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SİRKÜLER NO :  2002/20 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 

I- Geçici Vergi Dönemi İçin Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı  
 

14 Temmuz 2002 tarihli Resmi Gazetede 2002/2.geçici vergi dönemi için yeniden 
değerleme oranı %27,65 olarak açıklandı. 

 
II- Yatırımlarda Devlet Yardımlarına İlişkin Kararname Yayımlandı 
 
9 Temmuz 2002 günlü Resmi Gazetede Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 

2002/4367 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.  
 
Yeni kararnamede de eskiden olduğu gibi yatırımcılara sağlanacak destek unsurları 

şöyledir. 
 
- Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası  
- Yatırım indirimi  
- Katma değer vergisi istisnası  
- Vergi, resim ve harç istisnası  
- Kredi tahsisi 

 
Kararda belirtilen destek unsurlarından yararlanabilmek için yatırım teşvik belgesi 

alınması gerekmektedir. 
 
Destek unsurlarının uygulaması yönünden eskiden olduğu gibi üç yöre tespit edilmiş 

ayrıca özel amaçlı bölge kavramı getirilmiştir.  
 
- Kalkınmada Öncelikli Yöreler (YPK Kararları ile belirlenen yöreler-50 İl) 
- Normal Yöreler (25 İl ve Adana, Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir illerinin 

büyükşehir belediyesi sınırları dışı) 
- Gelişmiş Yöreler (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir illerinin büyükşehir 

sınırları içi, İstanbul ve Kocaeli illerinin il sınırları) 
 

Yöre farkı gözetilmeksizin özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar hiçbir 
kısıtlamaya tabi tutulmaksızın destek unsurlarından faydalanabilecektir. 
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1- Özel Amaçlı Bölgeler  

 
Endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 

belirlenen özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük 
sanayi siteleri dahil, organize sanayi bölgeleri olarak tanımlanmıştır.  

 
2- Asgari Sabit Yatırım Tutarları  
 
Yatırım teşvik belgesine bağlanabilecek asgari yatırım tutarı ve T.C.Merkez Bankası 

hesabına yatırılacak ücretler aşağıdaki gibidir.  
 

Yatırımın Yapılacağı Yöre  Asgari Yatırım Tutarı T.C.Merkez Bankasına 
Yatırılacak Para 

-Kalkınmada Öncelikli Yörelerde  200 Milyar  200 Milyon  
-Diğer Yörelerde   400 Milyar  400 Milyon  

 
 Odalara yapılacak müracaatlarda yukardaki tutarın 100 milyon TL’sı odaya yatırılır.  
 

3- Yatırım Teşvik Belgesi İçin Müracaat Yeri  
 

Kredi tahsisi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar dışındaki imalat ve tarımsal 
sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 4 trilyon TL’sını aşmayan yerli sermayeli 
yatırımlar için ilgili Sanayi ve Ticaret Odasına, diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli 
yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı’na müracaat edilecektir.  

 
4- Yatırım İndirimi Oranı  

 
Kararda yatırım teşvik belgesine bağlanacak yatırımlarda yatırım indirimi oranı 

aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  
 
a- Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda,   %40 

b- Özel önem taşıyan sektöre yatırımlarında;   
     1) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar,  %100 
     2) Özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar,  %100 
     3) Yöre farkı gözetilmeksizin Kararın 13.maddesinde   
          sayılan diğer özel önem taşıyan sektör yatırımları,  

 %100 

     4) Normal yörelerde yapılacak diğer yatırımlar için,  %60 

c- Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için,   %100 

d- Uluslararası rekabet gücü kazandıracak, ileri teknoloji 
gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdamı 
artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren ve 250 milyon ABD 
Doları karşılığı TL’nı aşan sınai yatırımlar için yöre farkı 
gözetilmeksizin,  

 %200 
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5- Özel Önem Taşıyan Sektör Yatırımları  
 

“Madde 13- Bu karar kapsamında normal yörelerde yapılacak yatırımlar, bölgesel 
gelişmeye yönelik yatırımlar ile yöre farkı gözetilmeksizin Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin (KOBİ) yatırımları, ar-ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, enerji 
dahil alt yapı yatırımları, eğitim yatırımları, sağlık yatırımları, turizm yatırımları, maden 
istihracına yönelik yatırımlar, bilişim teknolojisi yatırımları, yazılım geliştirme yatırımları, 
genel amaçlı rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri yatırımları, gemi ve yat inşa yatırımları, 
tersane yatırımları, uçak ve helikopter yatırımları, elektronik sanayi yatırımları, Bilim ve 
Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından 
belirlenen öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, özel amaçlı bölgelerde yapılacak 
yatırımlar ve ileri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı 
özelliklerden an az birini içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk 
Lirasının üzerindeki yatırımlar özel önem taşıyan sektöre yatırımlarıdır.”  

 
 Normal yörelerde yatırım indirimi oranı %60 olmakla birlikte yukarda belirtilen özel 
önem taşıyan sektör yatırımı olarak sayılan yatırımların normal yörelerde gerçekleştirilmesi 
halinde yatırım indirimi oranı %100 olarak uygulanacaktır. Örneğin, KOBİ yatırımları özel 
önem taşıyan sektör yatırımı sayıldığı için normal yörelerde yatırım yapan KOBİ’ler %100 
yatırım indirimi hakkından yararlanabilecektir.  
 
 Daha fazla bilgi için Müşavirliğimize başvurunuz.  
 
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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