5. Kemal Pala. Hamamyolu Cad. 

48/20 ESKİŞEHİR 

6. ?Tuze.ffer Çopur-İzzet Ço.kur 

Kıbrıs Şehitleri Cad. 

No.41/5 ESKİŞEHİR 

7. Mustafa Tepeo~lu. Cengiz 

Topel Cad. No.l6/5 

ESKİŞEHİR 

8. Bayar Uluslararası Nakliyat 

Ltd. Şti. 27 Mayıs Cad. 

No.l66/A ESKİŞEHİR 

9. Yunusemre Uluslararası 

Taşımacılık A.Ş. Yunusemre 

Cad. No.69 Ti' S I( r· c:; FI_J :rn· ı 
.l...J \.. ~~ -....J j_ ' 

10. Kurulacak A.Ş. adına İhsan 

Çeliko~lu 2 EylUl Cad. 

No.l08 ESFİŞEl-IİH 

ll. M:Urat Özpak. Kuyumcular 

Çarşısı No. 3 ESI\İŞEIIİR 

12. Kurulacak A.Ş. Adına M. 

Sadık Ozpak Yeniyol Hersek 

70 

132 

650 

124 

141 

160 

146 

Apt. 4/8 Nişantaşı/İSTJü~BUL 157 

13. Şevki Çalışkan Dah.Tic. ve 

Nakliye Molla Gürani Cad. 

Fındıkzade/İS1'ANBUL 356 

114 

50 I(YY 10 

129 EY"Y 20 

63 5 KYY 20 

121 KYY 20 

138 KYY 20 

150 KYY 20 

143 KYY 23 

154 RYY 20 

334 KYY 25 



14. Kurulacak A.Ş. Adına Çetj.n 

Saraco~lu-Tamer Özyi~ito~lu 

BUyükdere Cad. No.l03/4 

Gayrettepe/İSTALDUL 

15. Kurulacak ·i C't .J.··. 9. Adına 

Yunusemre Cad. No.3 

ESKİŞEIIlJt 

16. Sümerbank Genel Müd.UrlUğü 

115 

360 320 KYY 100 

185 135 KYY 156 

AiiJY~RA 26.410 24.396 Yenileme 

1'7. Arçelik A.Ş. 

Çayır~~~JİSTAHBUJ.J 

18. Eston Beton San.A.Ş. 

Yenişehir Mithatpaşa 

Cad. 28/13 A:NKARA 

19. Eskişehir Çimento Fab.T.A.Ş. 

Köprlibaşı Kam1tlı Han Kat 2 

ESKİtıElÜR 

502 

270 

80 

322 

152 

80 

Darboğaz 

Giderme 14 

Tevsii 420 

Tevsii lO 

1982 yılı yat ıı·ım indiriminden yaJ'arlanan teçvik 

belgeli kişi ve kurıımlar: 

ı. Kartal Toprak San. ve Tic. 

A.Ş. Beşvevler Sak. No.52 

Esvr· C''h'l-11. n J.\. I~J...J J • .1,~ 77 69 Darboğ·az 160 
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2. Eürmek A.Ş. 

Eest eke.r So. 3/7 AmZARA 2.300 2.030 IC:.'Y 415 

3. Kurulaca~{ A.Ş. Adına Kadir 

Topçu, YunuBernre Cad. 102 

ESEJ: tJEH İR 

4. Alpaslan Sürek Ba~dat Cad. 

No.ll7 Küçükyalı/İSTANBUL 

5. Güven Sazak Denizciler Cad. 

18 AMUIRA 

6. Süpüren Mermer Ocağı İşl. 

Ltd Ş +. -- .ı.. •' "ı. 1\.ı?.vaşı Cad.No.ll/9 

Fat ih/İST.AJıBUL 

7. Göl: su E oya ve Kimya San. 

Tic. A.Ş. İsmet Inönü Cad. 

No.l36/A F,0T:'-l- crr,•p TI' 
..uı.).ı..· ... .....ı...~.::.U.s . ..ı. \. 

8. C eylen Çelik Gürmen So k. 

JITo.46 ı:;; er-t~· '<'Trb~ ..wUJ.\. .:ı.ı .bl_ . .. 

9. Selemi Tunçteki n, Asarcıklı 

Cad. ~ . ,_,anayl Sol-c. No.2 

··cv"t'>TJ:rİR l:',o_. __ ,~ __ 1 _ 

10. ESIJAŞ Eski şe h j_r Tic. ve Ma-

de ncilik A.Ş. ESKİ ~iliiL[R 

150 147 EYY 24 

40 28 Tamarnlama 5 

43 28 KYY 7 

13 13 Tamarnlama lO 

180 115 KYY 20 

160 157 EYY 20 

42 38 KYY 16 

166 163 KYY 20 
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ll. ENTİL Endüstri Yat. ve Tic. 

San. A.Ş. Valikonacı Cad. 

Yapı ::\redi Bankası Vakıf 

Binası 7/2 IIioder-

~l·,rı· <::!"ntn,··ı/I. c::mJ..A·,..,":UT 
.\1 ~c.ı. o.~ r.....J - .L·:J..J ..w 451 3 51 nizasyon 40 

1983 yılı yatırım indiri r:ri nden yararlanan teşvik 

belgeli 1:2 şi ve kurumlar: 

ı. Eskişehir Çelik Döküm San. 

Tic.A.Ş. OrgaQize Sanayi 

Bölgesi ESICİ~lEHİR 

2. Meronik Merme.r Oniks A.Ş. 

Söğü tl U Çe ş me Cad. At ıl gEm 

Han Kat ı Ho.l 

Kadıl{öy / İSTAITBUL 

3. Arçelik A.Ş. O.r.c:;anize Sanayi 

Bölgesi Çayırova/İSTANBUL 

4. Eski::;ıehir Io'Iadencili k Tic. 

A.Ş. Büyükdere Cad. Özden 

Eone.k İşhanı İSTAlTDUL 

74 

515 

566 

195 

5. Eskeçiher(Alpu) Kurulacak Ltd. 

Şt. Aö.ına Se zai Se lah Abdulhak-

Harnit Cad. No.62/l 

Taksim/İSTANBUL 431 

64 ':i:evsii 21 

425 KYY 70 

Darboğaz 

566 Giderme 441 

180 KYY 40 

381 KYY 67 



6. Saffet Belen. İzmir Cad. 

4 5/11 Kızılay/ AllK!u\A 

7. Arçelik A.Ş.(Organize Sanayi 

Bölgesi) 

Çayır ova/İSTAlTBUL 

8. Kurulacak Isı Döküm Fab.A.Ş. 

Adına Eşref Güngör. Necati 

Bey Cad. Gayret Han No.l57/ 

206 Kara~cöy/İSTANBUL 

9. Kurulacak Ltd. Şti. Adına. 

Mustafa Tepeoğlu. Kıbrıs 

Şehitleri Cad. Bilici Sak. 

Özde:nir İşhanı Kat 1. No. 1 

ESKİŞEHİR 

90 

330 

225 

209 

86 KYY 

Enteg-

290 rasyon 

215 KYY 

206 KYY 

118 

40 

34 

48 

20 

1984 yılı yatırım i ndirimirden yaraı:lanan teşvik 

belzeli kişi ve kuru:nlar: 

ı. Sarar Giyin San. ve Tic. A.Ş. 

Köprübaşı Cad. Dumrul So k. 

3/F "P.SFİ <'PHİ"D ~ r:.. ~'.DJ.·.ı l:.. 680 605 KYY 280 

2. Sivrihisar İ lik LTermer Fa b. 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Aktaş Plevne Cad. No. 22 

ANKARA 100 100 KYY 20 



J. Alpsan Makina San ve Tic. 

Lt .:ı S.._. (O . ('1 • 
u ..... ul. re:;anıze ,)anayı 

BBlgesi) Sanayi Çarşısı 

ı. So~uk Demirciler Cad.62. 

ESKİŞEHİH 

4. jamat jant ve Makina İmalat 

San.Tic.A.Ş.(Organize Sanayi 

Bölgesi) J. Yol 

ESKİŞEHİR 

5. Kurulacak A.Ş. Adına İsmail 

Hatipo[lu İdris Hatipoğlu, 

Tu~rul TUfekçi, Köprübaşı 

Ilıksu No. 4 ESKİŞEHİR 

6. Tekin Makina San. A.Ş.(Orga

nize Sanayi Bölgesi) 

Esrrr· ,~·l;··,.:r ·1··1) 
ü. •J .ul ~ .. . L\. 

7. Koyuncular Toprak San. A.Ş. 

27 Mayıs Cad. No. 70 

119 

60 53 KYY 12 

Tamam.-

58 58 lama 

192 166 KYY 15 

139 lll Tevsii 7 

JOJ 300 KYY 

1985 yılı yatırım indil"imi nden yararlanan teşvik 

belgeli kişi ve kurumlar: 

ı. Esk. Cimento Fab. A.Ş. 

Köprübaşı Kanat 1ı Han K. 2. 

ESKİŞEH:İ:H. 

Moder-

645 64 5 nizasyon 



2. Bursa Yolu Netimsan Asfalt 

·Taahhüt İn.Şan. Tic.A.Ş. 

G.M.K. Bulvarı 

ANI\ ARA 700 407 KYY 

3. Met-Ok İnş. Tic. ve San. LT. 

Şti. Ataç Sok. 11/3 

Yenişehir/AHKARA 

4. Bürçok İrmik ve Un San.Tic. 

A.Ş. Millet Cad. Sadi Çeşme 

Sok. No.25 Kat.2 

Aksaray/İSTA~illUL 

5. Aydıner İnş. A.Ş. Arjantin 

Cad. Buda'k Sok. No. 1 

Gaziosmanpaşa/ ANKAHA 

6. Öz İnş.San.Tic.Ltd.Şti. 

Kennedi Cad. 1236/10 

Küçükesat/ AN".K.AHA 

1. Öz İnş.San. Tic. Ltd. Şti. 

Kenedi Cad. No.36/10 

AJ\TICli..RA 

8. Demircanlar Yağ San.Gıda 

İth. Mad. Tic. A.Ş. 

Muttalıp CaJ. No. 6 

ESKİŞEHİR 

2.464 1.440 KYY 

4.200 3.800 KYY 

502 502 KYY 

173 153 KYY 

Zl3 213 KYY 

115 100 KYY 

120 

60 

60 

40 

110 

20 

10 

20 
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9. Çetintaş Giyim San. A.Ş. 

Yunusemre Cad. No.68 

~s·,· İ ŞE'-r'"" R .ı:, ü ' ·.ı.l. 586 522 KYY 400 

ıo. Eskişehir Belediye si 

ESKİŞEHİR 200 200 KYY 7 

ll. Saim Büdün Büyükdere Cad. 

Özden Konak İşhanı Kat. 7. 

Esentepe/İSTAlffiUL 200 180 KYY 50 

B. TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU SOHUCLARINDJ 

DEGERLEN'DİRİ L\JJE Sİ 

Yatırı::n indirimi uygulanasının ya t:Lrımlar üzerin-

d k • t ı • • • k' ı ı 1 
J . ı • • ı • • d V • ld • e ı e Kısını ra ı:::a~rısa o are.K sayG<'Flt:'<ıC rnu~rı-::un egı ır. 

Yatırımı uyaran diğer etkenler ve çeşit li özendi.~·:ne 

önlemleri içinde yat ırırn indiriminin marjinal etkisini 

ayır:nak so n derece zordur. Ger çekten yat ı.;:-ım i :.ı.dirimin-

den yararlanma, diğer teşvik ted.birleriyle birlikte ve-

r.ilen bir teşvik belgesi esasına bağlarunıştır. Bu belge-. 

yi aloak için yapılan başvuru, yatırım indirimi için de 

geçerli sa:rılmı,:?tır. Bu nedenle teçıvik belgeleri açısın-

darı bir değer:L.eme yapılacaktır. 

1. BAŞvlffiU SONUÇLAHININ LIÜI~ELLEFİYE'r BATCHHl'TDAN 

DEGER LEliDİRİLLlliSİ 

1.1.1981-31.12.1985 tarihleri arasında Eskişehir 
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ilimiz dahalinde olan Gelir ve Kuru:nlar Vergisi Mükel

lefleri nin önemli bir vergi teşvik tedbiri olan yatı-

rım indiriminden yararlanmak için teşvik belgesi veril-

miş olanlar Ek I'de verilmiştir. Yatırım için başvuruda 

bulunup teşvik belgesi alanlardan sadece yatır:un indi-

rimi istisnasından yarF.ırla ::ıanlar inceleme kapsamına 

alınmış tır. 

Başvuru sonucu verilen te::şvik belgesi sayısı: 57 

Teşvik bele;e1eri toplam yatırım tutarı: 48.085 

milyon TL. 

Teşvik belgesi verilen gelir ve kurumlar vergisi 

:nlikelleflerinin yıllar i tibariyle başvuru durumları aşn-

ğıdaki tabloda görülmektedir. 

TABLO - 2 

ES.t\İŞEHİR İLİ 1981-1985 YILLlı.IU TEŞVİK BELGELERİNİN 

SAYISI VE TOJ:'LAI:I-SAJ:ILT SERlJIAYE YATIRIIiiLAı1.I 

Teşvik Belgesi Toplam Sabit 
Verilenler 

G.V. K.V.K. Yatırım Yatırım 

Yıllar Sa;y:ısı Müke1. Mü k el. {mil;y:on TL2 ~Mi l;y:on TL. 2 

1981 19 6 13 30.298 27.754.5 

1982 ll 4 7 3.622 3.139 

. 1983 9 ı 8 2.635 2.41 

1984 7 7 ı. 532 1.393 

1985 ll ı lO 9.998 8.162 

TOPLA?·:1 57 12 45 48.085 42.861,5 
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Tablo i ncelendiğinde ı. ı. 1981-31.12.1985 tarihle-

ri it i bar-L:,rle teşvik belgesi alrnı~} o lanların %79 'u (4 5 

ad.et) kurı..ı:nlar, %21 'i (12 adet) Gelir Vergisi mükelle-

Teşvik Belgesi alını:] Gelir Vergisi ve Kuru.1ılar 

Vergisi mükelleflerinin yıl lar itibariyle top lam ya tı-

rımlarını gös"t eren ta blolar aşağıda ver ilmiştir. 

TABLO - 3 

YILhi\..Ti. İTİBARİYLE GELİR VERGİSİ I'.lfÜKEL L Efi' LER İ YATIRIMLARI 

MÜRACAAT Nİ S PET 

Miktar 
Yıllar Adedti :Mil;yonTL Adet icin Miktar için 

1981 6 1.454 % 50 % 72 

1982 4 285 o1 ;o 34 % 14 

1983 ı 90 % 08 % 04 

1984 

1985 ı 200 % 08 % lO 

TOPLA?-1 12 2.029 %100 %100 

Tablo 3 ve Tablo 4 ayrı ayrı incelendiğinde 

toıjlam yatırımlar 48.085 milyar TL olup, bu miktarın 

% 96 'sı(46056) Kurumlar Yereisi mi.ikellefleri tarafından, 

ancak, % 4'ü(2029 milyon TL) ise Gelir Vergisi Iilükel-

lefleri tarafından yapılan yatırımlardır. Bu husus 
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TABID - 4 

YILLAR İTİBARİYLE KUJ{ll?.UJ.AR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 

;,··ifÜRACAAT 1fİSPET 

Miktar 
Yıllar Adedi Milyon TL .Adet için M•] t • • 

JııJ."{ ar ı g ı n 

1981 13 28.844 % 29 % 62 

1982 7 3.337 % 15 % 07 

1983 8 2.545 % 18 % 06 

1984 7 1.532 % 16 % 04 

1985 10 9.798 % 22 % 21 

T0:2LAM 45 46.056 %100 %100 

yatırım indirimi sisteminin özellikle sermaye şir}::etleri 

tarafından gerçekleştirilen yatırımlara hitap ettiğini 

ortaya koyr:ıaktadı.r.. 

Tablo 3 ve 4'Un ortak özelliklerinden biride 

1980 yıllarındaki yatırımlar artışı daha sonraki yıl

larda düşUş ve 1985 yılında tekrar yatırımların artış 

göstermesi dir. Tablo 4 'teki 1981 yılı içindeki yatırım 

artışının asıl nedeni Sümerbank'ın yenileme yatırımıdır. 

Süm8rban...!rın yenileme yatırımına gitmesi bir taraftan 

G. V. K. ek Mad. 2 'de belirtilen "istihsali genişlet:rıeye, 

prodüktivi teyi ar ttırmaya ••• " şartlarından dolayı yatı

rım indiriminin amacına uygun olduğunu, diğer taraftan 
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büyü k miktardaki bir yatırırnda olduğundan, dolayı işlet

me açısı ndan da o derecede avantajlı ol;nuştur denebilir. 

2. TE} VİK B:: LGEL.'1\İNÜT SEKTÖREL B· l\IIVIDAN 

DEGER LE NDİRİLIIlli Sİ 

Eskişehir ili itibariyle teşvik belgesi almış 

yatırır.:ı. projelerinde to)lam yatırırn tutarlarının sektörel 

dağılımı(l981-1985)cari fiyatlarla Tablo 5'te gösteril

riıiştir. 

Tablo 5 'den de görül jüğü gibi yatırımlar imalat 

sektörü etrafında toplanmış ve imalat sektörü içinde 

de belli konulara yatırım yapılmıştır. Müteşebbisler 

daha çok Dolruma, madeni eşya, pi şmiş kil ve çimento 

gereçleri, gıda-işçi, demir çe li k gibi imalat sanayi 

koliarına ilgi duymuş ve bu alanlara yatırım yapmışlax·

dır. Bunlar ın yanında cam, ele l::tronilc, meslek ve b ili m 

ölçme .kol ları da ilgi gören alanları teşkil etmektedir. 

Çimento kolu mm artı :.:ı ı so n yıllardaki ve özellikle 

Eskişehiı• ilimi zd.eid inşaat sektörLinLin canlanmasından

dır diyebiliriz. Bundan başka ana sektör itiba.riyle 

hi z:ne tlerde ve tamar:ı.ı da al·csektörü olan ulaştır ma 

kolunda yıllar itibariyle a~tış görülmekte~~ir. Ulagtır

manın fazla ilgi görmesi önceden kurulu bulunan önemli 

işletmelerin varlığı ve Eskişehir ilinin ula::;ıF:ı. yönünden 

merkezi bir yerde kurulmuş olınasın:landır. 
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TABLO - 5 

ESKİŞEI-ı:İH İLİ İTİBARİYLE TEŞVİK BELGESi AL=ıiiŞ YATIEJr.:I 

PHOrİELERİNDE TOP Ll\.M YA']} IIUJ'v1 TU ·:rAHLARUJIH SH\ TÖREL 

DAGILIJvii (1981-1985) (Cari Fiyatlarla Milyon TL) 

s E K TÖR LER YILLAR 

1981 1982 1983 12§1 1985 

ı. TARirı1 170 83 4200 

Hayvancılık 170 83 - 4200 

2. MADEHCİLİK 356 13 710 100 200 

3. İI:Ii\LAT 27918 3050 1716 1129 1519 

Gıda-içki 360 431 115 

Dokuma-Giyim 26595 680 586 

Kimya 222 

Cam 192 

Demir-Çelik 451. 299 58 

Madeni Eşya 502 896 

Makina İmalatı 90 199 

Elektronik 2300 

Çimento 645 

Pişmiş I~il ve Çimento Ger. 461 77 

MesleJ\: ve Bilim Ölçme 173 

4. HİZ.!ilE':rLER 1774 476 209 303 4079 

Ulaı]tırma 1774 476 209 303 4079 

5. ENERjİ 80 

TOPLAM 30298 3622 2635 1532 9998 
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Liadencilik sektöründe yıllar i ti bar:i.yle gittikçe 

azalma gösteren son y1lda bir gelişme göstermekte oldu~u 

sö;;rler.:.ebil :i.r·. :Başv-u .. :cnlara bakıJ.dı~ınJa Eskişehirde ma1.en 

de inşaat tıek törüyle :i b ş kiLl olan memmer sanayii ağır-

lıklıdır. 

Tu.d.~m sektöründe alınan beş yıl itibartyle te;;;

vik yatırımına rastJ.anmamıştır. 

Ta.rım .::Jektö.:::·ünde yalın z hayvancılık kolu bulun-

makta 1982-1983 ve 1984 yıllerında düşüş ve 1985 yılında 

tekrar artış J:Örülnektedir. Dönem sonundaki bu artış-

la tarım sektöründe bir hareket belirmiştir. 

Döııem it ibaı'iyJe Tablo 6 'daki UJ.ke yatırımları 

ile karşılaştırJ.J(Jığında aynı dengenin varlığını göre-

bil~Lrh~. Ülke e.;encl:i.nde de i:-nalat sekt<:5ri.i ve bunun 

kollarından gıda--:işki, do:{uma gibi kollerı·n ağırlıklJ. 

olma sı; hizmet J.m.·· sektcirU !!.U n <:5ze1 li ~~le ula~; tJ.rma.nın 

varlı2ı med enc:i l:ih: ve tarırnC.ald gel is me ve de erişme le:cin ... _ J ""' [.... ..... 

de çok benzediği r:;örülü r. 

Tablo 7 incelendiı:'·inde yatırım1ar iç-.in er:ı. fa::.JJ.a 

baçvuru i;nale t [~ett1:5ründe3ir. Bu sektörde 27 ba-;vı.ı.rı..H:>u 

ve 35332 milyon TJJ yetı.n.n(TabJ.o 5'te:ı yanlrlı:Hıılm:L(~b.r) 

tuterırı.Eı sc:ıbipt5r ki bu miktar toplam yatırımın(40.084 

milyon TL) % 7 3' ünü bul mak te dır. İndirimc1e n faydaJ.:.:ınnn 

yatı.rım1Eır yine imalat sektöründe fa:0la olup, bunu 
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:l.1A1310 - 6 

TÜFICt:"YL 'DE ı:Pl,:QVİK :LH:IıGE:Sİ AHHŞ YNJ: JhiM l)EOJELIRİ:rJDE 

·.- ,,,. r~r , .,.,T rnr '111\'D ı: -,,,T'' (<"n ··r r-·n--~'1 T ~'~I- ·r,;I( ) TOLJJA~,i 1lıTihb" J.U.Ld_-.IJA~<lıLL ,)_t,L.ruıd'" _).-ı.G- ıJid 1981-1985 

(Cari Fiyatlarla, Milyon n) 

Sektörler 

TA.RII\'I 

Hayvancılık 

lt;1ADE NC t Lt:K 

İtilALA.T 

Gıda-İçki 

Doku. ma ve Giyim 

Kimya 

Cam 

Demir Çelik 

Madeni Eşya 

1981 

46143 

41353 

29769 

1982 

24251 

21322 

14069 

~98) 1184 1985 

21784 22072 40130 

88 15347 33702 

30738 214472 136692 

502953 210409 270981 557723 918520 

65930 18925 28520 75675 130461 

67145 40408 59922 224447 290055 

21080 28044 53266 54322 128667 

1912 1708 4859 1604 17362 

1831 5610 25749 17391 47895 

7652 3832 11473 9169 46084 

TıT B. 0·· 1 .. TT .ı-ı•~es. 11. ÇU 1;,.0nu. ve 

Op t. Do n at L.':l 

L1aldna_ Imalat 

Ele ktronj_k 

Çi me ut o 

Pi:_ miş Kil ve 

Çemi:ıtodan Ger. 

EimRjİ 

781 

7523 

2792 

11968 

1104 

6588 

5332 

2407 

2268 

3807 

3099 

6203 

3816 5359 

4166 16059 

5598 15188 

8028 31660 

6598 3919 7881 24130 54979 

575 976 2694 25209 1511582 

440253 214906 161148 118069 728540 

KAYNAK: DPT 1986 Y).lı Ekonomik Ra-oor s. 37. 
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TABlO - 7 

]'·Lr' y ~ r_c·rr·r7t""' nıl-lCjV"l·-rT ....... J'<l1,'LGJ_I',-JJJ·r ... 'J1.ı.?l·.,...,T_,r· ]'· .. ' .sr·,·T.',· 1ı.11 (·)·Tl.I.'EIJ DA('.~ILIL'[ . . .t\. J.l"l. ıli. J. ·,~) l\. -'~ . . .ı. • ..ı..,.. - . •• 

(1981-1985) 

s e k .J... ö "' ı e r ı981 1982 12§..2. 12§.! 1985 u -'-

ı. TAEINI 2 2 ı 

Hayvancılık 2 2 ;- ı 

2. J:·JADST.JC~t Lİ}C ., 
ı 2 ı ı ..L 

3. İI::Ilı.LAT 7 5 6 5 4 

Gıda-içki ı ı ı 

Dokuma giyim 2 ı ı 

Kimya 2 

Cam ı 

Demir-Çelik ı 2 ı 

Madeni Eşya ı 2 

IJ!es ı ek ve Bilim Ölçme ı 

Ma ki rıa imalatı 
, ,.., 
..L c.. 

Elektronik ı 

Çimento ı 

Pişmiş kil ve çime:1to ger. 3 ı 

4. Hİ Z1·:ı:ETLER. 8 3 ı ı 5 

Ulaştırma 8 3 ı ı 5 

5. EJ'JEHSİ ı 

TOPIJJJ;I ı9 ll 9 7 ll 
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hizmetler(ulaştırma) ve madencilik iz1erı"ıe~d;ec1:i.r. Sayı 

it i.bariy1e de imalat sektörü toplam te i} V ik be le;esi alan-

lan.n ~047'sini, hizmet1eı· seJctörU 50J2'sini merl.encilik 

sektörU %ll'ini ta.r:ı...'11 5;8'ini, enerji sektörü ise yal-

nız %2'sine sal:J.ip olmul]tnr. 

Toplam teşvik belgesi sayıları itibariyle göz-

önüne alındığında 1980'deki ar·tı}tan sonra üç yıllık 

azalış ve son yıl olan 1985 yılında tekrar artış gös-

terdiğ i gözlenmekt e elir. 

Teşvik belgesi ilk yıl i ti ba.r·:i.yle dil~kate alın-

dığında yılı tal.db eden 82,83 ve 84 yıllarında genelde 

·H;_.,.., .. _,_ se1:-to··rıe-.r·c.' e bJ-'. _Y' d"" ·· 1035 ı ,;ı • .... VV • _,V - uşuş' ./ yı~ınua ı se varım 

sektörü hariç diğer sektörlerde bjr canlamaa görülmek-

te ir. Tarım sektörü ise verilen te~viklerin azaldığı 

göze çarpmaktadır. 

Türkive g·eneli ile l<.a.r·sıla~~tJ .. rJ.ldıX·ında (Tal)lo 8) u .... ... b 

E ı . b. ·ı· , .. ı J ı .. ı ·ı· . ' s .. nşe ıır J. ınQe f:O~~ em .. enen o ayı gore~)L ırJ.~~. 1wrıca 

ı982 ve 1983 yıllarındaki teşvik beleeleri ister Eski-

şehir, ister üllre geneli karşılaştırılsın bir önceki 

yıllara oranla büylik bir cHi:]lL; gör>tern~ekted.ir. 



TA:BLO - 8 

TÜHKİ l'1~ 'DJ<; 1981-1985 YILIJI.EINDA V EIÜLEN j~E:]VİK BELGELERİ 

s ı .L •• J e~':. L C'.f_:fL._ 1981 1982 _ _19_82~ _].9Ş4_- . ].985 Torılam 

TATIIT\·l 485 200 - 85 82 852 

1:IJ:ı.D Ll'J C j: Lİ K 54 48 - 32 72 206 

İIEALAT 1058 465 - 324 742. 2589 

EiT\'ESİ 5 8 - 8 20 41 

E İ ZJ.TE rL' JıER 1662 748 - 267 513 3190 

TOl'Ij.PJv~ 3264 1469 1031 716 1429 7909 

* 1983 yılı teQvik belgelEri sektörlere göre da~~lımın sadece to]lamı 

a c'(rı '--:: ri r-1 • ·J' c, Ş_~ ı , .. _ct • .<: 1 kay na k to n s lı r:.a b il mj_ ştj.r. 

I<".A';'l·:AIC: -İstanbul Ticaret Odası Ekonomik Rapor Yayın No.l986-17 s.55. 

- EkorıomiJ(, H.2.por 1981. Türkiye İş Bankası Yayını s. 31. 
ı-ı 
w 
ı-ı 
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n ")'p~l-' T .· .. J"~'DI. 1:· +-.L, .. ~-,_..sr· 
-".L...JU.L.J 't..L.Lı_ı .~.... '1....1.. J'1l.L..ıı.. 

TAB ID - 9 

YATIRIT.I rj1ı:;c~v+r ...ı.. . '"d ..L:.. LIDLGELBEİIJİN I/lA li. :i: Y}•:'.ı' J J;R İ NE GÖEE DAGILIMI 

y ı ı ıl ı k 
M a h i X e t ı e r 1981 1982 1983 1984 19..§2 Toplam 

ı. Komple ;y-e ni yatırım. 14 7 5 4 lO 42 

2. Tevsii 3 ı ı 5 

3. Tamamlama 2 ı '"< 
../ 

4. Mo dernizasyon ı ı 2 

5. Darbo{1az giderme ı ı ı 3 

6. Yenileme ı ı 

7. Ka li te düzeltme 

s. Entegrasyon ı ı 

9. Finansal k ira lmna 

10. Devir 

TO?LALI 19 ll 9 7 ll 57 

Tabloda görLildüğü gibi yıllar topların olarak 57 

adet teq vi k be lg esi başvurusunun çoğ·unluğu (42 adet) 

komple yeni yat ırımlı=ı.rcta n oluş::1E1k ta(\ır. MoJe r ni zasyonun 

olr:ıaoı sevindir:ic:icUr. Mahiyetleri itibariyle devir 

yönlinden olmamarn verimb olmayan işletmelerin satıl-

makta olc'.uğunu ve bu riskten kay ıai<:lanr:ıaldadır. :!!'inan-

sal kiralarrı.e.:ı.ın olmayışı yeni bir uygulama olr.ıasın.dandır. 
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Darboğaz giderme nin son iki ;yılda olrnayışı dik-

kat çekmektedir. Darboğaz giderr:le yıllar itibariyle 

81, 82, 83'te birer tanı:;clir. To;;:ılam 3'ü de imalat mirk...: 

törii olup 2 'si aynı :işletme olan Arçelik A.Ş. fir:-:ı.asına 

aittir. 

TABLO - 10 

1981-1985 YILLARI İT·İB.AI<İl.rıE ESKİŞEHİH İÇÜ..O)}_; iTERİLEH 

TE~)VİK BELGEiıERİNİH lil.AKtYl/ri,EHİNE GÖI-\E DAGILillıli(YATffiH'I 
"""1

1 
\ '-' '"'ıY""' i ı \ )'•" ' 

TWf_lARL.AHI OLARAK) (M:P:y=a:r TL) 

Mahiyetler 1981 1982 1983 1984 1985 

Ko!Jlple yeni yat ır:tnı 22300 2303 1757,8 1904 9246 

Tevsii 4787 292,4 219 

Tamamla.ma 659 219 

Modernizes-y-on 330 926 

Darboğaz giderme 1605.8 330 252,4 

Yenileme 1605,8 

Kalite kontrol 

Entegrasyon 292,4 

Finansal kiralama 

Devir 

TOPLAr/I 30298 3622 2635 1532 10172 

Tabloda görLi ldü[;ü gibi yat ırım1ar ın miktarı teg

viklerin sayısı itibariyle(Tablo 9'da verilmiştir) oran-

tılı olarak artış gösteren komple yeni yatırımlardadır. 
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Tablo ll'de karşılaştırıldı~ında Türkiye genelinde de 

aynı ::J.urum söz!.conusu olmaktadır. 1984 yılında ise Eski

şehir jJ.inde verilen te~vik belgelerinin az olmasından 

dola~vı cinemli bir cWşüş görUJ.nıektedir. 

Nlahiyet lerde n yenileme karşılaştırıldığında i..ilke 

genclj.nde1d artış devam etmiş, Eskişehir ilinde ise 

sadece ilk yılda, yeni leı:ıe malı iye t:i. ne yat ı.rırn ya ~-'ıl

mıştır. Bu yenileme de Kamu İktisadi Teşebbüsü olan 

Sümerban..lr' a yapılmış tJ.r. 

TABJ.D - ll 

1981-1985 YILLARI İ11jBABİYJ.JE ~ÜEKİYI.JDB Vb'RİLEN TE:}VİK 

BELGELElÜJÜE I,L'\Hİ \J;~L'LERİNE GÖRE DAGILD!II (YATIEIM Tl.i1'-lıH-

LA."RI OLARAK) Milyar TL. 

Ma hi vet J.:..;::e~r ____ _ 1982 198J 1984 1985 

ı. Konıple yeni yatırım 409,1 376,4 717,2 2863,9 

2. Tevsii 33,8 97,1 186,7 289,5 

3. Tamamlcıma 4,1 7,9 44,2 28,2 

4. Mod.erni zasyon 4,1 35,9 26,5 148,3 

5. Darboğaz giderme 9,2 20,5 36,4 31 '7 

6. Yenileme 35,4 14,8 60,7 45 '9 

7. Kalite Düzeltme 13,3 7,9 23,2 42,3 

8. Entegrasyon 4,1 10,1 9,9 81,2 

9. Finanrml kiralama 

ı o. Devir 

TOPL.Alil 513,3 571,2 1105,2 3531,4 

Kaynak: DPT Ekonomik Rapor 1986 Tablo 13. 
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TABLO - 12 

F·QTr_l_'"' ·:i""' ·j..,.., 
.W UÜ->j J_;lJ.- _.[c İL5: "YA 11 U·: I r.~ rrıEc:·vir: - ı..~} ...... I~I~LGl~JJJ:.;Rİ l~j: S~ lcL-'\.llİ :n:T İ ın•; 

GÖR2 DAÖILUH (%) 

V 
ı ı ı a r -'-

Mahiyetler ı981 ı982 1983 1984 _]..985 

ı. Komple yeni yatırım 73,6 63,6 66,7 7ı,4 90,9 

2. Tevsii 51,8 11,1 14 '3 

3. Te:t1amlama 18,2 14 '3 

4. Modernizasyon 9,1 9,1 

5. Darboğaz giderme 5,3 9,ı 11,1 

6. Yenileme 5,3 

7. Ka li te Düzeltme 

8. Entegrasyon 11,1 

9. Finansal kiralama 

10. Devir 

TOJ:'LAlıii 1oo.o ıoo.o ıoo.o ıoo.o 100.0 

TUr .AR (1Ei1 yar i:L) 30298 3622 2635 1532 10172 

Tablo incelendi~inde ilk olarak gBze çarpan 

komple yeni yatırımların toplam yatıru:llar içindeki 

c;~ lik payını çok yü~-:sek ve tU:.n yıllar için denr~e1i ve 

genelde de gittikçe artış eöstermelde oldu~~udur. 82 

yılı% 63,6; 83 yılı% 66,7; 84 yılı% 71,4 ve 85 yılı 

% 90,9'lara kad.ar çıktığı görUlmektec~ir. Komple yeni 

yatırımlar·ın artışı teı;:ıvik te:::_birlerirdn amaçlara ulaş-

ması açısından paralellj.k mevcuttur. 
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TJ'..BLO - 13 

M a h i \T e t ı e r 1C)82 1983 1984 1985 .ı 

ı. Komple yeni yatırJ_m 79,7 65,9 64,9 81,1 

2. rr .. __ evsıı 6,6 17,0 16,9 8,2 

3. Tarnamlama 0,8 1,4 4,0 0,8 

4. Modernizasyon 0,8 6,3 2,4 4,2 

5. Darb of.; az giderme 1,8 3,6 3,3 0,9 

6. Yenileme 6,9 2,6 5,5 1,3 

7. Kalite düzeltme 2,6 1,4 2,1 1,2 

8. Entegrasyon 0,8 1,8 0,9 2,3 

9. Finansal ki Talama 

ıo. Devir 

TO?Lill'.l 100,0 100,0 100,0 100,0 

TUT AH (Milyar TL.) 513,3 571,2 1105,2 3531,4 

Kaynak: DPT Yıl lık };};...Ql}O mik EBu or, 1986. 

Türkiye ile (Tablo 13) karşılaştırıldığına_a ben-

zer durum sözkonusudur. 



Ai. TEOVİK BELG:CLEIÜlÜ:ı;· İST'İJfD.Af;I :BAI':ILIINDAH 

DEGEEL~;l~IJİLİ L:.TESİ 
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Teşvik belgesi almış olan yatırımcıların 5 yıl

lık teşvik belgesi yatırır:ılar1 nın 3641 kişi istih.J.am 

edebilecek düzeyde olduğunu tablo 14'ün incelenmesinden 

görülmektedir. Teşvik belgeleri sayısı yatırımlar ve 

istihdam incelendiğinde artış ve azalışlarda benzer 

şeld lde değişiklik göstermekteö.ir. 1981 yılı yatırım 

tutarı ve teşvik belgesi sayısı fazlalığına göre istih

damda artrnıştır. Di;S;er yıllard.aki azalış ve artışlar· 

benzer durı..undadır. 

1981 yılında Sümerba[)j[ tarafından teşvik belgeli 

26.410 milyon TL.' lık bir yenileme yatırımından istih

dam sağlanamanıştır. 1984 yılında jamak jant San. Tic. 

A.Ş. tarafın.:lan yapılerı tes;vik belgeli yatırımda da 

istihdam seğlaması yönünden bir etkisj olmarnştır. 

Beş yıllık dö::-ıem içeı·:i s:inde te~;vik beleesi ya

tın.mlardan ist:ihc~em edilecek kişi başına dü::;ıen en 

düi]iHc ~~atırım Arçelik A.Ş. 'nin da:·boğaz mahi.;ye:tj_ndeld 

1983 yılındaki teovik belgeli yatırımdır. 

Ülkemiz genelinde oldu~u gibi Eskişehirdeki 

işsiz sayısı gözcirıUne ı::: lındı~ ında bazı yazarların savun

duğu emek yoğun yat ıt':ımJ.arda teşviki n sa~flanması gerek

tiği görüşünü yukarıda belirtilen istihdam sağlayan 

ya tın.mlar için geçerliliğini koruma ktadır. 
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TABLO - 14 

İSTİHDAI.l IUı.PASİ~'ESİ 

( YILL.AR VE SEK'I'ÖRLli:H İTİB}JÜYLE KİŞİ) 

Selc tör ler 

1 •• TARI l,'I 

Hayvancılık 

2 "'''1' ·:r:·ctLr·v • L'.Lt-l.-.l..ı.~J \1 _._ l.\. 

Dokuma-giyim 

Kimya 

Cam 

Demir- çe li k 

Madeni eşya 

:Mald na i mala t ı 

Elektronik 

Çimento 

Fişmiş kil ve çimento 

30 

30 

Y ı 1 1 a r 

12 

12 

40 

40 

82 

82 

25 10 110 20 50 215 

780 651 651 314 440 2836 

100 67 20 187 

156 280 400 836 

14 

36 36 

40 69 

475 

40 

415 

15 

19 

15 

109 

489 

59 

415 

gereçleri 510 160 670 

~eslek ve Bilim Ölçme 

Ula;_; tır ma 

5. EJ::r1mjİ 

TOPLAM 

167 

167 

lO 

64 

64 

20 

20 

20 20 

247 498 

247 498 

lO 

1012 737 781 334 777 3641 
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TABLO - 15 

1981-1985 YILL.AEI İTİi\.AF İYLI: 1ıt.İRKİYEDE 1l'E~)VİI\ BELGESİ 

s e k t ör ı e _ _t_ 1981 ~82 1983 1984 ;I-985 

T.ARIM 9013 3353 3107 2093 2185 

Hayvancı1J.k 7331 2988 2511 1247 1622 

I;IA.DE:tTCİLİK 5133 4333 3500 6061 7158 

İlJlALAT 58491 32258 27071 36116 52264 

Gıda-içki 12413 3810 2708 5078 10105 

Do!::u.ma ve giyim 12798 8807 7227 15953 18023 

Kimya 1259 3979 1728 2346 3134 

Cam 211 25 3131 65 2.365 

Denıir çelik 426 1178 1157 486 1200 

Madeni eşya 1420 1000""" __ 1563 483 2307 

r:Ie s • B i ı . ö ıç ü Kont. 131 124 413 474 221 

Iliaki na imalat 1988 2311 1169 497 795 

Çimento 1588 213 245 796 709 

Pişmiş kil ve Çim. 2344 1012 1747 1696 6276 

E1TEHjİ l1a, 63 .39 92 2108 

U LA? ~~IR; ilA 49099 14485 80~0 5328 29634 

TO?L.Al!I 125894 62001 49015 562~2 106469 
', 

Kaynak: DPT İktisadi Rapor·, 1986. 
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Ülke geneli~rle karşılaştırıld.ığında(Tablo 15) 

taı'ı:cı sektörendel:i so~ üç yılda>:i istihdam azalışı 

imalat sektöründeki 1982-83-84 yılları dUGUş ve 1985 

artışı 1:-.dzmet ler sektörU ncleki azalış ve artış lar ben

zer duxumda değişme göste.rmekted ir ler. İstihdamın yoğun 

olduğu sektör hem ülke hemde Eskü;ıehir açısından imalat 

cı e k-;; ö rli dii r • 



SOIWÇ 

Koşuııera bafi·lanmış önemli bir vergi teşvik ted-

biri olan yat ırır.1 indirimi; işletmeleri tasarrufa yöne lt--

meyi, böylece ülkenin tasarruf düzeyinj_ ;yilkseltmek ve 

tasarruf edilen fonları ülkenin ekor:omik kalkınmasını 

1 J ~ . ı t ı ı ı. .:ı ·ı . . ,, gerçe~.eşcırecec.ya·ırım ora :ana ıze e~ı mesını sag-

laması a~aç e:inir. 

YatJ .. r:ı.nları geli::;ıtiı~ici ve yat ırım:ı.n 

artırıcı yanıyla ö:z;endirici nit(~ li kte bulunan ya tırını 

indiri~i, igletmelerin ekono~inin istikrarlı dönemle-

ri nde işıetr.ıeler in büyUme si ne katkısı bir çok .. .:ı yonuen 

olmaktaC.ır. İş le t;ı1eler öneeli kle indirim or am nda vergi 

yükünden ku.J."tulma.';:ta dolayım.yıa verp;ilemenin getire-

V • J • .1- ı V t • ı• ~ • ı ::j ••O •• eec ı naJ.o u var ıgı e nu n ma ı ye c:.;_ .<=acwr veya oo.e.rne oz-

kaynaklardan yapılacaksa bunun l-:ullanım kazancı derle

rinde mali imkan elde etrnekteö.irler. 

141 
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Bazı koşulların yerine getirilmesi halinde %100'e 

varan yatırım ind.irLı:inde Li:.~er·inde duı·ulması gereken 

Yatırıın in;liı:·imi uygulaı;ıa~nnda öz kayr::.ak kor;ıulu 

uygula~ada asgari özkaynak oranı eskiden old.u~u gibi 

şi:n.o.i de aran:-:!.8 ktadır. Sö ztonusu oranlar yatırımların 

yeri ve n:i.telikleri gözönünde tutulaı~aıc, D.P.T. liiüste-

şarlığının 11 Yatırımların Teşviki ve Yönle:p.dirilmesi 

ile İlgili Tebliğ" lerinde gösterilmektedir. 

Vergi teşvik tedbiri olaraJ:\: yase.l days:·ıaklarını 

çe~itli :cCanun, Balcallar Kurulu Kararı ve Tebliğ'lerden 

aL1ası toplu hald.e ve kolayca anlaşıl:-.1etsını engelle-

mektedir. Yasal dayana(·ın tek elden alın:11ası gerek:ir. 

na];. ~:o,yuluna benze:;ıekleka u...vıda belirlencü.:;; olan :niktar-

lar ve uyp;ulac:ıadaki .:niktarla.r farklı oLnaicta5ır. 

Ya tır ı m i ndi rirn.i yet ır:ı.mlarda se rınaye yo{;un te k-

mesine a~ırlık veril~elidir. 

Yatırım inc1irimi şartları are sı nda yer alan 

ııyap;ı.lan yatırım belirli bir miktarda olr:ı.ası 11 şart ı, 

bu imkanı ser:::ıaye biı~ikici olan girketlere ver:nekteô.ir. 
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EsicLşeh:i.r ilinde belirli bir dönem i ti1)ari~rle incele-

J.iği:niz J:;egvik bel,-seli yatırır:llards. yatırır:ıların. çoğu-

nun ss!-":nc:ı.Je şir~:etleri nden oluşu bu r:;ö.L~LişU dor~rulamo.J:-

-'- , 
~ao.ır. 

1981-1985 yılları itibariyle Eskişehirdeki teş-

vik belgeli yatırımların sektörler itibariyle da~ılı-

mı nda i se bü~~uıc )By ı iı:1als"c ve hiz :;:et ler sektör U alr:ıakta, 

enerji, ma de :--ıcilik ve tarım kes i:-:lle rit~in payı 

ı ı , .~.. ' r· ı .!.. ı · · · · d d t·· .. , ":a :nalcı..a.=ıır. ma e~ ıcesımı ıçın e e en uyuK 

do~uma giyim, gıda-içki kolları gibi genellikle tilketim 

malı Ureten dallar almıştır. 

Önemli bir vergi teşvik te db iri olan yatırım 

in~liriırıinin yatırımları teşvik edici etkisi mUkafatlan-

dırıcı ol:namalı, yatırımı teşvik etmelidir .. Öte yan::lan 

yatırım indi.tirainin Ullcesizdel:i topla:.n yat ı\::ınları tek 

bac_;nna art 1:ırdıf;·ı da s<jylener::ıez. 
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