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SİRKÜLER                 İstanbul, 23.03.2012 

Sayı: 2012/64                           Ref: 4/64 

 

 

Konu:  

E-BEYANNAME SİSTEMİNDEKİ GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ ANAYASA 

MAHKEMESİNİN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI HAKKININ 

KULLANIMINDAKİ %25 ORANLI KISITLAMAYA DAİR İPTAL VE 

YÜRÜRLÜĞÜ DURDURMA KARARI SONRASI YENİDEN GÜNCELLENMİŞ VE 

KONUYA İLİŞKİN DUYURU YAYINLANMIŞTIR  

 

22.02.2012 tarihli 2012/42 sayılı ve "Anayasa Mahkemesi Yatırım İndirimine 6009 Sayılı 

Kanun İle %25’lik Sınırlama Getiren Yasal Düzenlemenin Anayasaya Aykırı Olduğuna, 

İptaline Ve Yürütmenin Durdurulmasına Karar Vermiştir" başlığını taşıyan sirkülerimiz 

tarafınıza gönderilmişti.  

 

Yukarıda yer verilen sirkülerimizde özetle aşağıdaki açıklamalara yer vermiştik: 

“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. 

 

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.” 
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Gelir İdaresi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin kararına paralel olacak şekilde e-

beyanname sisteminde gelir vergisi beyannamesini güncellemiş, bu tarihe kadar 

beyannamesini vermiş ve beyannamesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanmış 

mükelleflerin de düzeltme beyanı vermeleri gerektiğini aşağıdaki duyuru metni ile 

açıklamıştır.  

 

“Anayasa Mahkemesinin 09/02/2012 tarihinde vermiş olduğu Esas No: 2010/93 sayılı karar 

gereği (Yürürlüğü Durdurma) 2011 dönemi için Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'nde Yatırım 

İndiriminden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin yeniden düzenlenmiş Beyanname 

Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. 

Bu tarihe kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesini vermiş ve beyannamesinde Yatırım 

İndirimi bulunan mükelleflerimiz Düzeltme beyannamesi vereceklerdir.” 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

(*) 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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