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SİRKÜLER        İstanbul, 08.01.2016 

Sayı: 2016/015       Ref: 4/015 

 

 

Konu: 

2014 YILINDAN DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI TUTARLARINA 

2015 YILI DÖRDÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE (DOLAYISIYLA 2015 YILI 

SONU İTİBARİYLE) UYGULANACAK ENDEKSLEME ORANLARI   

Bilindiği üzere;  

 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen Yatırım 

Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan, ancak 

kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan yatırım indirimi 

istisnası tutarı yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle, 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19. maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden 

önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan 

ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle dikkate alınamayan yatırım indirimi istisnası 

tutarı ise ÜFE artış oranında arttırılmak suretiyle, 

dikkate alınacaktır. 

Maliye Bakanlığı 457 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği ile 2015 yılı yeniden değerleme oranını 

% 5,58 olarak tespit etmiştir. 2015 yılında Aralık ayı sonu itibariyle ÜFE artışı ise % 5,71 

olarak gerçekleşmiştir. (TÜİK tarafından Aralık 2015 Yİ-ÜFE endeksi 249,31 Aralık 2014 

Yİ-ÜFE endeksi 235,84 olarak tespit ve ilan edilmiştir.)  

Buna göre, 2015/4. geçici vergi döneminde (dolayısıyla yıllık kurumlar vergisi beyanında);  

 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen Yatırım 

Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan, ancak 

kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan ve 2014 yılından 

devreden yatırım indirimi istisnası tutarı % 5,58 oranında endekslenecektir.  

 Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19. maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden 

önce başlanan yatırım harcamaları üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz 

olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan ve 2014 yılından devreden yatırım 

indirimi istisnası tutarı ise %5,71 oranında endekslenecektir.  

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr  
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