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QZET
Ulkemizde yatmmlann yonlendirilmesi icin ~e~itli yaunrn tesvik araclanndan yararlamlmaktadtr."Yaunm Indirimi"'de bu araclardan birisini olusturmaktadir.Sektorel ve
bolgesel olarak belirlenen farkh Yaunm Indirirni oranlan ile belli bolgelerin
kalkindmlmasr ve belli kesimlerin 'gelistirilmesine calisilmaktadir.Bu cahsmada,
Yatmm Indirirni ile ilgili mevcut mevzuat ve uygularnalann olasi ekonomik etkileri ele
ahnmaktadir,

A.

otsts

1. Yannmlann ve Dissanrmn Tesviki:
Gelismekte olan ulkelerin ulasma cabasi icinde olduklan gelismislik
diizeyine varabilmeleri icin bir takim ekonomik hedefleri gerceklestirmeleri

zorunludur.Bunlar arasmda;
..Kaynak: kullammmda etkinligin saglanmasi,
- Ulusal gelirin islevsel bolusumunun diizenlenmesi,
- Kaynaklann verimli alanlara aktanlmasi,
- Yannm-tasarruf dengesinin saglanmasi,

vb. gibi ekonomik olcutler sayilabilir.Ancak gelismekte olan
iilkelerde en onemli sorun yannmlann harekete gecirilmesi ve oncii kesimlerden baslayarak sanayilesmenin hizlandmlmasidir, Bu gelisme siirecinde,
bolgelerarasi farkhlasmamn ortaya cikmasiru onleyememek ise ayn bir sorun olmaktadrr.

(*)~.

Gor. D. E.

D.• 1. 1. B. F., Maliye Bolumu , Mali Hukuk Anabilim Dah
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. Yeni yatmmlar beraberlerinde yeni i~ alanlan, artan uretim, canlanan

ekonomi, btiyiiyen ulusal gelir gibi gelismelere yol acmaktadir. Bu durumda devIet, bir yandan oncii kesimleri kamu yatmmlan ile harekete
gecirecek, diger yandan da ozel kesimi ~e~itli tesviklerle destekleyerek
ekonomiyi canlandmnaya cahsacaknr. Uretimin ozel kesim yatmmcisi
acismdan cekici bir hale gelebilmesi icin, devletin yannmcilara sagladigi
parasal degerler He islemsel kolayhklara «Yatmrn Tesvik Tedbirleri»
am verilmektedir.
.

Uretimin artmasi ve kalitenin kontrol alnna ahnmasi ile birlikte i~ piyasada iiretilen mallann dis piyasalara sunumu asamasma gelinecektir. Bu
. asamada ise artan iiretim kapasitesinin.yurt disindaki pazarlara sunumunu
saglamak ve dunya pazarlanndaki rekabet ortammda yerli urimleri desteklemek icin «Dissatmu Tesvik Tedbirleri» uygulamaya koyulacaknr.
. Gerek yannmlan.gerekse drssanrm gelistirmek icin uygulanan tesvik
tedbirlerinin ozel kesime yonelik ortak amaci.yatmmci veya drssanmcilann
karst karsiya olduklan btirokratik engellerin azalnlarak, parasal acidan
desteklenerek uyanlmasi yoniindedir. Islevsel olarak tesvik tedbirlerini ti~
ana gruba ayirabiliriz.
a) Devletin, bir talam faaliyetlerin gerceklestirilebilmesi icin sagladigi
yasal diizenlemeler ki; bunlar daha cok yannmcilara kolayhk saglayan uygulamalar olmaktadir, Ornegin; finansal kiralama, orta ve uzun vadeli i~ve
dt~ kredilerden yararlanma hakki, dis sanm karsrhgi dovizlerden mahsup
gibi.
b) Devletin,bir takim faaliyetler sonucu dogan (vergiyi doguran olay)

gelirlerinin tamarmrn veya bir kisrmm yannmciveya dissanmcr lehine terk
etmesi seklinde kendi bunyesinden yapugi dogrudan veya dolayh
odemeler. Ornegin: yannm indirimi, vergi, resim, hare istisnasi gibi bir
takim vergisel muafiyet ve istisnalar.
c) Devletin, bir takim faaliyetlerin gerceklestirilmesinin ardmdan,
faaliyeti gerceklestirenlere, Kendi biinyesinden yapngr dolayh veya
dogrudan odemeler. Omegin; primler, vergi iadeleri.
2. Turkiye'de Yannmlan ve Doviz Kazandmci Hizmetleri Tesvik
Tedbirleri :

Ulkemizde.yatmmlan ve doviz kazandmci hizmetleri tesvik tedbirleri
bes yilhk kalkmma planlan 'cercevesinde uygulanmaktadrr. Bakanlar Kurulu; cesitli tesvik tedbirlerine ait oranlarda gerekli diizenlemeler yapmaya
yetkilidir. Yannmlarin ve dissaumm tesvikine ait bashca uygulamalar
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«T.e.
BASBAKANLIK
VE
D:EVL$T
PLAN LAMA
TE~KtLATI»'nca yiiriitiiliir. Tesvik tedbirlerinden yararlanmak isteyen
gercek ve tiizel kisiler, belirlenen kosullan yerine getirerek D.P.T.'na
basvururlar. Basvuru kurumun ilgili dairesince incelenir ve uygun bulunursa Tesvik Belgesine baglarur. Ulkemizdeki tesvik tedbirleri yatmmlar
ve dissanrn i¢n ayn ayn ele almmaktadir. Buna gore halen ulkemizde uygulanrnakta olan tesvik tedbirlerini §u §ekilde srralayabiliriz.

a)Yatmmlan tesvik tedbirleri
"-Tesvik Primi

- Kaynak kullammi destekleme primi .
Vergi, resim, hare istisnasi

- Gumruk muafiyeti .
- Bina insaat harci istisnasi
..Ulasnrma alt yapilan resmi muafiyeti
- Karma Deger Vergisi ertelemesi
- Yatmm Indirimi

" - Yannm finansman fonundan faydalanma
\

- Fin an sal kiralama

- Orta ve uzun vadeli i~ ve dis krediler
- Kullamlrms makine ve techizat disahmi izni
- Gtimriik muafiyetli disahm icin doviz kullanum

.- Ozel onem tasiyan kesimler ile kalkinmada oncelikli yorelerde
cahsanlann iicretlerinin vergilendirilmesinde indirim
b) Dissanrm lc.~vik tedbirleri
- Dissanmda vergi iadesi

- Vergi, resim, hare istisnasi
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- Konut fonu muafiyeti

- Dissanm karsihgi dovizlerden mahsup
- 1615 sayih gumruk kanununun 118. maddesi geregince gecici kabul yoluyla yapilacak disalrmda gumruk muafiyeti

B. ·VERGtSEL TE~VtKLER

1. Tamnn :
Vergiyi doguran olay sonucunda ortaya cikan devlet alacagmm.yine '
devletin kendi lradesine bagh olarak yannmci veya dissanmci lehine, tam-

ammm veya__
bir kismmm terk edilmesi veya tahsilinden vazgecilmesidir,
Vergi olaymda devletin tek tarafh ustonliigu var iken.vergisel tesviklerde
karsihkh cikar iliskisi sez konusudur. Vergi mukellefi yapngi ban faaliyetler sonueu devlete vergi odemez, ancak, makro ekonomik duzeyde,
mukellefin girisimlerinden saglanan marjinal sosyal fayda vergi ile elde

edilecek marjinal sosyal faydamn uzerindedir. yunkU girisimcinin her yeni
yannnu yeni i§ alanlanrun acilmasi, tiretimin ve dissaturun artmasi, doviz
gelirlerinin cogalmasi, kesimler arasi iliskilerin canlanmasi, ulusal gelirin
artmasi ve en sonunda devletin vergilendirecek yeni alanlar ve mukellefler

bulmasma yol acmaktadir. Bger devlet butim bu amaclan kendi elde
edecegi vergi gelirleri ile gerceklestirmeye cahsirsa, bu cabalann sonucunda.elde edilecek marjinal sosyal fayda, girisimcinin vergisel olarak tesvik
edilmesi ile elde edilecek marjinal sosyal faydadan dii§iik olacaknr.
,

2. Turkiye'de uygulanan eesitli vergisel tesvikler :
,

Ulkemizde uygulanan vergisel tesvikler bir hayli fazladir ve daha cok
vergi, resim, hare ve fonlardan muaf veya istisna tutulma seklindedir.
Bunlan soylece sayabiliriz: .

a) Vergi, resim, hare isrisnasi,
b) Gumruk muafiyeti,

e) Bina insaat harci istisnasi,
d) Ulasnrma alt yapilan resmi muafiyeti,
e) Katma Deger Vergisi ertelemesi (disahmla ilgili islemlerde uygu-

lanmaktadrr.) ,
f) Yannm indirimi,
•
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g) Finansman fonu,
h) Konut fonu muafiyeti,
1) Ozel onem tasiyan kesimler ile kalkmmada oncelikli yorelerde
cahsanlann iicretlerinin vergilendirilmesinde indirim.
3. Avrupa Ekonomik Toplulugu Ulkelerinde uygulanan cesitli vergisel tesvikler :
Ulkemizde uygulananlara ek olarak bir kac farkh tesvik tedbiri bulunmaktadir (D.P.T., 1982; 48-49).
a) Yapilan alt yapi ve/veya sosyal hizmet yatmmlan icin harcanan
meblagm sirket vergisi matrahmdan indirilmesi, (Burada, sabit kiymet
amortisrnan hakki aynca sakh kaldigmdan, bu tesvik, belli bir donem sonra, yani amortisman
orarnnm bitiminde tam bir siibvansiyona
donusmektedir.)
b) Yannm finansman fonu: Bu fon ileride yapilacak yannmlara ve
arasnrma gelistirme giderlerine atfen aynlarak belirli bir donem icinde kul- .
lamlmasi kosulu ile sirket vergisinden muaf tutulmustur.
c) Tesvik edilmeye layik gorulmus bir yatmrmn isletilmeye
acilmasmdan sonraki belli' bir donem icin (oncelikli yorelerde siirekli olaralc) dolayh vergilerden muaf tutulmasi.

. C. YATIRtM tNDtRtMt
1. Tarurm :
Yannm yapan

gelir ve kurumlar vergisi mukelleflerinin,
gerceklestirdikleri yatmm tutannm belli bir yiizdesini vergilendirilebilir
kazanclanndan indirebilmeleri seklindeki bir yannm tesvik tedbiridir.
2. Ttirkiye'de yannm indirimi uygulamasma gecis sureci :

1960 darbesinden

sonra;Milli Birlik Komitesi tarafmdan 1961
basmda yururluge konan yeni vergilere karst ozel kesimin tepkisi biiyiik
olmustur. Bu dururnda.vergi sisterni in eko .mik bJi§me)~ tesvik ctmesini saglamaya yonelik olarak ne.gibi vergi refonnlanrun yapilmas. gerektigini belirlemek icin Maliye Bakanhgi tarafmdan «Vergi Reform Komisyonu»
adi alnnda bir komisyon kurulmustur. Bu komisyonda,
komisyon iiyelerinin ~ogunlugunu
Maliye Bakanhgi temsilcileri
olusturmakla beraber, universite ve ozel kesim temsilcilerine de yer verilmistir. Vergi reform komisyonunun cahsmalan sirasmda, yannmlan
I
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artnrmak icin girisimcilerin karar ve secimlerini etkiliyen tedbirlertizerinde
durulmus ve yatmm indiriminin bir miiessese olarak Turk Vergi Mevzuanna almmasi, hukumete onerilmistir. Boylece 12.2.1963 tarih ve 202
sayih kanunla.yannmlan tesvik etmek ve ekonomideki sermaye birikimini
ve kalkmmayi hizlandirmak icin «Yatmrn Indirimi» Turkiye'de ilk defa
kabul edilmistir (Aksoy, 1989; 210).
202 Sayih kanuna gore.yaunrmn ozkaynaktan karsilanan kismma
uygulanacak yannm indirimi oraru genel olarak % 30, tanmsal yatmmlarda
% 40, az gelismis bolgelerdeki yannmlarda % 50'dir. Boylece kanunda bir
taraftan kaynaklann plan hedeflerine uygun yannmlara yoneltilmesi, diger
taraftan bu yannmlann gelismis bolgelere kaydmlmasi amaci gudulmusnir.
Birinci bes yilhk kalkmrna plam donernini kapsayan bu. uygulamanm
ardn.oan ikinci bes yilhk kalkinma plaru coneminde 933 sayih kanunla
yatmm indirimi oram azami % SO'e cikanlmisur (D.P.T.; 17-IS) .
.1991 yih itibanyla uygulanan
dir (1).

yannm

indirimi oranlan asagidaki gibi-

a)Geli~nri~ yorelerde yapilacak yatmmlar icin (Istanbul- Kocaeli Illeri
ve Ankara-Izmir-Bursa-Adana Buyiiksehir Belediyeleri sirnrlan ici) =0/070

b)Bolge kalkmmasi ile ilgili yaunmlarda (Normal yorelerde yapilacak
yatmmlarda) =%40
c)Tanmsal yatmmlar
d) Ikinci derecede
yatmmlar= % 60
e) Birinci

= %40
kalkinmada

derecede kallanmada

oncelikli

yorelerde

(2) yapilacak

oncelikli yorelerde (3) yapilacak

(1) "lhracau ve Doviz Kazandinci Faaliyetleri Tesvik" ile ilgili olarak 11 Kasun 1990
Tarih ve 20692 Sayrh T.C. Resmi Gazete'de yaymlanan 90/1115 Karar sayih Bakanlar
Kurulu Karari ve 23 Subat 1991 Tarih ve 20795 Sayili T.C. Resmi Gazete'de
yaymlanan 91/3 Teblig Numarah «Yatmmlann ve Doviz Kazandmci Hizmetlerin ve
lsletmelerin Tesviki ve Yonlendirilmesi»
ile ilgili D.P.T. Mustesarhg)
Tebligi'nde ongOriildiigii sekli ile.
(2) Ikinci derecede kalkmmada oncelikli iller, Amasya, Artvin, Cankin, Corum, Elazig,
Erzincan, Erzurum, Kahramanmaras, Kastamonu, Malatya, Sinop, Sivas, Sanhurfa, Tokat, Yozgat, Zonguldak (Merkez ilce ve Caycuma ilcesi
(3) Birinci derecede kalkmmada oncelikli iller; Adiyaman, Agn, Batman, Bayburt,
Bingol, Bitlis, Diyarbakir, Gurnushane, Hakkari, Kars, Mardin, Mus, Siirt, $rrnak,
Tunceli, Van.
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yatmmlar ve «Dzel Onem Tasiyan Kesimlerv'de (4) sermaye
sirketleri ve koopera-tiflerce yapilacak yatmmlar= %100
f) Su fuiinleri yatlrlmlan= %100

g) Sermaye sirketleri, kooperatif ve

i§ ortakhklanrun

yapacagi bilim-

sel arasnrma ve gelistirme yatmmlan= % 100
3. Yatmm Indiriminin 1gerigi :
19.2.1963 tarih ve 202 sayih kanunun 16. maddesi ile gelir vergisi
(4) 1990-1994 donemini .kapsayan Altmci Bes Yilhk Kallanma Plam Doneminin Ozel
Onem Tasiyan Kesimleri sunlardrr:
Tesvik Belgesi almak kaydiyla;
a) Turizm Bakanhginca
yatmmlan,

«Turizm

Yatmm Belgesi» 'ne baglanan turizm

b) D.P.T. 'ea uygun gonllen turizm alanlanndaki tesislere entegre biiyiik olcekli
all yapi yaunmlan,
c) Konfeksiyon yaunrnlan,

d) Deri hazirlama ve isleme yaunmlan,
e) Ayakkabi yatmmlan,

f) Gemi insa ve onanm tesisleri yannmlan,
g) Entegre hayvancihk yaunmtan,

h) Saghk ve egitim yatinmlan,
1) Bio-teknoloji yannmlan,
j) Uretime yonelik

olmayip sadece cevre kirliligini onleyici yatmmlar,

Arasurma ve gelistirme yatmmlan,
I) Otomotiv sanayii ve otomotiv yan sanayii yatmmlan,

k)

m) Elektronik yatmmlan,
n) Kimya yaunmlan,

0) Elektrikli ve elektriksiz makine yatmmlan,
p) Mesleki bilim-olcu-kontrol

r) Kahp yannmlan,
s) D.P.T.'ea

cihazlan yatmmlan,

"

,

uygnn gorii1pn yap-,del-devr

t

modeli cercevesindeki

yannmlan,
t) 5 Milyar Tl.i'mn uzerindeki gemi insa ve yat insa yatmmlan,

..

u) Demir celik yassi urunu yannmlan
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alt yapt

kanununun 2. kisrmna eklenen 8. bolum "YATIRIM iNDiRiMi"
bashgi altmda aln ek maddeden olusmaktadir. Yatmm Indiriminin i~e-rigi
"Ek Madde 11l de soyle tarif edilmektedir:
, «Ticari veya zirai kazanclan Iizerinden vergiye tabi mukelleflerin
(am, kollektif ve adi komandit sirketler dahil) yapnklan yannmlar, bu
bolumde yazih kayu ve sartlar dahilinde, ilgili kazanclanndan indirilir.s
4. Yannm

Indiriminin Kosullan :

G.V,.K.'nun "Ek Madde 2H 'de degisiklik yapan 24.1"2.1980 tarih
ve 2361 sayili kanunun 26. maddesi uyannca yatmm indiriminin uygulanmasmda asagidaki sartlar topluca arrullf.' ,
a) lndirimin uygulanacagi ticari ve zirai kazanc bilanco esasma gore

belirlenmls olrhahdrr.·

'

b) Yapilan yanntn,D.P.T.'nln hazrrladig: kalkmma planlanna uygun
olmahdir.
c) Yannmlar.tiretimi artnrmaya, kapasiteyi genisletmeye, dissanrm
gelistirmeye, urun ve mamullerin kalitesini korumaya, enerji tasarrufu
saglamaya, ktiltiir diizeyini yukseltmeye.bilimsel' ve teknik arasnrmalan
gelisrirmeye, cahsrna gti-venligioi veya yabanci turist eel bini saglamaya matuf olmahdrr .

d) Yapilan yanrrm en az blr milyar T.L. (D.P.T.'nln· hazirladigi
bolge kalkinma plamnm kapsamma giren yannrnlarla.ulke ekonomisi
baknmndan ayn bir onem ve ozellik arz ettigi Ytiksek Planlama Kurulu ta.r

rafmdan kabul edilen faaliyet kollannda 250 mil yon T.L.' ve genel olarak
tanmsal yatmmlarda 100 milyon T.L.) olmalidir (5).
e) Bu bentteki hiikiimler 4.12.1985 tarih ve 3239 sayih kanunun 46
maddesine gore asagidaki §elcilde degistirilmistir.
,

Yannma baslamadan once D.P. T. 'na basvurularak gerekli bilgi ve
belgelerin tevdi edilmis ve yukanda belirtilen kosullann varhgi onaylana- _
rak, "Yannm Tesvik ve Yannm Indirimi Belgesi verilmis olmahdir.
II

'(5) 4.12.1985 tarih ve 3239 sayih kanunun 6. maddesi ile bu bentteki 20 milyon
T'Li'hk miktar 40 .milyon T.L.'na,lO milyon T.L.'hk miktar 20 milyon T.L.'na
~tkartllml§ vc 15.12.1990 tarih ve 3689 sayih kanunun gecici 36, rnaddesinin 6. bendi
ile 40~milyon T.L.'hk kisim 1 milyar T.L.'na,20 milyon T.L.'hk kisim 250 mil yon
T.L.'na ve 4 milyon T.L.'bk kisim 100 mUyon T.L.'na yiiKseltilmi~tir.
*'
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Arasnrma, plan ve proje giderleri ile arazi temini icin yapilan giderler
haric olmak uzere yatmmla ilgili her turlti giderler yatmma baslandigmi
gosterir,

f) Bu bentteki hiikiimler 4.12.1985 tarih ve 3239 sayih kanunun 46.
maddesine gore ~u sekilde degistirilmistir,
Yatmm onaylanmis bulunan kosullar ve sureler dahilinde yapilrms
bulunmahdir,

,

Onaylanacak kosullarda ortaya crkacak degisikliklerin ve surelerde
dogabilecek gecikmelerin vukuundan itibaren bir ay icinde D.P.T.'na bildirilmesi ve onaymm almmasi zorunludur. D.P.T.,ekonomik veya teknik zorunluluklarla veya mucbir sebeplerden ileri gelen degisiklik ve gecikmeleri
kabul edebilir.

Basvurunun zamamnda yapilmamasi veya degisiklik ve gecikmelerin
kabul edilmemesi halinde onceden yapilan onay gecersizdir.

D.P.T., yukandaki kosullar cercevesinde verecegi Yannm Tesvik ve
Yatmm lndirimi Belgesinin bir ornegini Maliye ve Gumruk Bakanhgma
gonderir. Yatinm Tesvik ve Yatmm Indirim Belgesindeki.vize ve iptaller
de aynca bildirilir.
Ancak yatinmcilar, tesvik belgeleri ve yannrn indirim belgelerini
aldiklan zaman bunlann birer ornegini; ilgili vergi dairesine ve Maliye ve
Gtimrilk Bakanhgi, Gelirler Genel Mudurlugune gondermek durumundadtrlar.
I

Aynca 3239 sayih kanunun 46. maddesi ile

su hukumler

Have edil-

mistir.
Yatmm indiriminden yararlanma kosullan ve uygulama esaslan ile
diger hususlar Maliye ve Giimrtik Bakanhgi ile Devlet Planlama Teskilan
Mustesarhgmca miistereken belirlenir,
.

D.P.T.'ca, 23.2.1991 tarih ve 20795 sayih

T.e. Resmi

Gazete'de

91/3 teblig numarasi ile yaymlanan "Yatmmlann, Doviz Kazandmci Hizmetlerin ve Isletmelerin Tesviki ve Yonlendirilmesi" ile ilgili tebligde
yannm indinmindeu yararlanma kouusu soyle belirtilmistir.

a) Yannm indirimi,bu tebligin istinad ettigi program kararnamesi ,

htiklimleri geregince tesvik belgesi sermaye sirketlerine verildigi cihetle, bu

tesvikten sadece kurumlar
vergisi mtikellefleri yararlanabilir.
,
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b) Tesvik belgesinde

tesvikten yararlamrlar.

yatmm

indirimi

ongortilen

'

yaurimlar

j)U

,

c) lsletme sermayesi, personel1ojmanlan insaasi ve tefrisi, arazi veya
arsa tedariki, yedek parca ternini, esas proje dismda milnferit tesisat, makine arac.mubayaasi icin yapilan harcamalara yann,., indir h.ri uygu.anmaz,
Insa edilmis olarak veya insa halinde satm ahnan binalann ~utm alma bedeh
iizerinden yatmm indirimiuygulamasi yapilmaz,
'
d) Yurt dismda kullamlrms olsa dahi, D.P.T.'ca uygun gonllen ma- ,
kine ve tesislerin disahmi halinde, bu aktif kiymetler yatmm indirimi uyguIamasi bakimmdan yeni addolunur. !thai gemilerin, fiili ithal tarihinde on
yasmdan buyuk olmasi halinde yatmm indirimi uygulanrnaz. Aynca
muteahhitlik ve alt yap! yatmmlan da yannm indiriminden yararlanamaz.
e) Yatmm indiriminden, kurumlar vergisi mtikellefleri olan anonim
sirketler, limited sirketler, eshamh 'komandit sirketler ile -anonim, limited,
eshamhkomandit ve kooperatifsirketlere benzeyen yabanci sirketler ve iktisadi kamu muesseselerinin istiraki bulunan anonim sirket halinde kurulu
ortakhklan, dar miikellefiyete tabi kurumlar, Iktisadi Kamu Mtiesseseleri .
ve i§ ortakltklan da faydalanabilirler.Dar mukellefiyete tabi kurumlar ile i~
ortakhklanmn yaptiklan yatmm harcamalan L 1.1986 tarihinden; lktisadi
Kamu Muesseselerinin yapnklan yatmm Hekullamlrms makine ve tesisler
ise 1.1.1987. tarihinden itibaren yatmm indiriminden yararlandinhr,
.
...
, f) Yatmm indirimi oranlannda yapilacak degisiklikler, takip eden tak-.
'vim yih basmdan itibaren uygulamr. Oran yoniinden yapilacak vize ' .
islemlerinin ilgili yil icmde yapnnlmasi soz konusu uygulamaya engel

olusturmaz.

.

g) Diger yatmm harcamalanmn (montaj masraflan.yannrn donemi
kredi faizleri gibi), yannrn maliyeti He ilgili oldugunun belgelendirilmesi
halinde indirimden yararlanmasi olasidir.
.-

'.

h) Toplam yannm tutannda ve dovizde meydana gelecek %30'a ka-

dar arns ve azalmalarda ozkaynak ve kredi iliskisi bozulmamak kosuluyla
tesvik belgesi tadili aranmaksizm Maliye ve Gumruk Bakanliginca yatmm
indirimi uygulamasi yapihr.
1) Yannmm finansmamnda kullamlacak kredi miktarlan.tamanuyla

dis kredi veya doviz kredisiyle karsilanacak yannmlar 'haric, yilhk program
kararnamesinde belirlenen oranlan gecemez,
.

'j) Finansal kiralamada (leasing), yatmm

indirimi uygulamasi

,
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bakimmdan yasal olarak mahn maliki durumunda olan kiralayan, yatmm
indiriminden yararlarur, Ancak kiralayamn yatmm indiriminden yararlanabilmesi icin yannmin kurumlar vergisi kanununda ongorulen kosullan
tasimasi gerekir.
Finansal kiralama yolu ile yapilan yaunmlarda, kira konusu mallann
kiracmm (yannmci) aktifmde yer alrnamasi nedeniyle kiracuun yatmm indiriminden yararlanmasi soz konusu degildir.
Patent gibi fikri ve sinai haklar sozlesmeye konu olamayacaklan icin
bu konu ile ilgili giderler de yannm indiriminden yararlanamaz.
Finansal kiralamanm.yatinm indirimi ile' ilgili esaslan Maliye ve
Gtimriik Bakanhgi tebligleri ile diizenlenir.
5. Yannm Indirirnin Konusu ve Oram :
G.V.K.'nun, Ek Madde 3'nde degisiklik yapan 24.12.1980 tarih ve
2361 sayih kanunun 27. maddesi uyannca yatmm indiriminin konusu ve
oram asagidaki gibidir.
Yatmrn indirimine, kaynagi ne olursa olsun, ek 2. maddede yazih
kosullan tasiyan yatmmlarla ilgili giderlerden; bina, makine, tesisat, arac
ve benzeri amortismana tabi aktif degerlerin yeni olanlanmn mali yet bedelleri esas teskil eder.
Aktif degerlerin yeni olmasmdan maksat, bunlann yurt icinde veya
dismda daha once hie bir sekilde kullamlmarrus bulunmasidir.
12.6.1987 tarih ve 3380 sayih kanunun 3. maddesi ile soyle bir
degisiklik yapilmis bulunmaktadir.
Yurt dismda kullamlrms olsa dahi D.P.T.'ca uygun gorulen makine
ve tesislerin disahrm halinde, bu aktif kiymetler yatmm indirimi uygulamast balarrnndan yeni addolunur.
Personellojmanlan insaasi ve tefrisi, arazi veya arsa tedariki, yedek
parca temini, esas proje dismda miinferit tesisat, makine, arac miibayaasi
icin yapilan harcamalara indirim uygulanmaz. lnsa edilmis olarak: veya insa
halinde sann alman binalann sann alma bedeli iizerinden yatmm indirimi

yapilrnaz,

Yannm indirimin oram yukandaki fikraya gore indirimden yararlanacalc yatmm miktannm

%30'dur. Bu oran,tanmsal
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yannmlar

ile bolge

kalkmmasi ile ilgili yatmmlarda

%40, kalkinmada

oncelikli bolgelerde

yapilan yatmrolarda ise %60'00.
4.1.1984 tarih ve 2970 sayih kanunun 2. maddesi ile asagidaki fikra
da bu bolume ilave edilmis bulunmaktadrr.
Bakanlar Kurulu.kalkmmada oncelikli bolgelerde yapilan yannmlar
icin indirim oramm %100'e kadar arttmnaya veya yukandaki orandan
a§a~ olmamak tizere yeniden belirlemeye 'yetkilidir.

6..Yannm Indiriminin Baslangici ve U ygulama Siiresi :
O.V.K.'nun ek 4. maddesinde degisiklik yapan 24.12.1980 tarih ve
2361 sayih kanunun 28. maddesi geregince yatmm indiriminin baslangici
ve uygulama siiresi su sekildedir;
Yannm

indiriminin uygulanmasma.yatmm konusunu teskil eden
aktif degerlere iliskin giderlerin yapildigi takvim yihndan itibaren baslamr
ve indirimden faydalamlacak miktara ulasmcaya kadar devam olunur.

Her yannm icin faydalamlacak indirim tutan, 0 yatmm icerisinde yer
alan indirimden yararlanabilecek aktif degerlerin kiymetleri toplarmna
«Yatmm Tesvik ve Yatmm lndirimi Belgesi» alnus miikelleflerin safi ka-

zancmm yetersizligi nedeniyle onceki yillarda tamamen uygulanmanus olan
eski yatmrnlarla ilgili mudevver indirim tutarlanmn mevcut bulunmasi halinde, onceki bu indirirnler uygulamr, ondan sonra yeni yaunmlara
miiteallik indirimlerin uygulanmasma baslarnr (6).
.
7. Yannm Indirimine Konu Olan Aktif Degerlerin Sans ve Devri:

G.V.K.'nun ek 5. maddesine gore; yatmm indirimine konu olan akt- ..
if degerlerin sans veya devri halinde asagidaki islemler yapihr,
a) Satan veya devreden yoniinden:
Komple tesislerde yannm tamamlandrktan.digerlerinde istimal ve istihsale baslandiktan sonra yannma konu olan aktif degerlerin topluca sans
veya devri halinde saner yonunden bir islem yapilmaz,
Kemple tesislerde yatmm tamamlanmadan.digerlerinde istimal ve istihsale ba~land1k:tansonra yatmma konu olan aktif degerlerin topluca sans
(6) Bu ek maddenin.2. ve 3. fikralarmda yer alan «Yattrnn Tesvik ve Yatmm
lndirimi Belgesi» ibareleri, 4.12.1985 tarih ve 3239 sayih kanunun 46. maddesi ile
getirilmistir .
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"

indirimi dolayisiyla zamamnda tahakkuk ettiril-

veya devri halinde.yannrn

memis olan vergiler tahakkuk ettirilerek tahsil olunur.
b) Satin veya devir alan yonlinden:
Yatmm indiriminden kismen faydalanmis veya hi~ faydalanmarms
. aktif degerleri kismen veya tamamen satin veyadevir alankimse (yatmm
indiriminden yararlanma kosullan var olmak.kaydi ile) i§ bu indirimden
faydalamr. Daha once indirimden hi~ faydalamlmarms elmasi halinde, fay. dalatnlacak miktar, satan veya devir .edene tantnan yaunrn-indiriminin miktanna ve satin ve devir alanin faydalanabilecegi indirim oranlanna gore
hesaplamr ..Bahis konusu aktif degerler i~in daha once yannm indiriminden

· .yararlanmissa, sann veya devir 'alan, aym deger uzerinden besaplanacak
baki-ye indirim kismmdan faydalamr, Ancak bu bakiye kisim.bahis konusu
aktif degerler icin daha.once ya,rarlaniltrtl§, indirimlerin satin ,veyl'devir

alamn yararlanabilecegiorana gore hesaplanacak indirimden tenzili suretiyle bulunacak miktan a~azr .

..

,

c) Sanlann ThlaliHalinde Yaptlacak t~letn1er:
,Yatmm indirimine konu olan aktif degerrerin (yatmrmn hangi safhasmda olursa olsun) yatmmla giidiilen amac dismda parca parca sanlmasi
veya ek 2. maddedeki sartlardan herhangi birinin ihlali halinde,yatmm in-~ dirimi dolaYlslYla zamanmda tahakkuk ettirilmemis vergiler yonunden vergi kaybi hadis olmus sayihr,
.._-Bu maddeye gore zamamnda ahnamayan vergiler ile vergi ceza- ,
lannda zamanasmu.verginin tarhirn veya cezamn kesilmesini gerektiren du-

rumun husule geldigi tarihi izleyen yihn basmdan itibaren baslar,

8. Muhasebe Usulu:

,

,

G.V~K.·nun ek 6. maddesine gore «Mukellefler muhasebelerini,
yatmm indiriminden yararlandiklan miktarlanri yillar uibanyla devammi
saglayacak ~ekilde tanzim ederler»

,

«Her yll yararlamlan yannm indirimi miktan Jltlbk beyannamelerde

aync-a gosterilir,»

-.-:

, -Yannm .Indirirnlnden sot edebilmek yan ~fayda!~abibnek i~in
yatmmcrmn bir vergi mukellefi olmasi ve bilanco esasma gore defter rutmasi gerekmektedir (Bali, 1977; 185).
-

..

Omek uygulama

1 - Toplam yatmm rotan 1~5milyar T.L. ve yatJrun
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•

indirim orarn % 4001an bir yannm tesvik belgesi almnnsnr, llk Y112,4milyar, ikinci ytl5,2 milyar T.L. yannm yapilmisnr. Yatmm indirimi uygula-

masuu muhasebelestiriniz.
Yatmm tutan : 15.000.000.000.-TL
Ozkaynaktan 1?,89 YUI gerceklesen tutar: 2.400.000.000.-TL. v.t. % 40=
960.000.000.- Ozkaynaktan 1990 YIh gerceklesen tutar: 5.200.000.000.ri, Y.l. %40= 2.080.000.000.- 1989 yih ticari kazanci: 1.300.000.000.TL.- Y.t.:960.000.000.- TL.=Vergiye tabi ticari kazanc: 340.000.000.- TL.
1990 YIlt ticari kazanci: 3.400.000.000.- TL.- Y.1.: 2.080.000.000.- TL. =
Vergiye tabi ticari kazanc: 1.320.000.000.-TL.
Bu durumda yannmci 15 milyar 11..,. olan toplam yatmrmmn 7,6 milyar Tl.r'm ozkaynaktan karsilayarak iki yilda 3.040.()()().OOO.-TL~~vergiye
tabi olmayan kazanc elde etmistir. Yatmrn indirimi olarak istisna edilen
kismm % 10'u gelir vergisi stopaji ve bu stopajm % -5'i savunma sanayii
destekleme fonu olarak muhtasar beyanname ile yil icinde ti~ taksitte
. odenir, Buna gore;
.
960.000.000.- TL. olarak indirilen tutann % 10'u 96.000.000.- TL. '1
g.V.S.'1 ve bunun % 5'i olan 4.800.000.-TL. s.s.d.f. olarak odenir, Bu
durumda net indirilen tutar;
859.200.000.-TL.

olacaknr.

Yannm indirimi yol u ile dey letin rakamsal olarak 0 yil icinde belli bir
vergi kaybma ugradig; bir gercektir, Ancak: yatmm indiriminin amaci, ozel
kesimin kalkmma planlanna uygun yatmmlanru, bazi kosullarla vergiye
tabi kazanclanndan indirilmesi yolu ile tesvik etmektir (Sonmez, 1986;
219).
'
Ornek uygulama 2 - Hakkari ilinde 5 milyar TL. harcayarak: bir mandra kuran «A» ltd.sti. ilk iki yil 325'er milyon 11..,. zarar ettikten sonra izleyen yillarda sirasiyla 660 milyon TL., 995 milyon Tl., ve ~,1 milyar TL.
kar ederse yatmm indirimi uygulamasi nasil yapilacaknr? (Oncel, Cagan,
Kumrulu, 1982; 90).

-

Hakkari iIi birinci derecede (7) kalkmrnada oncelikli iller grubunda
yer aldigmdan yannm indirimi yannm indirimi (tanmsal yannmlar ve
digerlerinde) % 100'diir. Eger birinci ve ikinci derecede kalkmmada
oncelikli iller dismda olsa idi bu oran % 40 olacakn,
a)Yaptlan yatmm tutan 250 milyon 1L.'run iizerindedir. Kallanmada
(7) Kalkmmada oncelikli iller listesi icin 2 ve 3 no'lu dipnotlara bakirnz.
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oncelikli yorelerde tesvik edilebilecek gumruklu toplam yatinm en az 250
milyon TI..'drr.
b) Yannrm yapan girisimci kurumlar vergisi miikellefidir.
Buna gore; 5 milyar X % 100 = 5 milyar 11.,. yatmm indirimi tutan
olacaknr. Ilk iki yil toplam 650 milyon TL. zarar ettigi icin ii~iincii yil elde
ettigi 660 milyon TL.'dan zaran duser ve kalan 10 milyon TL. icin yannm
indirimi dolayisiyla vergi odemez. Dorduncti ytl995 milyon ve besinci yil .
2,1 milyar TL. toplami 3.105.000.000.- TL'na vardrgi halde _5 Milyar
Tl.'na ulasana kadar vergi odemez ve 5 milyar TL. smmm asugr yil asan
miktar iizerinden vergi odeyecektir,

D. C;ESiTLi ULKELERDE VATIRIM iNDiRiMi
LAMALARI .'

UYGU-

1. Amerika Birlesik Devletleri: A.B.D.lde yannm indirimi uygularnasim genel olarak ti9 bashk alnnda toplayabiliriz (Caglayan, 1985; 64).
a) Normal Yannm lnrurimi: 'En genis sekilde uygulanan indirim tiirii
olup yatmrrun % LO'naesittir,
-

b) Rehabilitasyon Yannm Indirimi: Eski binalann ve tarihi yapilann
islet hale getirilmesi icin yapilan giderlere uygulamr, Yatmm indirimi
yuzdesi, binalann yasina ve tarihi yapl belgesi verilip, verilmeme durumuna gore yapilan giderin % 15, % 20 veya % 25 dir.
1

c) Enerji Yatmrn Indirimi: Enerji iirctimine doniik yatmmlar halinde.binalann tlinine gore yannrrun % 10, % 11 veya % 15'i indirime
tabidir.
'
.

Bazi yannmlann hem normal,hem de enerji yatmm indirimine tabi
olmasi mumkundur, Bu halde iki indirime de izin verilir. Yararlamlacak
yannm indirimi miktan hie bir zaman 2S.000.-USD ant odenecek vergi
miktannm dortte birinden fazla olamaz (Raby,1964; 201, Cev. $anver,
1972). Amerikan yaunm indirimi, 0 iilkedeki yatmmlann %2 (GSMH
iizerinden) orarunda dti§tti~ti gerekcesiyle
uygularnaya konrnustur.
A.B.D., 0 kadar dusuk orandaki yannrnlanna ragmen yannm indirimi
oranlanm tahditli olarak bcnimsemistir
(Daha fazla bilgi icin bkz.
~anver, 1972; 79). Aynca A.B.D.lde yatmrn icin indirim matrahtan
degil.fakat vergi borcundan yapihr (Lent,1975; 367, Cev. Nemli, 1979;

50).
. 2. Almanya: Deflasyonist donemlerde yeni yannm mallan icin % 7,5
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oramnda yatmm indirimi uygulanmasi

icin hiikiimete yetki verilmis ancak

bu yetlci kullamlmarms, daha cok bazi yatmmlara dogrudan yardim
secenegi kullarnlrmsnr (Gumpel, Rudden, vd.,1984; 959, Cev.Bildirici,
1989; 50).
3. Belcika: Bilimsel arasnrma ve gelistirme giderleri ile enerji tasarrufu saglayan yatmmlara % 25, diger tasmabilir yannm mallanna yapilan
yattrunlara ise % 20 yatmm indirimi uygulanmaktadir (Peeters, 1984; 320,
Cev. Bildirici; 55).
.
4. Liiksemburg: Bu illkede yeni yatmmlar icin iki tur yannm indirimi
vardir, Bunlardan birincisi yapilan yannmm % 12'1tutanndadir. Ayni sabit
kiymetler icin diger bir indirim daha vardir. Yapilan yatmm tutan ii~ milyon Ltiksemburg Frankl kadarsa % 6 ve ustiindeki ilk ti9 milyon frank icin
% 6 ve onun iistti icin % 2 yannm indirimi uygulanmaktadir. Binalar
yatmm indiriminin hesaplanmasmda dikkate almrnamaktadir (Haskins,
1983; 135 , Jacobs, 1986; L-40 , Cev. Bildirici; 57).
5. Danimarka: Bazi isletmelerin 1981-82 yillarmda ahnan sabit
laymetleri icin % 5 ve 1983 yihnda almanlann % 2,5'i oranmda yannm indirimi uygulanmisnr (Haskins; 49, Cev. Bildirici; 57).
6. Hollanda: Isletmelerin bazi sabit kiymetmlere yapngi yatmmlara
yatmm indirimi uygulanmaktadir.Oranlar asagidaki gibidir,
Enerji tasarrufu saglayan sabit varhklarda
% 4-% 25
Yeni uretim ve teknoloji gelistirme ile ilgili sabit varhklarda %20
Diger sabit varbklarda
%12,5
Hava kirliligini onleyici yatmmlarda
%3-% 15
Sabit laymetleri belli bir sure elinde tutmayan yatmmci.yannm indiri ..
minden- yararlanamamaktadrr. Arazi ve arsalar ile ozel otomobiller yatmm
indiriminin hesaplanmasmda dikkate ahnpiamaktadir (Jacobs; ·N-9 , Cev,
Bildirici; 58).
.' •
.
...
7.Yunanistan: Yeni sanayi binalan, fabrikalar, arac ve gerecler icin
yatmm indirimi uygulanmaktadir. Uygulanan yatmm indirimi bolgelere
gore degismektedir. Sanayi kuruluslanmn bilhassa Atina ve Pire Bolgesi
dismdaki bolgelere kaydmlmasi tesvik edilmektedir. Yannm indirimin
oram bazi durumlarda kazancin % 9O'na kadar 9tkmaktadrr. Turizrn rnadencilik ve sanayi alanlanna yapilan yannmlara gore de yannm indirimi
degismektedir (Jacobs; G-38 , Cev. Bildirici; 59).
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Yunanistan 14 Ocak 1981 yihnda cikan yeni bir tesvik kanunu ile ii~
ayn yannm bolgesine aynlrrnsnr. Bu aymm bolgelerarasi gelismislik
diizeyine gore belirlenmistir (D.P.T.; 62).

-A- Bolgesindeki mevcut sanayi, el sanatlan ve madencilik kuruluslanmn gerceklestirecekleri genisleme ve yenileme .yannmlannda,
cahsnrdiklan personel sayismda onemli bir arns olmamasi ve cevre korunmast kurallanna uyulmasi kosuluyla, yatmmm belli bir yiizdesi kadar indirimden yararlamlabilmektedir. Her muhasebe yih indirim miktan 0 yihn
kanmn % 30 nu gecememektedir,
l

-B- veya -C- bolgelerinde kurulu veya bu bolgelere aktanlan ya da

kurulan sanayi ve el sanatlan kuruluslan gerceklestirecekleri yeni uretken
yannmlarda.zamana gore degisebilen cevre korunmasi kurallanna riayet etmek uzere gereken onlemlerin almmrs olmasi kosuluyla.net karlanndan
sirasiyla bu yannrru gerceklestirmek icin gerekli harcama iizerinden % 50
ve % 80 tutannda yatmm indirimi dtisebilirler. Ancak muhasebe yih icin
dusulecek miktar -B- Bolgesinde kann % 60 ve -C- Bolgesinde % 90
orarundan fazla olamaz.
8. Malta: Bu illkedeki yeni sanayi kuruluslanna, makine ve araclara
sahip olan sermaye sirketlerine yatmm tutanmn % 30'u oramnda yannm
indirimi saglanmaktadir. Maltahlann sahip oldugu sirketlere ise bu oran
%33 olarak uygulanmaktadtr. Sanayi binalan icin yatmm indirimi % 15,
Maltah sirketlerin binalannda ise %16,5 olarak uygulanmaktadrr (Well a,
1988; 20, Cev, Bildirici; 61).
-

9: Avusturya: lmalata yonelik yatmmlann % 20'i oranmda yatmm

indirimi uygulanmaktadrr. Yannm indiriminden yararlanacak yatmmm
Avusturya'da yapilmasi gereklidir. Ulasnrma araclannda bu oran % 10
olarak uygulanmaktadir (Kuiper, 1987; 290, Cev. Bildirici; 6~).
10. lspanya: Az.gelismis bolgelerde yapilan yatmmlara % 95 e kadar
yannm indirimi uygulanmaktadir (D.P.T.; 70).
t

11. Italya : Yatmm indirimi uygulamasinda yannmcilara 10 yil stire
ile Kurumlar Vergisinin % 50'nden muafiyet, 10 yil sure ile yerel gelir vergisinin tamarrundan muafiyet tanmrmsnr. Mezzogiorna Bolgesindeki SInai
projelere yatmlmalan halinde beyan edilen karlar uzerinden tahakkuk eden
yerel gelir vergisinde ise bu muafiyet oram %70'tir (D.P.T.; 76).
12. Hindistan : Makine ve tesislerde % 25, gemi ve ucak iiretim tesislerinde % 35 orarunda yatmm indirimi uygulanmaktadrr (Dominic, 1980;
238, Cev. Bildirici; 76). Ancak bu indirim yatmnnn % 6 m gecmemek
t

I
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'

,

uzere karlara tarunan bir muafiyet Be desteklenmistir
Nemli; 156).

E. YATIRIM tNDiRtMtNiN

(Lent; 367, Cev,
.

EKONOMtK ETKtLERt

Daha once de belirttigimiz gibi yannm indirimi, isletmelerin vergilendirilebilir kazancmdan.yapilan yatmm harcamalanmn belli bir yiizdesinin
indirilmesidir. Yatmm indirimine konu olan yannmlar aynca normal olarak
% 100 oramnda amortismana tabi tutulurlar. Hatta yannm indirimi ban
yannmlan % l00'tin iizerinde amortisman uygulanrnasi olanagi saglar
(Herekman,1973; 27). Yatmmlann belirli yuzdesi oramnda miikellefe vergi tasarrufu sagladigmdan yatmrmn net maliyetini dusurmekte, dolayisiyla
net gelir aknm maliyetteki dusme orarnndan artrnaktadir. Aynca yannm indirimi, isletmenin yannm maliyetini belirli orand a azaltngindan isletmenin
karhhgi artmakta, dolayisiyla isletmenin yatmm riski ve likiditesi artmaktadir. Yannm indirimi yannmm yapildigi yilda uygulandigmdan likidite ve
risk etkisi vergi istisnasma cok benzemektedir ..(Bildirici; 25-26).
Yannm indirimi uygulamasinda,
-) Yannm indirimine isabet eden vergi kadar dey let vergi kaybma
ugrarken.aym oranda yatmmci vergi tasarrufu saglar.
-) Yatmm indiriminde yannmcimn geliri ve devletin yatmm indiriminden dogan kaybi, yatmm indirimine konu varhklann maliyetinin belirli
oraru ile simrhdir.

1.YATIRIM iNDiRiMiNtN

iKAME ETKist

Yatmrn indirimi yatmmm maliyetini dusiirtir. Net gelir akmu
degismedigine gore, indirimden kaynaklanan vergi tasarrufu yannmm
karhhk derecesini yukseltir (Nemli; 157-158). Bu durumda, yatmm indiriminin tanmmadigi iskollanndan uygulandigi faaliyet alanlanna dogru bir
sermaye kaymasi olur ve bu akim her iki alanda da sermayenin marjinal
karhhgr esit oluncaya kadar surer, lste bu yannm indirimin ikame etkisidir
(Bulutoglu,1962; -283). Sermayenin verimsiz alanlardan kalkinma ve istihdam katkisi fazla olan iskollanna kaydmlmasi olcusunde yannm indiriminin ekonomik gelismeye katkisi yiiksek boyutlaraerisir (Muter, 1986; 43)

.

Yannm indiriminin yatmm karhhgi uzerindeki etkisi ~u formille gore
hesaplamr,
K

=

i{l-v) + av
(l-av)

1= yannrmn yil sonuna

kadar gerirdigi gelir
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v ;: vergi oram

a = yatmm indirimi oram
...

k = birim yatmmin net karhh~.

2.YATIRIM tNDtRtM1NIN

GELiR ETKtSt

Yannm indiriminden yararlanan bir girisimci, vergi yukundeki azalrna nedeniyle net gelinnde bir arnsla karsilasir. Indirim sonueu elde edilen
vergi tasarrufu yeni yannmlann finansmarunda kullamlabilecegi gibi,
tuketime de yoneltilebtlir, Kisilerin vergi yiikundeki azalmamn bir sonueu
olarak daha fazla bir gelire sahip olmalan ve bu gelirin tiiketim ve yatmm
arasmda dagihrm soz konusu yatmm indiriminin gelir etkisidir (Nemli;
157~158).
.
~
Yatmm indirimi girisimciye vergi tasarrufu saglarken devlet gelirini
de azalnr. Bu da carl harcamalardan cok yatmm giderlerinin dusmesine
neden olur. Boyle bir durumda indirimden sonra toplam yatmmlann bir
arns gostermesi girisimcilerin vergi tasarrufu ile birlikte tillcetimlerinden de
yapuldan kismnyi yatmma yoneltmelerine baghdir (Muter; 43).

F. SONUC; :
-Ekonomik etkileri acismdan yatmin indirimi, bir yandan kaynak
dagihrmru etkilerken diger yandan girisimcilerin elindeki yannlabilir fonlar
arzim da artnnr (Nemli; 157). Boyleliklekisa donemde devlet gelirlerinde
bir azalmarnn olusmasi 01a51OO.Genis anlamda kamu harcamalan icinde
ele ahnan (Eker, Tugen, 1987; 57) vergi muafhklan da bir tiir vergi kaybi
olarak gorulse de, devlet tek tarafh iradesine dayanarak almak istedigi verginin bir kisrmm yine tek tarafh iradesi ile belli kosullar alnnda tahsilden
vazgecerek girisimciye iade etmis olur, Uzun donemde, tamamlanan
yatmmlann vergiodemeleri ile devlet, eskisine oranla daha fazla gelir eide
etme firsanna sahip olacaknr. Dolayisiyla yatmm indiriminin devlet gelirleri iizerinde kisa donemde olumsuz, uzun donemde ise olumlu etkisi vardir. _

Yatmm indirimi uygulamasi, bolgelerarasi farklilasmamn en aza indirilmesi yolunda da olumlu sonuclar verebilmektedir, Ozellikle 1990 yih
icinde verilen tesvik belgelerinin % 70'ine yakm kismi kalkmmada
oncelikli yorelerdeki yanrrmlan kapsamaktadir. Ancak,bu duruma etki
eden bir takim etkenler vardir. Oncelilde normal yorelerde tesvik edilebilecek gUmriiklii toplam yannm tutannm en az bes milyar lira olarak belirlen-,
mesi bu yorelerdeki yatmmlan olumsuz olarak etkilemistir. Bu smmn 250
milyon TL. olarak belirlendigi kalkmmada oncelikli yorelerde ise tesvik
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belgesi adedi sayisal olarak artrmsur. Bu bolgeler dahilindeki yatmmctl_an
kapsayan bir ankette, "yatmm indiriminin kalkmmada oncelikli yorelere
% 100 olarak uygulanmasiyla, yannmlann bu bolgelere kaymasi mumkun
olaeak midir?" seklindeki soruya eevap verenlerin % 18'i "Evet", % 20'i
"Hayrr" ve % 62'i ise "Ktsmen" demislerdir (Sonmez, Hallel, 1990; 17).

Yurt dismda kullamlrms olsa dahi, Devlet Planlama Teskilannca uygun gorulen makine ve tesislerin disahmi halinde, bu aktif kiymetlerin
yatmm indirimi uygulamasi yonunden "yeni" sayilmasi esasi cia yannmlan
tesvik edici rol oynamaktadrr. B u konu ile ilgili olarak yapilan aym ankette
ise ankete kanlanlann % 72'i yurt dismdan kullamlrms makine ve techizat
ithal etmediklerini, % 22'i ise ithal ettiklerini belirtrnislerdir (Sonmez,
Hahel; 18).
~iiphesiz kullamlrms makine ve techizat disahrmrun deviet tarafmdan
desteklenmesi, geri ve yipranrms teknolojinin yurt icine girisine neden 01maktadir, Fakat yannmcilann biiyuk cogunlugu ueuz olmasma ragmen
kullamlmis makine ve techizat disahrmna yanasmamaktadir, Aynea bu tur
disahmm Devlet Planlama Teskilan izinine baglanmasi cia eski teknolojinin
girisini denetim altma almasi acismdan onem tasimaktadir.

Yatmrn indirimi

ujygulamasmda
kanun hukmunde degisiklik
yapilarak, ozsermayeden saglanan veya karsilanan yannm miktarma indirim uygulamasmdan vazgecilip hareama esasina donulmustttr. Boylelikle
bir cok biirokratik isleme yol acan ve uzun zaman alan, yannm miktannm
ne kadanrnn kredi ve ne kadannm ozkaynak ile gerceklestirildiginin belirlenmesi ortadan kaldmlrms olmaktadtr.
Yannm indiriminin kurulus ve orgutlenme giderlerine, biiro demirbaslan harcamalanna, makine, tesisat, techizat, tasima araclan ve benzerlerinin yedek parcalanna, personel lojmanlanrnn insaanna uygulanmamasi
cesitli tarnsmalara yo! acmaktadir. Ozellikle konut sorununun biiyiik
oldugu kentlerde yatmmcilann personellojmaru insaasma tesvik edilmesi
hem sosyal adalet hem de konut sorununa bir cozum bullabilme acismdan
yararh olacaknr. Bu arada arazi ve arsa temini icin yapilan giderlerin de
yatmm indiriminden faydalanmasi gerektigini savunanlar da vardir, Bu tiir
giderlerin yatmm indirimi kapsarmna ahnmasi: arazi ve arsa fiyatlanmn
yiiksek tutulup haksiz vergi kazanema sebebiyet verilmesine yol acacaknr,
Aynea, yannm indirimi icin tesvik belgesinin ahndigi tarihten itibaren uygulama yapilmasi konusunda da tartismalar olmaktadrr. Bazi
yatmmcilar yannm esnr smda.bazilan yatmm bittikten sonra Devlet Planlarna Teskilatma basvurmaktadirlar, Aneak yannm harcamalanmn bir kismi
veya tamarm gerceklesmis olmasma ragmen tesvik edilmemektedir. Ko-
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nuya genis acidan bakarsak,

yatmmci yatmma, baslamadan once be-

saplanm detayh olarak yapmahdtr. Yatmma baslar baslamaz D.P.T.'na
basvurarak 1e§vik belgesi talebinde bulunabilir, hatta icinde bulundugu
yilm ilk gunu yatmmm baslangic tarihi kabul edilerek tesvik belgesi alabilir, Yannnnn tesvik edilmesinde bir kac indirim ve muafiyetten yararlamlabildigi i~in sadece yatmm indirimi acismdan konuya bakmak dogru
olmayacaknt, Ustelik beyannameler yilhk olarak verildigi icin g~§
yihn
indirimlerinin ileriki -Ylllarda uygulanmasi belli kosullar altmda olanaksizdir, Bilindigi gibi besap islemlerinin tUron aym hesap yih icinde ortaya ~ar ve ileriye yurur. Beyannameyi verdikten ve vergiyi odedikten
sonra, 0 yilki kazanci icin ileride muafiyet ve indirim talebinde bulunmasi
da mtimkiin olmamaktadtr. Ustelik tesvik tedbirleri yannmciyi psikolojik
olarak etkilemek suretiyle once yannm yapmaya sevk ederken ardmdari
bangi kesime yonelecegine de etki yapar. Fakat yatmrm kendi basma yapabilen bir kisinin zaten tesvik edilmeye gereksinimi olmayacaknr, Kisaca,
tesvik tedbirleri yatmm yapma olanagi kisith olan kisilerin devlet destegi ile
yannm yapmaya sevk edilmesidir. Bu destege gereksinimi olmayanlara
devletin sonradan destek vermesi sosyal adalet anlayisma ters dusmektedir.
Yannm indiriminin kapsarrumn bir hayti genis oldugu ulkemizde bu kapsamm daha da genisletilmesini savunmak btiyiik bir yanhshk olacakttr.
CUnkii vergisel tesviklerin, vergi yilldinu geliri yiiksek gruplar lehine bozdugu bir gercektir,
Son olarak §unu soyleyebiliriz ki; yatmm indirimi oranlan ulkemizde
yiiksektir. Bu oranlar yiiksek olmasma ragmen belli kesimlerde yannmlar
istenildigi ol~ude gelisme gosterememistir, Demek ki yatmmcilann mali
tesviklerden kaynaklanan herhangi bir sorunu yoktur. ~oztimii ulkenin
sosyal, siyasi ve killtilrel yapismda aramak gerekir. Bunun yam sira daha
once ulkemizde uygulanan ve yerli olarak temin edilen makine ve techizann
%25'inin iade edilmesi demek olan "Tesvik Primi"nin de yattnm indirimi
ile birlikte tekrardan uygulamaya konmasi gerekir (8). Ithal makine ve
techizata %100 gtimrUk muafiyeti tanmmasi.yerli makine ve techizann rekabet §RIlStnl iyice larmaktadrr.
-

(8) "Tesvik Primi" uygulamasi besinci bes yilhk kalkmma plam doneminde uygulanmisnr.Bundan sonraki plan doneminde tesvik tedbirleri kapsammdan ~lkartllnl1~ttr.
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SUMM'ARY
Various investment incentive,m~ures have been used to encourage and direct the
investments in Turkey."lnvestment Allowance" is one of the incentive measures,
through which the Government tries to contribute to the development of some regions
or some sectors in a selective basis.For that purpose, sectorally or regionally different
. rates of investment allowances have been used in Turkey.The purpose of this paper is to
examine the legal framework 'and practice of investment allowances and to discuss the
possible economic effects of the investment allowance policy applied in Turkey. .
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