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SİRKÜLER                   İstanbul, 22.02.2012 

Sayı: 2012/42                  Ref: 4/42 

 

 

Konu:  

ANAYASA MAHKEMESİ YATIRIM İNDİRİMİNE 6009 SAYILI KANUN İLE 

%25’LİK SINIRLAMA GETİREN YASAL DÜZENLEMENİN ANAYASAYA 

AYKIRI OLDUĞUNA, İPTALİNE VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA 

KARAR VERMİŞTİR 

Anayasa Mahkemesi 9 Şubat 2012 tarihli toplantısında E. 2010/93, K. 2012/20 sayılı 

kararla; 

1- 6009 sayılı Kanun’un 5’inci maddesiyle 193 sayılı Kanun’un geçici 69. maddesinin 

birinci fıkrasına eklenen “Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım 

indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini 

aşamaz.” biçimindeki cümlenin, Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,  

2- 6009 sayılı Kanun’un 5’inci maddesiyle 193 sayılı Kanun’un geçici 69. maddesinin 

birinci fıkrasına eklenen “Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım 

indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini 

aşamaz.” biçimindeki cümle, 9.2.2012 günlü, E. 2010/93, K. 2012/20 sayılı kararla 

iptal edildiğinden, bu cümlenin, uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi 

güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz 

kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar 

YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASINA, 

karar vermiştir. İptal kararı henüz Resmi Gazete’de yayınlanmamakla birlikte, yürütmenin 

durdurulmasına ilişkin karar 18.02.2012 tarih ve 28208 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanması ile ilgili Anayasa’nın 153. maddesi 

aşağıdaki gibidir:  

 
“Anayasa Mahkemesinin kararları  

 

MADDE 153- Anayasa Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi 
yazılmadan açıklanamaz. 

 

Anayasa Mahkemesi bir kanun veya kanun hükmünde kararnamenin tamamını veya bir 
hükmünü iptal ederken, kanun koyucu gibi hareketle, yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde 
hüküm tesis edemez. 
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Kanun, kanun hükmünde kararname veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya da 
bunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten 
kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi  

 

ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetede yayımlandığı günden başlayarak 
bir yılı geçemez. 

 

İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
iptal kararının ortaya çıkardığı hukukî boşluğu dolduracak kanun tasarı veya teklifini 
öncelikle görüşüp karara bağlar. 

 

İptal kararları geriye yürümez. 

 

Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” 

 

Anayasa’nın 153. maddesi gereği mahkeme kararları geriye yürütülemez ve iptal hükümleri 

ancak söz konusu kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girerek hüküm 

ifade eder.  

 

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi G.V.K.’nun Geçici 69. maddesi ile yatırım indirimi 

uygulamasını üç yıl süre ile (2006, 2007 ve 2008) sınırlayan hükmünü 8 Ocak 2010 tarihli 

Resmi Gazete’de yayınlanan 15.10.2009 tarihli kararı ile iptal etmişti. Bu kararında 

yürütmenin durdurulması talebini ise reddetmişti. Söz konusu karar 2009 yılı 4. dönem geçici 

vergi beyannamesi ve 2009 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresinden önce 

yayınlandığı için beyanname üzerinde yatırım indirimi uygulanabileceği yönünde tartışmalar 

olmuş, ancak Maliye Bakanlığı e-beyanname formatında yaptığı güncelleme ile buna imkan 

vermemişti. Buna karşın  276 No.lı G.V.K genel tebliğ ile  mükelleflerin 01.01.2010 

tarihinden itibaren bakiye kalan yatırım indirimi tutarlarından yararlanabilmesine imkan 

tanımıştı. 

 

Mükellefler kanuni düzenleme gereği 2011 yılında vermiş oldukları geçici vergi 

beyannamelerinde yatırım indirimi haklarını ancak indirime konu kazancın %25’i ile sınırlı 

olmak üzere kullanmışlardır. Anayasa Mahkemesi’nin %25’lik bu sınırlamaya ilişkin 

yürütmeyi durdurma kararının Resmi Gazete’de yayınlanması ile mükelleflerin bakiye kalan 

yatırım indirimi haklarını yeterli kazanca sahip olmaları şartıyla %25 sınırlaması 

olmaksızın 2011 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde kullanmaları mümkün 

bulunmaktadır. 
 

 

Saygılarımızla,  

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK:  

Anayasa Mahkemesi’nin 18.02.2012 tarih ve 28208 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 

9.02.2012 tarih ve Esas Sayısı: 2010/93 Karar Sayısı: 2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) kararı. 

 

 

 

(*) 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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18 Şubat 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28208 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas Sayısı : 2010/93 

Karar Sayısı : 2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) 

Karar Günü : 9.2.2012 

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR : 

1- Anamuhalefet (Cumhuriyet Halk) Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri 

M. Akif HAMZAÇEBİ ve Muharrem İNCE (E.2010/93) 

2- Adana 2.Vergi Mahkemesi (E.2011/25) 

3- Hatay 1.Vergi Mahkemesi (E.2011/112) 

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN KONUSU : 23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un: 

1- 5. maddesiyle 193 sayılı Kanun’un geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Şu kadar ki, vergi 

matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini 

aşamaz.” biçimindeki cümlenin, 

2- 27. maddesiyle 13.12.1983 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 43. maddesinin (a) bendine üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere eklenen paragrafın, 

3- 35. maddesiyle 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma 

Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 4. maddesinin değiştirilen ikinci fıkrasının 

birinci cümlesinde yer alan “… öncelikle büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin talebinin olmaması 

halinde …” ibaresinin, 

4- 42. maddesiyle 5.5.2005 günlü, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 29. maddesine eklenen; 

a- “Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların 

sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik 

plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması 

amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara 

ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan 

sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 150’yi geçemez ve bu 

fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, yükseköğretim 

kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şarttır. Sözleşmeli personelde 

aranılacak diğer nitelikler, istihdam türüne bağlı sözleşmeli personel sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, 

istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.” biçimindeki fıkranın, 

b- Son fıkrada yer alan “Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.” 

biçimindeki cümlenin, 

5- 47. maddesiyle 1.6.1989 günlü, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu’nun 45. maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrasının “… 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve 

bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu idarelerinin doğrudan ya da dolaylı hissedarı olduğu 

kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki kurumların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini 

yürütmemeleri şartıyla, bu kurum ve kuruluşların …” bölümünün, 

6- 48. maddesiyle 22.5.2003 günlü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek 

üzere eklenen dördüncü fıkranın, 

7- 49. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’un 81. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen üçüncü ve 

dördüncü fıkraların, 

8- 50. maddesiyle 9.1.1985 günlü, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (m) bendinin, 

Anayasa’nın 2., 5., 7., 10., 56., 73., 128., 130. ve 135. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve 

yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemidir. 
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YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNİN İNCELENMESİ 

Yürürlüğün durdurulması istemini de içeren dava dilekçesi, başvuru kararları ve bunların ekleri, bu konudaki 

yürürlüğü durdurma ve esas inceleme raporu ile ekleri, iptali istenilen kurallar, dayanılan Anayasa kuralları ve 

bunların gerekçeleri ile öteki yasama belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: 

23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un; 

A- 5. maddesiyle 193 sayılı Kanun’un geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Şu kadar ki, vergi 

matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25’ini 

aşamaz.” biçimindeki cümle, 9.2.2012 günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu cümlenin, 

uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının 

sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN 

DURDURULMASINA, 

B- 1- 35. maddesiyle 29.6.2001 günlü, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve 

Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 4. maddesinin değiştirilen ikinci 

fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “… öncelikle büyükşehir belediyelerine, büyükşehir belediyelerinin talebinin 

olmaması halinde …” ibaresine, 

2- 42. maddesiyle 5.5.2005 günlü, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 29. maddesine eklenen; 

a- “Başkanlık merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların 

sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki usul ve esaslara bağlı olmaksızın, Bakan onayı ile Başkanlığın stratejik 

plan ve performans programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi veya uygulanması 

amacıyla proje süresi ile sınırlı olmak üzere tam veya kısmî zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Bunlara 

ödenecek ücret, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre çalıştırılanlar için uygulanmakta olan 

sözleşme ücreti tavanının beş katını, çalıştırılabilecek toplam sözleşmeli personel sayısı ise 150’yi geçemez ve bu 

fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu şekilde istihdam edilecek personelin, yükseköğretim 

kurumlarından lisans düzeyinde eğitim veren fakülte veya bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması şarttır. Sözleşmeli personelde 

aranılacak diğer nitelikler, istihdam türüne bağlı sözleşmeli personel sayısı ile ödenecek sözleşme ücretinin tespiti, 

istihdama dair hususlar ile sözleşme usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.” biçimindeki fıkraya, 

b- Son fıkrada yer alan “Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.” 

biçimindeki cümleye, 

3- 47. maddesiyle 1.6.1989 günlü, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanunu’nun 45. maddesinin değiştirilen üçüncü fıkrasının “… 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve 

bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri, kamu idarelerinin doğrudan ya da dolaylı hissedarı olduğu 

kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yönetimindeki kurumların bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerini 

yürütmemeleri şartıyla, bu kurum ve kuruluşların …” bölümüne, 

4- 48. maddesiyle 22.5.2003 günlü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek 

üzere eklenen dördüncü fıkraya, 

5- 49. maddesiyle 4857 sayılı Kanun’un 81. maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere eklenen üçüncü ve 

dördüncü fıkralara, 

6- 50. maddesiyle 9.1.1985 günlü, 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun’un 12. maddesinin birinci fıkrasına (l) bendinden sonra gelmek üzere eklenen (m) bendine, 

yönelik iptal istemleri 9.2.2012 günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla reddedildiğinden, bu fıkra, bent, 

cümle, bölüm ve ibareye ilişkin yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE, 

C- 27. maddesiyle 13.12.1983 günlü, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname’nin 43. maddesinin (a) bendine üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere eklenen paragraf 

hakkında, 9.2.2012 günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla karar verilmesine yer olmadığına karar verildiğinden, 

bu paragrafa ilişkin yürürlüğün durdurulması istemi hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 
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9.2.2012 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. 

 

Başkan 

Haşim KILIÇ 

Başkanvekili 

Serruh KALELİ 

Başkanvekili 

Alparslan ALTAN 

 

 

Üye 

Fulya KANTARCIOĞLU 

Üye 

Mehmet ERTEN 

Üye 

Serdar ÖZGÜLDÜR 

 

 

Üye 

Osman Alifeyyaz PAKSÜT 

Üye 

Zehra Ayla PERKTAŞ 

Üye 

Recep KÖMÜRCÜ 

 

 

Üye 

Burhan ÜSTÜN 

Üye 

Engin YILDIRIM 

Üye 

Nuri NECİPOĞLU 

 

 

Üye 

Hicabi DURSUN 

Üye 

Celal Mümtaz AKINCI 

Üye 

Erdal TERCAN 

 

 

 
 

 

 


