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2021 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE YATIRIM 
İNDİRİMİ HAKLARININ HANGİ ORANLAR KULLANILARAK 
ENDEKSLENECEĞİ 
 
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 58 Sıra No.lu 
Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2021 yılı üçüncü geçici vergi 
döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranının %27,37 
(yüzde yirmiyedi virgül otuzyedi) olarak tespit edildiğini ilan 
etmiştir. 
 
Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun mülga ek 
1,2,3,4,5,6’ncı maddeleri çerçevesinde 24.4.2003 tarihinden 
önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik 
belgeleri kapsamında 31.12.2005 tarihine kadar yapılan 
harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indirimi 
tutarlarının izleyen dönemlere devreden kısmı, yeniden 
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  

 
2021 yılı üçüncü geçici vergi dönemine ilişkin yeniden 
değerleme oranı %27,37 olarak ilan edildiğine göre, 
uygulamada eski hükümlere tabi yatırım indirimi hakları 
olarak adlandırılan GVK’nun Mülga Ek:1-6 maddeleri 
kapsamındaki yatırım indirimi tutarları, 2021 yılı üçüncü geçici 
vergi döneminde %27,37 oranı ile artırılarak kullanılabilecektir.  
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BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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GVK’nun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 08.04.2006 tarihinden önce başlanan 
yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan ancak ilgili yıl 
kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyerek izleyen dönemlere devreden 
yatırım indirimi hakları (uygulamada bunlara yeni hükümlere tabi yatırım indirimi 
hakları denilmektedir) ise Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana 
gelen artış oranında artırılmak suretiyle uygulanmaktadır.  

 
2021 yılının ilk dokuz aylık döneminde Yİ-ÜFE’de meydana gelen artış 
%30,50,olarak gerçekleştiğinden, söz konusu tutarlar 2021 yılının üçüncü geçici 
vergi döneminde %30,50 oranında artırılarak dikkate alınacaktır.  

 
Saygılarımızla. 
 
 
  
 
 
 
 
 


