
 
 

  

2017/11175 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

Duyuru No: 2018/14 
İstanbul 03.01.2018 

30/12/2017 tarihli ve 30286 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/11175 
Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Karar” ile 15.06.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 
konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 8’nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “31.12.2017” ibaresi “31.12.2018” şeklinde değiştirilmiştir. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın geçici 8’nci maddesi aşağıdaki gibidir. 

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine 
yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 
31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; 
a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi, 
b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi 
desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı 
oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm 
bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının 
diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,  
teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.” 
Buna göre, imalat sanayiine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 
1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; 
 

• Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi 
desteği uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı 
oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, 

• Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında 
• Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde 

ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere uygulanır. 

İmalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 2018 yılında 
yapılan yatırım harcamaları için, yatırım teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem tesis 
edilmesi gerekmeksizin ilave teşviklerden yararlanılabilecektir. 

İmalat sanayiine yönelik olarak düzenlenen yatırım teşvik belgesi bulunan mükellefler 2018 
yılı kazançlarının kısmen yahut tamamen yetersiz olması nedeniyle, 2017 ve 2018 yılında 
yaptıkları yatırım harcamalarına konu yatırıma katkı tutarları ve indirimli kurumlar vergisi 
oranı, aynı şekilde 2019 ve / veya ilerleyen yıllara devreder. 

Sözü edilen BKK’nın tam metni aşağıda yer almaktadır.  

Bilgilerinize sunulur.  

 

Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member of JPA International 






	Arkan Ergin DUYURU 2018-14.docx
	20171230M3-6.pdf

