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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE! 

 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar Yayımlandı. 

 
16 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete’de 2009/15199 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkında karar yayımlandı. Karara göre Türkiye 4 bölgeye ayrılmış ve her bölge için desteklenecek 
yatırım türleri ayrı ayrı belirtilmiş ayrıca desteklenmeyecek yatırım konuları karara bağlı Ek:4’ teki 
listede belirtilmiştir. 

 
Destek Konuları  
 
Devlet tarafından yapılacak destek konuları aşağıdaki gibidir. 
 
• Vergi indirimi (Gelir ve kurumlar vergisi indirimi) 
• Sigorta primi işveren hissesi desteği 
• Yatırım yeri tahsisi 
• Faiz desteği 
• Gümrük vergisi muafiyeti 
• KDV istisnası 
• Taşınma desteği 
 

Asgari sabit yatırım tutarının I. ve II. Bölgelerde 1 milyon TL, III. Ve IV. Bölgelerde 500 bin 
TL olması gerekmektedir. 

 
Müracaat Usulü  
 
Yatırımcılar söz konusu destek unsurlarından faydalanabilmek için Hazine Müsteşarlığı 

Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğünden “yatırım teşvik belgesi” almak zorundadır. Yabancı 
sermayeli yatırımcılar, büyük ölçekli yatırımlar  bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile 
AR-GE ve çevre yatırımlarının sekiz milyon lirayı aşmaması halinde sanayi odalarına, bunun 
üzerindeki yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı’na başvurulması gerekmektedir. 
  

Hazine Müsteşarlığı’na yapılacak başvurularda 400 TL, sanayi odalarına yapılacak 
başvurularda ise 300 TL’si Hazine Müsteşarlığı hesabına 100 TL’si sanayi odasına olmak üzere 
toplam 400 TL yatırılması gerekmektedir. 
 

Teşvik belgesi başvurusunda istenilecek belgeler  
 

• İmza sirküleri  
• Ticaret sicili gazetesi  
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• Yatırım bilgi formu  
• 400 TL’nin yatırıldığına ilişkin makbuz  
• SGP borcu olmadığına ilişkin yazı  
• ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir yazısı 

 
Devam Etmekte Olan Yatırımların Durumu  

 
Söz konusu Kararın yürürlüğe girdiği 16 Temmuz 2009 tarihinden önce düzenlenen teşvik 

belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımların bakiye kısımlarına bu kararına lehe gelen 
hükümleri uygulanmak üzere yeni teşvik belgeleri için müracaat edilebilecektir. Ancak, kalan yatırım 
harcama tutarının asgari sabit yatırım tutarının üzerinde olması gerekmektedir.  
 

Teşvik Belgeli Malın Devri, Satışı ve Kiralanması 
 
Tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki malın ve teçhizatın devir, satış, ihraç 

veya kiralanması, söz konusu malların teminini izleyen 5 yıldan sonra serbesttir. Tamamlama vizesi 
yapılmamış malların devir, satış, ihraç veya kiralanması Hazine Müsteşarlığı’nın iznine tabidir. 
 

Vergi İndirimi 
 
Söz konusu kararnamede yer alan teşvik unsurları vergi indirimi hariç çeşitli konularda 

yapılan düzenlemelere göre öteden beri uygulanmaktadır. Vergi indirimi ise Kurumlar Vergi 
Kanunu’nun 32/A maddesi çerçevesinde yatırım katkı oranına göre hesaplanan yeni bir teşvik 
unsurudur. 

 
İndirimli Kurumlar Vergi’si sadece yeni yapılan yatırımdan elde edilen kazanca 

uygulanacaktır. Yeni yapılan yatırım dışındaki hali hazırdaki yatırımlardan elde edilen kazanca 
standart  (%20) kurumlar vergisi uygulanacaktır. İndirimli kurumlar vergisi uygulaması özetle, 
devletin daha az vergi alarak yatırımcıyı dolaylı şekilde desteklemesini sağlayan yeni bir yöntemdir. 
Örneğin, Ankara ilinde yatırım katkı oranı %10 ve uygulanacak kurumlar vergisi oranı %20 yerine 
%15 ‘tir. (KV indirim oranı %25) Buna göre 10 milyon TL değerindeki bir yatırım için devletin 
Ankaralı yatırımcıya desteği (katkısı) %10 üzerinden 1 milyon TL’dir. Bu 1 milyon TL destek 
devletin %20 yerine %15 oranında indirimli kurumlar vergisi almasıyla dolaylı şekilde finanse 
edilecektir. Bu durumda 10 milyon TL değerindeki yatırımdan elde edilecek kazancın 20 milyon TL’si 
5 puan indirimli kurumlar vergisi ile vergilendirilecektir. Yatırım katkı tutarı: (20.000.000 x %5)= 
1.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar mükellef %20 yerine %15 oranında kurumlar vergisi ödeyecektir. 
Bu durumda devletin katkısı yatırım aşamasında değil işletme aşamasında gerçekleşecektir.  

 
Yatırıma katkı oranları bölgeler itibariyle aşağıdaki gibidir.  
 

 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler Yatırıma katkı oranı 
(%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 
Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 
I 10 25 25 25 
II 15 40 30 40 
III 20 60 40 60 
IV 25 80 45 80 

 
Yatırımlara 31.12.2010 tarihine kadar başlanması halinde yukarıdaki katkı oranları ve 

indirimli kurumlar vergisi oranları daha yükselmektedir.Yukarıdaki örnekteki Ankaralı sanayicinin 10 
milyon TL’lik yatırıma 31.12.2010 tarihine kadar başlaması halinde katkı tutarı 2 milyon TL’ye 
indirimli kurumlar vergisi oranı ise %10’a düşmektedir.  

 
Yatırıma 31.12.2010 tarihinde başlaması halinde yatırıma katkı ve indirimli kurumlar vergisi 

oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 2



 3

 Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Bölgeler Yatırıma katkı oranı 
(%) 

Kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi 
indirim oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 
(%) 

Kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi 
indirim oranı (%) 

I 20 50 30 50 
II 30 60 40 60 
III 40 80 50 80 
IV 60 90 70 90 

 
İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi oranı, yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar 

devam edecektir. 
 
Vergi İndiriminden Yararlandırılmayan Yatırımlar  
 
Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tabi olmayan diğer harcamalar indirimli vergi 

uygulamasından yararlandırılamayacaktır. Ayrıca,  
 

• Sigorta ve finans konularında faaliyet gösteren kurumlar, 
• İş ortaklıkları,  
• 4283 sayılı yapı işletmeleri ile Elektrik Enerjisi üretim tesislerinin kurulması ve 

işletilmesi hakkındaki kanun kapsamındaki yatırımlar, 
• 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetleri Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde 

kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, 
 

 indirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamasından yararlandırılmayacaktır. 
 

Sigorta Pirimi İşveren Desteği  
 

Daha önce 5084 sayılı kanun kapsamındaki illerde uygulanmakta olan Sigorta Pirimi İşveren 
Desteği yeni kararname ile bütün teşvikli yatırımlarda istihdam edilecek personele yaygınlaştırılmıştır. 

 
• Komple yeni yatırımlarda işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan, 
• Diğer yatırımlarda yatırımın tamamlanmasını müteakip yatırıma başlama tarihinden önceki 

son altı aylık dönemde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne verilen aylık pirim ve hizmet 
belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, 

 
İstihdam için ödenmesi gereken sigorta pirimi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden 

kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanacaktır. 
 

Bölgeler 31/12/2010 tarihine kadar 
başlanılan yatırımlar 

31/12/2010 tarihinden sonra 
başlanılan yatırımlar 

I 2 yıl - 
II 3 yıl - 
III 5 yıl 3 yıl 
IV 7 yıl 5 yıl 

  
Daha fazla bilgi için 2009/15199 sayılı kararnameyi inceleyiniz veya müdürlüğümüze 

başvurunuz.  
Söz konusu Kararname ile ilgili olarak çıkarılacak genel tebliğlerin izlenmesinde yarar 

bulunmaktadır. 
         Saygılarımla  
                                                                                                            

              KANIT YEMİNLİ MALİ    
              MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.     
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