
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

DUYURU: 31.12.2019/102 
 

İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI NEDENİYLE YAPILAN İNŞAATLARA YÖNELİK YÜKLENİLEN 
KDV’NİN İADESİ İLE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YÜKSEK ORANDA YARARLANILMASINA 

İMKAN VEREN EK TEŞVİKLERİN UYGULAMA SÜRELERİ UZATILMIŞTIR  
 
30.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “1950 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, imalat 
sanayi yatırımları nedeniyle yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen katma değer 
vergisinin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2020 ve 2021 yıllarında yapılan inşaat 
harcamalarını da kapsaması sağlanmıştır.  
 
Ayrıca, anılan Karar kapsamında, imalat sanayi yatırımları için Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
(KVK) 32/A maddesinde öngörülen vergi teşviklerinden daha yüksek oranda yararlanılmasına 
imkân veren düzenlemenin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da uygulanmasına imkan tanınmıştır.  
 
Sözü edilen Karar’da yer alan düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir.    
 

I. İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI KAPSAMINDA 2020 VE 2021 YILLARINDA YAPILAN 

İNŞAAT HARCAMALARI DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN VERGİLERİN DE İADE 

EDİLEBİLMESİNİN ÖNÜ AÇILMIŞTIR 

 

10.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7161 Sayılı Kanun ile KDVK’nın Geçici 37. 

maddesinde değişiklik yapılarak imalat sanayi yatırımları nedeniyle yapılan inşaat harcamaları 

dolayısıyla yüklenilen KDV’nin iade edilmesine yönelik uygulamanın 2019 yılında da 

sürdürülmesi sağlanırken madde kapsamında uygulama süresini beş yıla kadar uzatma 

konusunda Cumhurbaşkanına, yetki verilmiş ve konuya ilişkin açıklamalarımıza 19.02.2019 

tarihinde yayınlanan Rehber’de yer verilmişti.  

 

Bu defa, Cumhurbaşkanınca sözü edilen yetki kullanılmış olup bu çerçevede, imalat sanayi 

yatırımları nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında yapılan inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilen 

ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin de iade edilmesinin önü açılmıştır.  

  

II. İMALAT SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN TEŞVİKLERDEN DAHA FAZLA 

YARARLANILMASINI SAĞLAYAN GEÇİCİ DÜZENLEMENİN UYGULAMASI 2019 SONUNA 

KADAR UZATILMIŞTIR 

 



 
 

 

 
 

10.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7161 sayılı Kanun ile, Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun (KVK) geçici 9. maddesinde değişikliğe gidilerek imalat sanayi yatırımları için aynı 

Kanunun 32/A maddesinde öngörülen teşviklerden daha yüksek oranda yararlanılmasına 

imkan veren düzenlemenin 2019 yılında da uygulanmasının önü açılmış ve söz konusu 

uygulamaya ilişkin sürenin beş yıla kadar uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştı. 

Konuya ilişkin açıklamalarımız ise, 19.02.2019 tarihinde yayınlanan Rehber’de yer almıştı. 

 
Bu defa, Cumhurbaşkanınca sözü edilen yetki kullanılarak imalat sanayine yönelik KVK’nın 32/A 
maddesinde öngörülen vergi teşviklerinden daha yüksek oranda yararlanılmasına imkan veren 
düzenlemenin 2020, 2021 ve 2022 yıllarında da uygulanmasına imkan tanınmıştır. Buna göre, 
imalat sanayine yönelik (US 97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 
01.01.2020 – 31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, 
büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak 
yatırım katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek 
suretiyle; 
 

 Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde %100 oranında ve 
  

 Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerden elde ettiği 
kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere  

 
teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.  

 
Saygılarımızla, 


