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FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE ! 

22.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı BKK eki “2012/3305 Sayılı 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar” ile bazı yatırım konularında 

yatırımcılara ilave devlet destekleri getirilmiştir. Buna ilişkin hususlar özetle aşağıdaki gibidir: 

1- Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 ve 5 inci bölge illerindeki organize 

sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar 6’ncı 

bölgede uygulanan devlet desteklerinden yararlandırılacaktır. 

2- Silah ve mühimmat imalatı 4. Bölge desteklerinden yararlandırılacaktır.  

3- İmalat sanayine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1.1.2017-

31.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırımlar için; 

a) Bina – inşaat harcamalarında KDV iadesi yapılabilecektir. 

b) Daha önce alınmış olan yatırım teşvik belgesi kapsamında vergi indirim desteği 

uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 

15 puan ilave yapılacaktır. 

c) Daha önce alınmış olan yatırım teşvik belgesi kapsamında vergi indirim desteği tüm 

bölgelerde %100 oranında uygulanacaktır.  

d) Daha önce alınmış olan yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım döneminde 

yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak mahsup hakkı 

%100 olarak uygulanacaktır.   

Söz konusu teşvik unsurları 2017 yılında yapılacak yatırım harcamaları için geçerli olacaktır. 

Yükseltilmiş teşvik unsurlarında yararlanabilmek için mevcut yatırım teşvik belgeleri üzerinde herhangi 

bir revize işlemi yapılmasına gerek yoktur. Buna göre 2016 yılında yatırım teşvik belgesi alan bir kişinin 

yatırım teşvik belgesindeki teşvik unsurları 2017 yılında aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 

uygulanacaktır. 

Teşvik unsurları 2016 yılı 2017 yılı 

Yatırıma katkı oranı %40 %55 

Vergi indirim oranı %60 %100 

Diğer kazançlara mahsup hakkı %80 %100 

 

Hem 2016 hem de 2017 yılında yatırım harcaması olan mükellefler yararlanılması gereken destek 

unsurlarını ayrı ayrı hesaplamaları gerekmektedir. 2017 yılında yapılan harcamalar nedeniyle 

hesaplanacak vergi indiriminde vergi oranı sıfır olarak uygulanacağından mükelleflerin lehlerine olan 

duruma öncelik vermesi gerektiği düşünülmektedir.  

Gerek yeni yatırım yapmadan önce gerekse konuyla ilgili olarak daha fazla bilgi için 

Müşavirliğimize başvurunuz. 
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