
İNDİRİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLERİN DAR MÜKELLEF KURUM KAZANÇLARI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Ramazan BİÇER 
 
1. Giriş 
 

Bilindiği üzere, dar mükellef kurum, Türkiye'de işyeri ya da daimi temsilcisi bulunmayan 
kurumları ifade etmektedir. Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde dar mükellef 
kurumlara ilişkin “Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi 
de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.” 
hükümlerine yer verilmiştir. 

 
Dar mükellefiyette kurum kazançları ise aşağıdaki kazanç ve iratlardan oluşmaktadır:  

 
a) Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun Türkiye'de iş yeri olan veya daimî temsilci bulunduran 

yabancı kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde 
edilen ticarî kazançlar (Bu şartları taşısalar bile kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de 
satın aldıkları malları Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan 
kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının 
ya da her ikisinin Türkiye'de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye'de yapılmasıdır.), 

b) Türkiye'de bulunan ziraî işletmeden elde edilen kazançlar 
c) Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları, 
d) Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar, 
e) Türkiye'de elde edilen menkul sermaye iratları, 
f) Türkiye'de elde edilen diğer kazanç ve iratlar.” 

 
Dar mükellef kurumlarda kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanunun 2 nci maddesinde sayılan gelir 

unsurlarından Türkiye’de elde edilmiş olanları ifade eder. Kazanç veya iradın Türkiye’de elde edilmesi 
Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesine göre belirlenir. Dar mükellefiyete tâbi kurumun kazancı;  

 
a) Ticari veya zirai kazanç ya da her ikisi birlikte ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç 

hükümlerine göre, 
b) Ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer 

kazanç ve iratlardan ibaret ise elde edilen iradın türüne göre,  
c) Ticari kazanç ve zirai kazançla birlikte diğer gelir unsurlarını da içeriyorsa ticari kazanç 

hükümlerine göre tespit edilir. 
 
Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde tam mükellef kurumlara 

ilişkin olarak “kabul edilmeyen indirimler” düzenlenirken, mezkur Kanununun 22 nci maddesinin 
üçüncü fıkrasında da dar mükellefiyette safi kurum kazancının tespitinde kabul edilmeyen indirimler 
ayrıca düzenlenmiştir. Dar mükellef kurumun Türkiye’de ticari veya zirai bir faaliyeti var ise safi 
kurum kazancı, kural olarak tam mükellefiyette uygulanan esaslara göre hesaplanacaktır. Bu 
sebepten dolayı da dar mükellef kurumlar, tam mükellef kurumlar için 11 inci maddede sayılan 
unsurları elde ettikleri kurum kazancından indirim olarak düşebileceklerdir. 

 
Bunun yanında, Türkiye'deki kurum kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve 

emsallere uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan paylar ile 
Türkiye'deki kurumun denetimi için yabancı ülkelerden gönderilen yetkili kişilerin seyahat giderleri 
dar mükellef kurumların kazançlarından indirim unsuru olarak düşülebileceklerdir. Bu noktada 
belirtmek gerekirse, makalemizin konusunu oluşturan “dar mükellef kurum kazancının tespitinde 
indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler” aşağıda detaylı olarak ve örneklerle açıklanacaktır. 



2. Dar Mükellef Kurum Kazancının Tespitinde İndirilebilecek Giderler 
 

Dar mükellef kurum kazancının tespitinde indirilebilecek giderler tıpkı tam mükellef 
kurumlarda olduğu gibi düzenlenecektir. Buna göre Kurumlar vergisi kanununun 8 inci maddesinde 
yer alan aşağıdaki giderler dar mükellef kurumlarca da indirim unsuru olarak kullanılacaklardır. Buna 
göre, ticarî kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler aşağıdaki giderleri de 
ayrıca hâsılattan indirebilirler:  
 

a) Menkul kıymet ihraç giderleri,  
b) Kuruluş ve örgütlenme giderleri, 
c) Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye 

giderleri, 
d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kâr payı,  
e) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları, 
f) Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden sigorta 

sözleşmelerine ait olan teknik karşılıklar. 
 
Ayrıca, gelir vergisi kanunun 40 inci maddesinde düzenlenen ve dar ve tam kurumlar vergisi 

mükellefleri için geçerli olan giderler de bulunmaktadır. Söz konusu bu giderlerin indirim konusu 
yapılabilmesi için iki şart aranmaktadır;  

 
1- Ticari kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi için yapılmış olması,  
2- Vergi kanunlarındaki belirtilen haller hariç olmak üzere Vergi Usul Kanununa göre 

belgelendirilmesi. 
 
Ancak, burada bu konuya girilmeyecek olup, Kurumlar Vergisi Kanununun 22 inci maddesinin 

3 üncü fıkrasının (b) bendinde yer verilen ve sadece dar mükellef kurumlar için hüküm altına alınmış 
hususlara değinilecektir.  

 
Dar mükellef kurumun Türkiye’de ticari veya zirai bir faaliyeti var ise safi kurum kazancı, kural 

olarak tam mükellefiyette uygulanan esaslara göre hesaplanacak olup, ayrıca aşağıda sayılan giderler 
de dar mükellefler açısından indirim unsuru olarak değerlendirilecektir. Bunlar; 

 
- Türkiye'deki kurum kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olan ve emsallere 

uygunluk ilkesi uyarınca belirlenecek dağıtım anahtarlarına göre ayrılan paylar ile 
- Türkiye'deki kurumun denetimi için yabancı ülkelerden gönderilen yetkili kişilerin seyahat 

giderleridir. 
 

Buna göre, söz konusu giderler, Türkiye’deki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile 
ilgili olmak zorundadır. Ayrıca, bu giderlerin Türkiye’deki kazanca isabet eden kısmının 
belirlenmesinde kullanılan dağıtım anahtarının emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde belirlenmesi 
gerekmektedir. Emsallere uygunluk ilkesi, Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde 
düzenlenen “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” hükümlerine uygun olarak 
belirlenecektir. 
 

Bu giderler “Dar Mükellef Kurum Kazancının Tespitinde Ayrıca İndirilebilecek Giderler” olarak 
sayılmışlardır. Sırayla bu hususları birer örnekle açıklayalım. 
 
Örnek 1: (TXYZ) uluslar arası bir şirketler grubu olup merkezi İngiltere’de bulunmaktadır. (T) şirketi, 
(TXYZ) grubuna insan kaynaklarının yönetimine ilişkin hizmetler sunan bir şirkettir. Hizmetlerin gider 
toplamı 30.000 Euro olup, (X) Şirketi Fransa’da, (Y) Şirketi Almanya’da tam mükellef ve (Z) şirketi de 
Türkiye’de dar mükellef kurum olarak bu hizmetten faydalanmaktadır. Söz konusu hizmete ilişkin 



fayda tam olarak belirlendiğinde hizmetten faydalanan şirketlere 30.000 Euro’luk giderlerin dağıtımı 
şöyle olacaktır: 
 

(X) şirketi 15.000 Euro  

(Y) şirketi   7.500 Euro 

(Z) şirketi   7.500 Euro 

Toplam 30.000 Euro 

 
Ancak (T) şirketinin bu faydaları kesin olarak ölçemediği varsayımı altında, ortaklaşa kullanılan 

bu hizmet maliyeti dağıtım anahtarı kullanmak suretiyle paylaştırılacaktır. Dağıtım anahtarı olarak 
şirketlerde çalışan kişi sayısı kullanılabilir. Şirketlerde çalışan kişi sayıları toplamı şöyledir: 
 

(X) şirketi    600 kişi 

(Y) şirketi    250 kişi 

(Z) şirketi    250 kişi 

Toplam 1.100 kişi 

 
(T) şirketinin yukarıdaki dağıtım anahtarını esas alarak 30.000 Euro’luk toplam gideri 

dağıtması halinde aşağıdaki sonuçlar elde edilir: 
 

Şirketler Kişi Sayısı Gider Hesaplaması Gider Payı (Euro) 

(X) şirketi 600 600/1.100 x 30.000 16.400 

(Y) şirketi 250 250/1.100 x 30.000   6.800 

(Z) şirketi 250 250/1.100 x 30.000   6.800 

Toplam 1.100 1.100/1.100 x 30.000 30.000 

 
Örneğimizde, (T) şirketinin çalışan kişi sayılarını kullanarak giderleri dağıtması güvenilir bir 

dağıtım anahtarı olarak kabul edilecek ve Türkiye’de dar mükellef kurum olan (Z) şirketi de kurum 
kazancının tespitinde almış olduğu insan kaynakları hizmeti karşılığında ödemiş olduğu 6.800 Euro’yu 
cari kurdan YTL’ye çevirerek matrahtan indirim unsuru olarak düşebilecektir. Bunun sebebi de yapılan 
ödemenin Türkiye'deki kurum kazancının elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olması ve bu gider 
dağıtımın emsallere uygunluk ilkesi uyarınca belirlenen dağıtım anahtarlarına göre yapılmış olmasıdır. 

 
Buna karşın, eğer bu dağıtım Türkiye'deki dar mükellef kurumun kazancının elde edilmesi ve 

idamesi ile ilgili olmaması durumunda söz konusu dağıtım emsallere uygunluk ilkesi uyarınca 
belirlenen dağıtım anahtarlarına göre yapılmış olsa bile dar mükellef kurumun Türkiye’de elde etmiş 
olduğu kurum kazancından indirilmesi mümkün değildir. Ayrıca, dağıtım emsallere uygunluk ilkesi 
uyarınca belirlenen dağıtım anahtarlarına göre yapılmaz ise emsal bedeli aşan kısım kanunen kabul 
edilemeyen gider olarak dar mükellefin kurum kazancına ilave edilecektir. 

 
Bu durumda, örneğimizde (T) şirketi tarafından kullanılan dağıtım anahtarı sonucunda 

Türkiye’de kazanç elde eden dar mükellef (Z) şirketine 10.000 Euro’luk bir hizmet bedelini fatura eder 
ise bu durumda (Z) şirketi Türkiye’de kurumlar vergisini beyanında kurum kazancına 3.200 (10.000 – 
6.800) Euro’luk bir tutarı cari kur üzerinden YTL’ye çevirerek kanunen kabul edilmeyen gider olarak 
ilave edecektir. 

 
Örnek 2: (A) şirketi Hollanda’da tam mükellef olup, Türkiye’deki bir proje nedeniyle göndermiş 
olduğu çalışanları aracılığı ile 100.000 YTL’lik bir kurum kazancı elde etmesi nedeniyle dar mükellef 
kurum kapsamında vergilendirilecektir. Bunun yanında, projenin devamı esnasında Hollanda’dan 
gönderilen ve projenin denetiminden sorumlu Bay (X) ait 3.000 YTL tutarında seyahat gideri 
bulunmaktadır. Buna göre, 100.000 YTL kurum kazancı bulunan Hollandalı (A) şirketi dar mükellef 



olarak kurum kazancından 3.000 YTL’lik seyahat giderini kazancın elde edilmesi ile ilgili olması 
nedeniyle düşebilecektir. 

 
3. Dar Mükellef Kurum Kazancının Tespitinde İndirilemeyecek Giderler 
 

Dar mükellef kurumların iş yeri veya daimî temsilci vasıtasıyla elde edilen kazançlarının 
tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanır. 
Dar mükellefiyete tâbi kurumların ticarî veya ziraî kazançlar dışında kalan kazanç ve iratları hakkında, 
Gelir Vergisi Kanununun bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin hükümleri uygulanır.  

 
Kurumlar vergisi kanununun 6 ncı maddesinin 2 inci fıkrasında “Safî kurum kazancının 

tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Ziraî faaliyetle 
uğraşan kurumların bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun 59 uncu 
maddesinin son fıkra hükmü de dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.  

 
Dokuz bentten oluşan Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinde sayılan ödemelerden ilk 

dört bendi, şahsi işletmelerde teşebbüs sahibinin, şahıs şirketlerinde ise ortakların ticari mameleki ile 
özel mameleki arasındaki ayrımla ilgilidir. Bu bentlerin ihtiva ettiği hükümlere göre, bu kimselerin 
işletmeden çektikleri iktisadi kıymetler, kendilerine ve eşine ve küçük çocuklarına işletmece ödenen 
aylık, ücret, komisyon ve tazminatlar, işletmeye konulan sermayeye veya yukarıda sayılan kimselerin 
cari hesap ve diğer alacakları için yürütülen faizler, işletme açısından gider olarak kabul 
edilmeyecektir.  

 
Kanunen kabul edilmeyen giderlerin diğer kısmı da Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci 

maddesinde "kabul edilmeyen indirimler" başlığı altında yer almaktadır. Bunlar;  
 

a) Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.  
b) Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.  
c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.  
d)  Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk Ticaret Kanununa, 

kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine göre safî 
kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa göre bankaların ayırdıkları 
genel karşılıklar dahil).  

e) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.  

f) Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı kalmak 
kaydıyla, menkul kıymetlerin itibarî değerlerinin altında ihracından doğan zararlar ile bu 
menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her türlü giderler.  

g) Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi 
motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet 
konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları.  

h) Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, 
ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddî ve manevî zarar 
tazminat giderleri.  

i) Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve 
manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri.  

j) Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin 
% 50'si.  
 
Dar mükellefiyette kurum kazancının tespitinde ise yukarıda sayıların yanında ayrıca aşağıdaki 



indirimlerin yapılması da kabul edilmez:  
 

a) Yaptıkları alım-satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışındaki şubelere verilen faizler, 
komisyonlar ve benzerleri ve 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin genel yönetim giderlerine veya zararlarına 
katılmak üzere ayrılan paylar. 

 
Örnek 1: (AB) şirketi Belçika’da yerleşik bir şirketler grubu olup, yine aynı kurum yavru şirketi olan (B) 
şirketi aracılığı ile Türkiye’de mal satışı yapmıştır. (B) şirketi dar mükellef kapsamında 
değerlendirilmekte olup, Belçikalı ana şirket (AB) şirketinden aldığı malları Türkiye’de satmasından 
dolayı 2007 yılı içinde 200.000 YTL hasılat elde etmiştir. Bu alışlar nedeniyle (B) şirketi ana şirket (AB) 
şirketine 50.000 YTL komisyon ödemiştir. Bu durumda dar mükellef (B) şirketinin kurum kazancına 
50.000 YTL kanunen kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına ilave edilecektir. 

 
Örnek 2: Örnek 1’de olduğu üzere (AB) şirketi Belçika’da yerleşik bir şirketler grubu olup, yine aynı 
kurum yavru şirketi olan (B) şirketi aracılığı ile Türkiye’de mal satışı yapmıştır. (B) şirketi dar mükellef 
kapsamında değerlendirilmekte olup, Belçikalı ana şirket (AB) şirketinden aldığı malları Türkiye’de 
satmasından dolayı 2007 yılı içinde 200.000 YTL hasılat elde etmiş ve ana merkezin yönetim giderleri 
nedeniyle 75.000 YTL değerinde bir tutar genel yönetim giderinden kendisine düşen pay olarak fatura 
edilmiş olmasından dolayı (B) şirketi tarafından bu pay için bir karşılık ayrılmıştır.  

 
Bu durumda, Belçika’daki ana merkezin genel yönetim giderlerine katılmak üzere ayrılan 

75.000 YTL’lik pay kanunen kabul edilmeyen gider niteliği taşıması dolayısı ile (B) şirketinin kurumlar 
vergisi matrahına ilave edilmesi gerekir. 
 
4. Sonuç 

 
Yasal düzenleme gereği olarak dar mükellefiyete tabi kurumların ticari veya zirai kazançlar 

dışında kalan kazanç ve iratları hakkında Gelir Vergisi Yasası'nın bu kazanç ve iratların tespitine ilişkin 
hükümleri uygulanacaktır. Ancak, bu kazanç ve iratların Türkiye'de yapılmakta olan ticari veya zirai 
faaliyetler kapsamında elde edilmesi halinde, kazanç, kurum kazancının tespitine ilişkin esaslar 
çerçevesinde hesaplanacaktır. 

 
Bu durumda, dar mükellefiyete tabi kurumların ticari veya zirai kazançlar dışında kalan 

kazançlardan serbest meslek kazançları, ücret, gayri menkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve 
değer artış kazançları Gelir Vergisi Kanununa göre tespit edileceğinden, bunlara ilişkin kanunen kabul 
edilen ve kabul edilmeyen giderlerin tespitinde mezkur kanunun 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde yer 
alan hükümler esas alınacaktır. 

 
Buna karşın, dar mükelleflerce elde edilen kazanç ve iratlar Türkiye'de yapılmakta olan ticari 

veya zirai faaliyetler kapsamında elde edilmesi halinde, kazanç, kurum kazancının tespitine ilişkin 
esaslar çerçevesinde hesaplanacağından kurumlar vergisi kanunun tam ve dar ve dar mükelleflere 
ortak olan kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderlere ilişkin hükümleri ile sadece dar mükellefler 
için düzenlenmiş 22 inci maddesindeki unsurlar dikkate alınacaktır. 

 
(*) Bu makale, Diyalog Dergisinde (Nisan 2010) yayınlanmıştır. 


