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Değerli Okurlarımız, 

Centrum Time’ın 12. Sayısı ile karşınızdayız! 

Centrum’un , vergi f i rmalar ın ın değerlendir i lmesi 
açısından en güvenilir uluslararası yayın kabul edi-
len International Tax Review tarafından yayımla-
nan Dünya Transfer Fiyatlandırması 2022 ve Dünya 
Vergi Rehberi 2022 sayılarında “Üst Düzey Transfer 
Fiyatlandırması Firması” ve “Üst Düzey Vergi Firması” 
olarak listelendiği bir yılı daha geride bırakarak yeni 
ve heyecan dolu bir yıla yelken açıyoruz. Yeni yılda 
da tüm gayretimiz ve desteğimizle mükelleflerimiz ya-
nında olarak erişeceğimiz başarıların takdir edileceği 
sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl olmasını diliyoruz.

Her geçen dönemde büyüyen Müşteri portföyümü-
ze daha nitelikli hizmet verme gayretimizin takdir 
ediliyor olması bizleri mutlu etmekle birlikte daha 
iyisini yapmak adına sorumluluk bilinci ve motivas-
yon kaynağı da oluşturmaktadır. Bu çerçevede, her 
geçen dönemde kendi alanlarının en iyisi olan çalış-
ma arkadaşlarımızı ekibe dahil ediyoruz. Bunun yanı 
sıra şirketleri etkileyen konulara ilişkin olarak yapılan 
düzenlemeleri, uygulama detayları ve beklenen so-
nuçları ile birlikte analiz ederek reel sektöre her gün 
değişen yasal zorunluluklarla baş etme çabasında 
katkı sunmaya devam ediyoruz. 

Centrum olarak sektörde öne çıkan bir denetim ve 
danışmalık şirketi olmanın, hizmet standartlarının 
yükseltilmesinin yanında mesleki bilginin ve tecrübe-
lerin paylaşılmasını da kapsadığının farkındayız. Bu 
farkındalığın sonucu olarak akademik ve periyodik 
yayınlara çok önem veriyor ve diğer yayınlarımızın 
yanında dergimizin de düzenli şekilde yayına ha-
zırlanması ve sizlere ulaştırı lması konusunda ciddi 
boyutta çaba sarf ediyoruz. 

Centrum Time’ın bu sayısında, ilişkili kişiler arasından 
gerçekleşen finansman hizmetlerinin vergisel sonuç-
larına değinerek Vergi Denetim Kurulu bünyesinde 
oluşturulan “Danışma Komisyonu”nun fonksiyonu açık-
lanmış, borçlanma işlemlerinde iç emsal bulunmaması 

durumunda dış emsal olarak uygulanacak olan faiz 
oranına ilişkin olarak alınan karar ve olası sonuçları 
irdelenmiştir. Ayrıca, uygulamaya girmesiyle birlikte 
son dönemde en çok konuşulan konulardan biri haline 
gelen ve uygulamada tereddütler bulunan demir-çelik 
külçe ve ürünlerinde KDV tevkifatı ayrıntılı olarak ele 
alınarak tevkifattan kaynaklı iade uygulamasına dair 
usul ve esaslara yer verilmiştir. Bununla birlikte son 
değişikl ikler çerçevesinde konutlarda uygulanacak 
KDV oranları konutun edinim tarihi ve diğer belirleyici 
unsurlar esas alınarak bir tasnifleme yapılmış olup 
yeni dönemde KDV iadelerinin durumuna ilişkin bilgi 
verilmiştir. İhracat işlemlerinin vergilendiri lmesinde 
özellik arz eden durumlar ayrıntılı olarak incelenmiş 
olup ihracatla ilgil i hususlar derlenerek el altında 
bulundurulması gereken bir başucu kaynağı hazır-
lanmıştır. Yıl sonu olması nedeniyle gündemde olan 
konulardan biri olan bankalardan alınan promosyon 
gelirlerinin vergisel boyutu irdelenerek faturaların içe-
riğine göre muhasebeleştirilmesine dair örnek yevmi-
ye kayıtlarına yer verilmiştir. Dönem sonu işlemlerinde 
önemli bir yer tutan hesap dönemi kapandıktan sonra 
gelen faturaların vergisel durumu incelenerek bu fa-
turalara istinaden yapılacak işlemler ve kayıt sürecine 
dair açıklamalar yapılmıştır. Beyannameler üzerinde 
indirim kalemleri arasında yer verilecek bağış ve yar-
dımların indirim konusu yapılabilmesine yönelik koşul 
ve usullere dair açıklamalar yapılarak söz konusu 
bağışların KDV boyutu irdelenmiştir. Dönem sonu 
sayıları esnasında karşılaşılması muhtemel stok değer 
düşüklüğü ile stok sayım noksanı ve fazlalıklarının 
vergisel etkilerine dair açıklamalar yapılmıştır. Dönem 
sonu işlemlerinde şirketlerin kendi pozisyonuna göre 
vergisel avantaj sağlaması muhtemel sonuçları olan 
vadeli çek ve senetler için reeskont işlemlerine yö-
nelik açıklamalar yapılarak dikkat edilmesi gereken 
hususlara yer verilmiştir.

Centrum Time’ın bu sayısını da beğenerek okumanız 
dileğiyle…

Sevgi ve Saygılarımla, 
Dr. Burçin Gözlüklü 

Yönetici Ortak, YMM
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GİRİŞ

Kurumlar, ticari faaliyetleri ile ilgili 
olarak ortaya çıkan finansman ih-
tiyaçlarını banka veya benzeri fi-
nans kurumlarından temin ettikleri 
kredilerle karşılayabildikleri gibi bazı 
durumlarda ortakları veya ortakları 
ile ilişkili olan üçüncü kişilerden borç 
temin etme yoluna da gidebilmekte-
dirler. Bununla birlikte, şirket ortak-
larının sermaye dışındaki bir yolla 
işletmeye kaynak sağlamaları ve 
şirket hesabında yer alan fonların 
ortaklar veya ilişkili kişi olarak ka-
bul edilen kişilerce usulsüz olarak 
kullanılmasını engellenmek için bazı 
vergi güvenlik müesseselerine yer 
verilmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer 
alan bu vergi güvenlik müesseseleri 
arasında örtülü sermaye uygulaması 
ve transfer fiyatlandırması müesse-
sini saymak mümkündür. Bu çalış-
mamızda şirketlerin ilişkili kişileriyle 
gerçekleştirdikleri finansman temini 
veya borç kullandırma işlemlerinin 
bu müesseseler karşıs ındaki du-
rumlarını ve Vergi Denetim Kurulu 
Danışma Komisyonu ve yargı karar-
ları uyarınca finansman hizmetlerin-
de kullanılması gereken emsal faiz 
oranını değerlendireceğiz.

I. ÖRTÜLÜ SERMA-
YE UYGULAMASI

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’nın 
12.maddesiyle örtülü sermaye mü-
essesesi düzenlenmiş olup örtülü 
sermaye uygulamasında borç/öz 
sermaye oranı, ortakla il işki l i kişi 
ve öz sermaye tanımlarına açık bir 
şekilde yer verilmiştir.

Kurumların, ortaklarından veya or-
taklarla ilişkili olan kişilerden doğ-
rudan veya dolaylı olarak temin 
ederek işletmede kullandıkları her 
türlü borcun, hesap dönemi içinde 
herhangi bir tarihte kurumun öz ser-
mayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili 
hesap dönemi için örtülü sermaye 
sayılacaktır.

İşletmede kullanılan borçların örtülü 
sermaye sayılabilmesi için;

 ► Doğrudan veya dolaylı olarak 
ortak veya ortakla ilişkili kişiden 
temin edilmesi,

 ► İşletmede kullanılması,

 ► Bu şekilde kullanılan borcun he-
sap dönemi içinde herhangi bir 
tarihte kurumun öz sermayesinin 
üç katını aşması

gerekmektedir.

Ortak veya ortakla ilişkili kişiden te-
min edilip işletmede kullanılan borç-
ların örtülü sermaye olarak kabul 
edilebilmesi için bu borçların hesap 
döneminin başındaki öz sermayenin 
üç katını aşması gerekmektedir.

Dolayısıyla, ortak veya ortakla ilişkili 
kişilerden yapılan borçlanmalarda, 
bu kişilerden alınan borçların top-

lamının hesap dönemi başındaki öz 
sermayenin üç katı ile karşılaştırılma-
sı ve bu oranı aşan borç tutarları-
nın oranı aştıkları sürece ilgili hesap 
dönemi için örtülü sermaye olarak 
dikkate alınması gerekmektedir.

Ortakların işletmeye kullandırdığı 
borçların kurumun öz sermayesinin 
üç katını aşan kısmı, diğer şartla-
rın da gerçekleşmesi halinde örtülü 
sermaye olarak değerlendirilmiştir. 

Örtülü sermaye uygulamasında te-
min edilen borcun tamamının değil, 
sadece öz sermayenin üç katını aşan 
kısmının örtülü sermaye sayılması ve 
bu kısma il işkin faiz, kur farkı ve 
benzeri giderlerin, Kurumlar Vergisi 
Kanunu uygulamasında gider kabul 
edilmemesi hüküm altına alınmıştır.

Kanunda borcun hesap dönemi için-
de herhangi bir tarihte kurumun öz 
sermayesinin üç katını aşan kısmı 
örtülü sermaye olarak kabul edildi-
ğinden, bu limiti aşan kısma isabet 
eden faiz, kur farkı ve benzeri gi-
derlerin geçici vergi dönemleri de 
dahil olmak üzere vergi matrahından 
indirilmesi mümkün olmayacaktır.

Kurumların kullanmış olduğu borç-
ların örtülü sermaye kapsamında 
değerlendir i lmiş olması hal inde, 
örtülü sermaye üzerinden ödenen 
veya hesaplanan faiz, kur farkları ve 
benzeri giderlerin, Kurumlar Vergisi 
Kanununun 11 inci maddesinin birin-
ci fıkrasının (b) bendine göre gider 
olarak yazı lması mümkün bulun-
madığından, örtülü sermaye kabul 
edilen borçlanmalarda YTL’nin değer 

İLİŞKİLİ KİŞİLERE VERİLEN BORÇLARIN 
VERGİSEL SONUÇLARI: VDK DANIŞMA 
KOMİSYONU KARARI ÇERÇEVESİNDE EMSAL 
FAİZ ORANI

Dr. Burçin GÖZLÜKLÜ
Yönetici Ortak, YMM

burcin.gozluklu@centrumdenetim.com
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kazanması sonucu oluşacak kur farkı 
gelirlerinin de söz konusu borcun 
örtülü yoldan konulan bir sermaye 
olarak kabul edilmesinin bir sonucu 
olarak, vergiye tabi kurum kazan-
cının tespitinde gelir olarak dikkate 
alınması söz konusu olmayacaktır.

Örtülü sermaye üzerinden ödenen 
faiz ve benzeri ödemeler veya he-
saplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar 
Vergisi Kanunlarının uygulanmasında 
gerek borç alan gerekse borç veren 
nezdinde, örtülü sermaye şartları-
nın gerçekleşt iği hesap dönemi-
nin son günü itibarıyla dağıtı lmış 
kâr payı veya dar mükellefler için 
ana merkeze aktarılan tutar sayı-
lacaktır. Kur farkları bu kapsamda 
değerlendirilmeyecektir.

II. TRANSFER FİYAT-
LANDIRMASI YO-
LUYLA ÖRTÜLÜ 
KAZANÇ DAĞITIMI

Kurumlar Vergis i Kanununun 13. 
maddesine göre, kurumların, ilişkili 
kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 
aykırı olarak tespit ettikleri bedel 
veya fiyat üzerinden mal veya hiz-
met alım ya da satımında bulunma-
ları durumunda, kazanç tamamen 
veya kısmen transfer fiyatlandırma-
sı yoluyla örtülü olarak dağıtılmış 
sayılacaktır.

Mal veya hizmet alım ya da satımı; 
alım, satım, imalat ve inşaat, kira-
lama ve kiraya verme, ödünç para 
alınması ve verilmesi işlemleri ile 
ikramiye, ücret ve benzeri ödeme-
leri gerektiren diğer işlemleri ifade 
etmektedir.

Tamamen veya kısmen transfer fi-
yatlandırması yoluyla örtülü olarak 
dağıtılmış sayılan kazanç, Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygu-
lamasında, bu maddedeki şartların 
gerçekleştiği hesap döneminin son 
günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı 
veya dar mükellefler için ana mer-

keze aktarılan tutar sayılır. Ancak, 
örtülü kazanç dağıtımı yapılan ku-
rumlarda bu düzeltmenin yapıla-
bilmesi için örtülü kazanç dağıtan 
kurum adına tarh edilen vergile-
rin kesinleşmiş ve ödenmiş olması 
gerekmektedir.

Söz konusu kâr payının başka bir 
kuruma aktarılmış olması durumun-
da, bu kazanç iştirak kazancı olarak 
değerlendirilecek olup kâr payının 
dar mükellef kuruma, gerçek kişilere, 
vergiye tabi olmayan veya vergiden 
muaf herhangi bir kişi veya kuruma 
aktarılmış olması halinde, bu kâr pa-
yının net kâr payı kabul edilerek bu 
tutarın brüte tamamlanması sonucu 
bulunan tutar üzerinden kâr dağıtı-
mına bağlı vergi kesintisi yapılması 
gerekecektir.

III. VERGİ DENETİM 
KURULU DANIŞ-
MA KOMİSYO-
NU KARARLARI

18.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan 60 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle, vergi incelemelerin-
de uygulama birliğini sağlamak ve 
mevzuat hükümlerinin uygulanma-
sına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü 

hususları gidermek amacıyla Vergi 
Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığına 
görüş bi ld irmek üzere Danışma 
Komisyonu kurulabi leceği ve bu 
Komisyonun oluşturulması ile çalışma 
usul ve esaslarının yönetmelikle be-
lirleneceğine yönelik bir düzenleme 
yapıldı.

06.04.2021 tarihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan VDK Danışma Komisyonu 
Yönetmeliği (Yönetmelik) ile vergi 
inceleme görevlerinin yürütülmesin-
de uygulama birliğini sağlamak ve 
mevzuat hükümlerinin uygulanma-
sına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü 
hususları gidermek amacıyla Vergi 
Denetim Kurulu Başkanlığına görüş 
bildirmek üzere Danışma Komisyonu 
oluşturuldu ve bu Komisyonun çalış-
ma usul ve esasları belirlendi.

Vergi Denetim Kurulu Başkanl ığı 
bünyesinde kurulan komisyonlar ve 
Vergi Müfettiş leri , Vergi Denetim 
Kurulu Başkanı tarafından onayla-
nan danışma komisyonu kararla-
rını esas alarak işlem tesis etmek 
zorundadırlar.

Vergi Denetim Kurulu Başkanı tara-
fından onaylanan kararlar, onaylan-
dığı veya onayda belirtilen tarihte 



3

CENTRUMTIME 2023/ Ocak- Şubat-Mart,  Sayı-12

yürürlüğe girmektedir. Bu bakımdan 
alınan kararların içeriği vergi incele-
melerinde idarenin görüşünü yansıt-
ması bakımından oldukça önemlidir.

Danışma Komisyonu tarafından, VDK 
Başkanlığınca talep edilen konulara 
ilişkin gündem maddelerini görüşmek 
ve karara bağlamak üzere 20.12.2021 
tarihinde yapılan toplantı netice-
sinde toplam 8 ayrı konuda karar 
alınmış ve söz konusu kararlar VDK 
Başkanı tarafından 08.04.2022 tari-
hinde onaylanarak yürürlüğe girmiş-
tir. Bu kararlardan konumuzla ilgili 
olan karara aşağıda yer veriyoruz.

“Transfer fiyatlandırması inceleme-
lerinde mükellefin ortaklarına veya 
ilişkili kişilerine para kullandırdığı du-
rumlarda iç emsal yok ise Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ta-
rafından ilan edilen bankalarca 
açılan ticari kredilere uygulanan 
ağırlıklı ortalama faiz oranının, 
kullandırılan döviz cinsinin mezkur 
i landa yer almaması halinde ise 
bankalardan alınan faiz oranı bil-
gilerinin dış emsal olarak dikkate 
alınması gerekir.”

IV.  ORTAKLAR CARİ 
HESABINDAKİ BA-
KİYELERİN ÖR-
TÜLÜ SERMAYE 
VE TRANSFER Fİ-
YATLANDIRMA-
SI KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLMESİ

İktisadi saiklerle kurulan bir şirketin 
faaliyetlerini gerçekleştirirken, kuru-
luş amaçlarına uygun hareket etmesi 
ve karlılığı daima ön planda tutması 
basiretli bir iş adamı gibi davranma-
nın bir gereğidir. Bu nedenle, sahip 
olunan ekonomik kaynaklarla kendi 
lehine sonuçlar doğuracak şekilde, 
verimliliği ön planda tutarak hukuki 
ve ekonomik tasarruflarda bulunma-
sı gerekmektedir. Aksi bir uygulama, 
yani şirketin kaynaklarını kendi lehi-
ne değil de başka kişiliklerin lehine 
kullanması, iktisadi, ticari ve teknik 
icaplara uygun düşmeyeceği gibi 
ortaklar dışında kalan ancak, şirke-
tin iktisadi faaliyetiyle ilgili alacak-
lılar, finansal kuruluşlar, devlet gibi 
üçüncü şahısların haklarına da zarar 
verecektir.

Bu kapsamda şirketlerin ödeyecek-
leri vergilerin hazineye intikalinin 
kontrol altına alınması adına ihdas 
edilmiş bir takım vergi güvenlik mü-
esseseleri bulunmaktadır. Bunlardan 
iki tanesini örtülü sermaye uygula-
ması ve transfer fiyatlandırması yo-
luyla örtülü kazanç dağıtımı mües-
seseleri olarak sayabiliriz. Hazineye 
intikal edecek vergilerin güvenlik 
altına alınması adına ilişkil i kişiler 
arasında gerçekleştirilen işlemlerde 
bu iki müessesede öngörülen usul ve 
esasların takip edilerek işlem tesis 
edilmesi gerekmektedir. 

Transfer fiyatlandırması hükümlerine 
göre ilişkili kişilerle gerçekleştirilen 
işlemler de ilişkisiz kişilerle gerçek-
leştirilen işlemler gibi fiyatlandırıl-
mak zorundadır. Bu nedenle grup 
şirketlerinden birisi ilişkili taraflara 
hizmet sunarsa, bu hizmetin de em-
sale uygun bir şekilde fiyatlanması 
gerekmektedir.

Bununla birlikte, ilişki kişiler arasın-
daki işlemlerde uygulanacak emsal 
bedelin belirlenmesi birçok ekonomik 
ve teknik analize dayanan karşılaştı-
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rılabilir fiyatların tespitine bağlıdır. 
Bu analizde karşılaştırmaya konu 
edilecek iş lemlerdeki farkl ı l ık ları 
tespit etmek ve bu farklılıkların et-
kilerini elimine etmek her zaman 
mümkün olmamakta veya sübjek-
tiflikler içerdiği için eleştiriye açık 
olabilmektedir. Bu durumda güvenli 
alanda kalmak isteyen mükellefler-
den il işki l i kişi leriyle adata konu 
olan finansman hizmeti alımı ve/
veya ifasında bulunanlar için de-
ğerlendirmeleri gereken bir fırsat 
oluşmuştur. 

Danışma Komisyonunun 20.12.2021 
tarihinde yapılan toplantı netice-
sinde karara bağlanan konulardan 
bir tanesi de ilişkili kişiler arasında-
ki finansman hizmetinde iç emsal 
bulunmaması durumunda uygula-
nacak olan faiz oranına ilişkindir. 

Söz konusu Karar uyarınca trans-
fer fiyatlandırması incelemelerinde 
mükellefin ortaklarına veya ilişkili 
k iş i ler ine para kul landırdığı du-
rumlarda iç emsal yok ise Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ta-
rafından ilan edilen bankalarca 
açılan ticari kredilere uygulanan 
ağırlıklı ortalama faiz oranının, 
kullandırılan döviz cinsinin mezkur 
ilanda yer almaması halinde ise 
bankalardan alınan faiz oranı bil-
gilerinin dış emsal olarak dikkate 
alınması gerekmektedir.

SONUÇ

Trans fer f i yat land ı rmas ı ,  emsa l 
bede l i n  ob jek t i f  şek i lde tesp i t 
edi lmesinin zorluklar ı göz önüne 
al ındığında oldukça risk l i bir alan 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Her 
ne kadar mükel lef ler emsal bede-
l in tespit inde gereken hassasiyet i 
gösterdiğine inansa da varsayım-
lardan veya karşı laşt ır ı lan unsur-
lardan b i r inde yap ı lacak fark l ı 
b i r yorum ih t ima l i  ceza r i s k in i 
tamamen ortadan kaldıramamak-
tad ı r.  Bunun la b i r l i k te Dan ışma 
Komisyonu tarafından i l işki l i kiş i ler 
aras ındak i f inansman h izmet ler i 
durumunda kul lanı lması gereken 
fa iz oran ın ın be l i r lenmiş o lmas ı 
oldukça olumlu bir gel işmedir.

Vergi Denet im Kurulu Başkanl ığı 
bünyes i nde ku ru lan kom i syon-
lar ve Verg i  Müfet t i ş le r i ,  Verg i 
Dene t im  Ku r u l u  Ba ş kan ı  ta -
ra f ı ndan  onay l anan  Dan ı şma 
Komisyonu kararlarını esas alarak 
iş lem tesis etmek zorundadır. Bu 
sebeple Komisyon tarafından ver-
gi müfett iş ler in i bağlayan böyle 
b i r karar a l ınmas ı verg i ince le-
meler inde ceza i le karş ı laşmak 
is temeyen mükel lef ler in r isk ler in i 
or tadan ka ld ı rmas ı  bak ım ından 
oldukça güzel bir gel işmedir.

İ l i ş k i l i  k i ş i l e r aras ındak i  f i -
nansman h izmet inde hang i 
faiz oranının kul lanı lması ge-
rekt iğiy le i lgi l i yaşanan iht i-
laf lar ın yargıya taşınmasıyla 
bir l ikte birçok Danıştay kara-
r ına konu olmuştu. Danıştay 
bugüne kadarki kararlar ında 
adat iş lemlerinde TCMB rees-
kont faiz oranının uygulanma-
sı gerektiği görüşünün ist ikrar 
kazandığın ı görebi lmekteyiz. 
Danışma Komisyonun kararla-
r ın ın bağlayıcı l ığ ı göz önüne 
al ındığında vergi müfett iş leri-
nin Danıştay ’ ın bu kararlar ını 
i s t inaden adat i ş lemler inde 
reeskont faiz oranını dikkate 
almalarının mümkün olmadığı 
görü lmekted i r.   Bu sebeple 
uygulamada bel ir l i l ik ve ön-
görü lebi l i r l i k sağlanabi lmes i 
adına inceleme aşamasında 
İdarey i  bağ layan bu karar 
doğru l t u sunda Dan ı ş tay ’ ı n 
da görüşünü revize etmesinin 
yer inde olacağını değerlen-
dir iyoruz. bu konuda düzen-
lenen bütün vergi ince leme 
rapo r l a r ı n ı n  Dan ı ş tay ’dan 
geri dönmesi gibi bir durumla 
karşı laşabi l i r iz.
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GİRİŞ

Bilindiği üzere, demir-çelik sektö-
rü kayıt dışılığın en yoğun olduğu 
sektörler arasındadır. Özellikle, de-
mir-çelik külçe ve ürünlerinin önemli 
bir kısmının hurda metallerden üre-
ti l iyor olması ve KDV Kanununun 
17/4-g maddesine göre hurda metal 
teslimlerinin KDV’den istisna tutul-
ması, bu alandaki vergi ödeme mu-
kavemetini artırmaktadır. Zira, hurda 
metal kullanılarak yapılan üretim-
lerde ürünün temel girdisi için KDV 
ödenmediğinden indirilecek KDV bu-
lunmamaktayken, üretilen demir-çe-
lik külçe ve ürünlerinin %18 KDV’ye 
tabi olması dolayısıyla önemli bir 
ödenecek KDV doğmaktadır.

Öte yandan, hurda sektöründe, 
hurdanın toplanması aşamasından 
haddehane teslimi aşamasına kadar 
faaliyette bulunan aktörlerin farklı 
nedenlerle önemli ölçüde kayıt dışı 
faaliyette bulunuyor olması, had-
dehanelerin alımlarının tevsiki nok-
tasında problemlere sebep olmak-
tadır. Bu durum, gerek haddehane 
aşamasında ve gerekse zincirleme 
halinde sonraki aşamalarda sahte 
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı 
belge kullanımını ya da kayıt dışı 
faaliyette bulunulmasını “kendile-
rince haklı bir neden” oluşturarak 
artırmaktadır.

Tüm bu nedenlerin bir sonucu ola-
rak Mali İdare, KDV Kanununun 9. 
maddesinden aldığı yetkiye daya-
narak, vergi güvenliğini sağlamak 
adına, ilgili hükümleri 1 Mayıs 2022 
tar ih inde yürür lüğe giren KDV 

Genel Uygulama Tebliğinde (GUT) 
Değişiklik Yapılmasına Dair 41 Seri 
No.lu Tebliğ ile belirli bir kapsam 
dahil inde; demir-çelik külçelerinin 
teslimi için 7/10, demir-çelik ürün-
lerinin teslimi içinse 4/10 oranında 
KDV tevkifatı yükümlülüğü getirmiştir. 
Daha sonra, ilgili hükümleri 1 Kasım 
2022 tarihinde yürürlüğe giren KDV 
GUT’da Değişiklik Yapılmasına Dair 
43 Seri No.lu Tebliğ ile, demir-çe-
lik ürünlerindeki KDV tevkifat oranı 
(4/10’dan) 5/10’a çıkarılmış ve pay-
ları Borsa İstanbul A.Ş. ’de işlem 
gören şirketler tarafından yapılan 
demir-çelik ürünü tesl imlerine de 
tevkifat yükümlülüğü getirilmiştir.

Makalemizde 41 ve 43 Seri No.lu 
Tebliğler ile tevkifatın hangi ürün-
ler i kapsadığına yönel ik olarak 
Gelir İdaresince verilen özelgeler 
çerçevesinde demir-çelik külçe ve 
ürünlerinde KDV tevkifat ve iade 
uygulamalarının usul ve esasları 
belirtilecektir.

I. DEMİR-ÇELİK KÜL-
ÇELERİNİN TESLİ-
MİNDE KDV TEVKİ-
FATI UYGULAMASI

KDV GUT’un 41 Seri No.lu Tebliğle 
değişik (I/C-2.1.3.3.1.) bölümüne göre, 
her türlü hurda metallerden elde 
edilen külçeler ile hurda metallerden 
elde edilenler dışındaki demir-çelik 
külçelerinin, KDV mükelleflerine ve 
KDV GUT’da belirlenmiş alıcı ola-
rak sayılanlara tesliminde 7/10 ora-
nında KDV tevkifatı uygulanması 
gerekmektedir. Slab, billet (biyet), 
kütük ve ingot teslimleri de bu uy-
gulama bakımından külçe olarak 
değerlendirilmektedir.

Yukarıda belirtilen metallerin, alış-
larında tevkifat uygulanıp uygulan-
madığına ve silisyum, magnezyum, 
mangan, nikel, titan gibi maddeler 
ihtiva edip etmediklerine bakılmaksı-
zın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot 
haline getiri lmiş şekilde satışında 

DEMİR-ÇELİK KÜLÇE VE 
ÜRÜNLERİNDE KDV TEVKİFAT VE 
İADE UYGULAMASIAdem BİLGİLİ

YMM, Ortak
adem.bilgili@centrumdenetim.com
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7/10 oranında KDV tevkifatı uygu-
lanması gerekmektedir.

Hurda metallerden elde edilenler 
dış ındaki demir-çel ik külçelerinin 
ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevher-
den üretim yapanlar) tarafından 
yapılan (i lk) teslimlerinde tevkifat 
uygulanmayacaktır; bu safhalardan 
sonraki el değiştirmelerde ise tevki-
fat uygulanacaktır. Hurda metalden 
elde edilen külçelerin ithalatçıları ve 
üreticileri tarafından tesliminde de 
tevkifat uygulanacaktır.

İthalatçılar tarafından yapılan tes-
limlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından 
düzenlenen faturada “Teslim edilen 
mal doğrudan ithalat yoluyla temin 
edildiğinden tevkifat uygulanmamış-
tır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin 
fatura ve gümrük beyannamesi bil-
gilerine yer verilmesi gerekmektedir. 
Cevherden üretim yapanların ise 
düzenlenen faturada “Teslim edilen 
mal firmamızca cevherden üretildi-
ğinden tevkifat uygulanmamıştır.” 
açıklamasına yer vermek suretiyle 
tevkifat uygulanmaksızın işlem yap-
ması gerekmektedir.

Buna göre, Tebliğde yapılan belirle-
meler çerçevesinde;

 ►  Hurda metalden üretim yapanların 
demir-çelik külçesi teslimlerinde,

 ► Hurda metalden üreti lmiş de-
mir-çelik külçelerini ithal edenlerin 
yurt içi teslimlerinde,

 ► Hurda metalden üreti lmiş de-
mir-çelik külçelerinin sonraki el 
değiştirmelerinde,

7/ 10  o ran ı nda KDV tevk i fa t ı 
uygulanacak,

 ►  Hurda metalden elde edilenler 
dışındaki demir-çelik külçelerinin 
ithalatçılar ve ilk üreticiler (cev-
herden üretim yapanlar) tara-
fından (ilk) teslimlerinde tevkifat 
uygulanmayacak,

 ► Ancak, hurda metalden elde edi-
lenler dışında (cevherden) üretil-
miş olması hasebiyle ilk aşama-
da KDV tevkifatına tabi olmayan 
demir-çelik külçelerinin sonraki el 

değiştirmelerinde (alım-satımların-
da) 7/10 oranında KDV tevkifatı 
uygulanması gerekecektir.

Dolayısıyla, Tebliğ düzenlemelerine 
göre, hurdadan üretilen demir-çelik 
külçeleri için ithalatçının/üreticinin ilk 
teslimi dahil her aşamada tevkifat 
uygulanacakken, cevherden üretilen 
demir-çelik külçeleri için ilk aşama 
(ithalatçı ya da üretici teslimi) hariç 
olmak üzere müteakip aşamalarda 
tevkifat uygulanacaktır.

Bununla birlikte, 60 Sıra No.lu KDV 
Sirkülerinin (2.2.3.1 .1 .) bölümünde 
“Ancak söz konusu düzenleme-
nin Tebliğin genel amacına aykırı 
olarak, "külçe" olarak ithal edilen 
ürünlerin tesliminde tevkifat uygula-
nacağı şeklinde değerlendirilmemesi 
gerekir. Zira külçe ithalatı KDV'ye 
tabi olduğundan, Tebliğde ithalatçı-
nın doğrudan KDV yüklenimi dikkate 
alınarak, ithalatçıların teslimleri için 
tevkifat öngörülmemiştir. Kaldı ki, 
ithal edilen külçenin üretim aşama-
larının ve ne kadarının hurda metal-
den geldiğinin tespiti de olanaksız-
dır.” açıklaması yer almaktadır. Söz 
konusu belirleme, henüz demir-çelik 
külçelerinde tevkifat yükümlülüğü 
yokken, Tebliğin aynı bölümde dü-
zenlenen bakır, çinko ve alüminyum 
külçeler inde tevkifat uygulaması 
yürürlükteyken yapılmıştır. Bu be-
lirlemenin ithalata konu demir-çe-
lik külçeleri için de geçerli olması 
gerekt iğ in i değer lendirmekteyiz. 
Zira, demir-çelik külçesi ithalatında 
KDV gümrük idaresine ödendiğin-
den Türkiye’ye girişle birlikte önceki 
aşamalardan kaynaklı vergi kay-
bı-vergi güvenliği müessesesinin uy-
gulanmasını gerektirir bir durum- söz 
konusu değildir ve ithalatçının kül-
çenin hangi aşamada ve hurdadan 
mı yoksa cevherden mi üretildiğini 
bilmesi mümkün olmayabilecektir. 
Dolayısıyla mezkur Sirkülerdeki belir-
lemeler dikkate alınarak demir-çelik 
külçesi ithalatçısının (ilk) tesliminde 
KDV tevkifatı uygulanmaması gerek-
tiği kanaatindeyiz.

Bu kapsamda, sorumlu tayin edilen 
alıcının, KDV tevkifat yükümlülüğünü 
tayin etmesi ve doğru bir şekilde 
yerine getirebilmesi için alım aşama-
sında, satıcının; üretici mi, ithalatçı 
mı, yoksa bunlardan alıp-satan kişi 
mi olduğunu ve demir-çelik külçesi-
nin hurdadan mı yoksa cevherden 
mi üretildiğini araştırması/tespit et-
mesi gerekecektir.

II. DEMİR-ÇELİK ÜRÜN-
LERİNİN TESLİMİN-
DE KDV TEVKİFATI 
UYGULAMASI

KDV GUT’a 41 Seri No.lu Tebliğle 
eklenen ve 43 Seri No.lu Tebliğ’le 
değişik (I/C- 2.1 .3.3.8.) bölümüne 
göre, cevherden, hurdadan veya 
diğer hammaddelerden üret i len 
demir-çelik ve alaşımlarından ma-
mul her türlü uzun (çubuk, inşaat 
demiri, profil, kangal demir, filmaşin, 
tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya 
yassı (levha, sıcak haddelenmiş yas-
sı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı 
ürünler ve kaplanmış yassı ürünler 
vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünlerin 
KDV mükelleflerine ve KDV GUT’da 
belirlenmiş alıcı olarak sayılanlara 
tesliminde 5/10 oranında KDV tevki-
fatı uygulanması gerekmektedir.

Tevkifat oranı, 41 Seri No.lu Tebliğle 
4/10 olarak belirlenmişken, ilgili hü-
kümleri 1 Kasım 2022 tarihinde yü-
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rürlüğe giren 43 Seri No.lu Tebliğle 
5/10 ’a ç ıkar ı lmış bu lunmaktadır. 
Dolay ıs ıy la , 1 Kas ım 2022 tar i -
hinden it ibaren yapı lan tesl imler 
iç in tevk i fat oran ı 5/10 o larak 
uygulanacaktır.

Öte yandan, KDV GUT’un ( I/C-
2.1.3.4.1.) bölümü gereği, belirlenmiş 
alıcıların yaptığı teslimler ve hizmet 
ifaları için belir lenmiş alıcı lardan 
tevkifat yapı lmamaktadır. Ancak, 
yine 43 Seri No. lu Tebl iğle KDV 
GUT’un (I/C-2.1 .3.3.8.1 ) bölümüne 
eklenen ibare i le, demir-çel ik ve 
alaş ımlar ından mamul ürünler in 
payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem 
gören şirketler tarafından teslimin-
de de tevkifat uygulanması zo-
runluluğu getiri lmiştir. Dolayısıyla, 
payları Borsa İstanbul A.Ş.’de iş-
lem gören şirketlerin münhasıran 
cevherden ürettikleri dışındaki de-
mir-çel ik ürünler in in KDV mükel-
leflerine ya da diğer belir lenmiş 
al ıcı lara tesl iminde de 5/10 ora-
nında KDV tevkifatı uygulanması 
gerekmektedir.

KDV GUT’un ilgil i bölümünde ya-
pılan belirlemeye göre, demir-çe-
lik ve alaşımlarından mamul eşya 
(kapı , kapı kolu, köşebent, vida, 
somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, 
flanş, maşon, dirsek, kanca, men-
teşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) 
teslimleri tevkifata tabi değildir.

Tebl iğ ’ in i lgi l i bölümünde, Bakır, 
Ç inko,  A lüm inyum ve Kurşun 
Ürünlerinin Tesliminde tevkifatı dü-
zenleyen (I/C-2.1.3.3.2.2.) bölümün-
dekine benzer şekilde, yarı-mamul 
ürünlerin tesliminde tevkifat uygu-
lanmayacağına dair açık bir belirle-
meye yer verilmemiştir. Bu nedenle, 
bu durum uygulamada önemli du-
raksamalara neden olmuştur. Gelir 
İdaresi, uygulamayı süreç içerisinde 
verdiği özelgeler ile yönlendirmiştir. 
Bu kapsamda, tevkifatın başka bir 
üretim süreci için hammadde nite-
liğindeki demir-çelik ürünlerini kap-
sadığı, yarı-mamul (kalıplar, makine 
parçaları, döküm ürünleri, otomotiv 
saç parçaları, gibi) ya da nihai ma-
mul niteliğinde olan ürünler içinse 
tevkifat öngörülmediği söylenebilir. 
Nitekim, Makalemizin sonraki bölü-
münde bu ilkeye referans olabilecek 
verilmiş örnek özelgelerin özetlerine 
de yer verilmiştir.

Demir-çelik ve alaşımlarından ma-
mul ürünlerin, ithalatçılar tarafından 
yapılan tesl imleri i le münhasıran 
cevherden üretilenlerinin üreticiler 
tarafından i lk tesl iminde tevkifat 
uygulanmayacak, bu safhalardan 
sonraki el değiştirmelerde ise tev-
kifat uygulanacaktır. Bununla birlikte, 
demir-çelik ve alaşımlarından mamul 
ürünlerin hurdadan, diğer hammad-
delerden veya hurda, cevher ve 
diğer hammaddeler birlikte kullanı-
larak üretilmesi halinde bu ürünle-
rin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her 
safhasındaki teslimlerinde tevkifat 
uygulanacaktır.

İthalatçılar tarafından yapılan tes-
limlere ilişkin düzenlenen faturada 
“Teslim edilen mal doğrudan ithalat 
yoluyla temin edildiğinden tevkifat 
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve 
ithalata ilişkin fatura ve gümrük be-
yannamesi bilgilerine yer verilmesi 
gerekmektedir. Cevherden üretim 
yapanların ise düzenlenen fatura-
da “Teslim edilen mal firmamızca 
münhasıran cevherden üret i ld i-

ğinden tevkifat uygulanmamıştır.” 
açıklamasına yer vermek suretiyle 
tevkifat uygulanmaksızın işlem yap-
ması gerekmektedir.

Buna göre, Tebliğde yapılan belir-
lemeler çerçevesinde;

 ►  Üretildiği girdiye (üretildiği girdi-
nin cevher mi, hurda mı, ya da 
karışım mı olduğuna) bakılmaksı-
zın ithalatçıların demir-çelik ürün-
lerini yurt içine ilk teslimlerinde,

 ► Münhasıran cevherden üretim ya-
panların demir-çelik ürünlerini ilk 
teslimlerinde,

tevkifat uygulanmayacak,

 ►  Hurdadan, diğer hammaddeler-
den veya hurda, cevher ve diğer 
hammaddeler birlikte kullanılarak 
üretim yapanların (dolayıs ıyla 
demir-çelik ürününü münhasıran 
cevherden üretmeyenlerin) de-
mir-çelik ürünlerini ilk tesliminde,

 ► Yukarıda sayılan ilk teslimi tevki-
fata tabi tutulmayan demir-çelik 
ürünlerinin sonraki el değiştirme-
lerinde (alım-satımlarında) 

5/ 10  oran ında KDV tevk i fa t ı 
uygulanacaktır.

Dolayısıyla, ithalatçıların ithal etti-
ği demir-çelik ürününün yurt içi ilk 
teslimlerinde tevkifat uygulanmaya-
cakken, yurt içinde sadece münhası-
ran cevherden üretim yapanların ilk 
tesliminde tevkifat uygulanmayacak, 
hurdadan ya da demir-çelik dışın-
daki diğer hammaddeler kullanılarak 
üretilen demir-çelik ürünleri için üre-
ticinin satışı aşamasında da tevkifat 
uygulanacaktır.

Bu kapsamda, sorumlu tayin edilen 
alıcının, KDV tevkifat yükümlülüğünü 
tayin etmesi ve doğru bir şekilde 
yerine getirebilmesi için alım aşama-
sında, satıcının; üretici mi, ithalatçı 
mı, yoksa bunlardan alıp-satan kişi 
mi olduğunu ve demir-çelik ürünü-
nün hurdadan mı, cevherden mi 
yoksa başka hammaddeler de ka-
rıştırılarak mı üretildiğini araştırması/
tespit etmesi gerekecektir.
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III. DEMİR-ÇELİK ÜRÜN-
LERİNDE TEVKİFAT 
UYGULAMASINA 
YÖNELİK VERİLEN 
EMSAL ÖZELGELER

Demir-çel ik külçe ve ürünlerinde 
tevkifat uygulamasına ilişkin olarak 
verilen ve Gelir İdaresi Başkanlığının 
resmi internet sitesinde yayınlanan 
emsal özelgelerden önemli gör-
düklerimizi aşağıda özet olarak 
paylaşmaktayız.

 ► “Şirketinizin demir çelik profilden 
imal ettiği ve nihai ürün kapsa-
mında yer alan yatak baza iske-
leti tesliminde KDV tevkifatı uy-
gulanmayacaktır.” (Sakarya Vergi 
Dairesi Başkanlığının 29.06.2022 
tarihli ve 40324 sayılı Özelgesi)

 ► “Şirketiniz tarafından hurda ve 
külçe demirden üretilen makine 
parçası, ızgara, buhar kazanı gibi 
döküm ürünlerin, mezkur Tebliğin 
(I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayı-
lan demir-çelik ve alaşımlarından 
mamul eşya olarak değerlendiril-
mesi ve bu ürünlerin teslimlerin-
de KDV tevkifatı uygulanmaması 
gerekmektedir.” (Afyonkarahisar 
Defterdarlığının 20.07.2022 tarihli 
ve 29701 sayılı Özelgesi)

 ► “Şirketiniz tarafından kangal de-
mir çekilerek üretilen galvanizli 
tel, tavlı tel, doğrultma teli, pvc 
galvanizli tel, çekilmiş tel, dikenli 
tel, örgü teli, helozon örgü teli 
tesliminde KDV Genel Uygulama 
Tebl iğin in ( I/C-2.1 .3.3.8.) bölü-
mü kapsamında (4/10) oranında 
(1/11/2022 tarihinden itibaren 5/10 
oranında) KDV tevkifatı uygulan-
ması gerekmekte olup panel çit 
ve çimli çit tesliminde KDV tevki-
fatı uygulanmayacaktır.” (Samsun 
Verg i Daires i  Başkan l ığ ın ın 
20.07.2022 tarihli ve 62475 sayılı 
Özelgesi)

 ► “İlgide kayıtlı özelge talep formu-
nuzda, Şirketinizin hurdadan veya 
diğer hammaddelerden üretilen 
demir-çelik ve alaşımlarından ma-
mul olan haddehane merdanesi 
üretimi yaptığı ve ürettiğiniz mer-
daneyi satın alan müşterilerinizin 
ürün üzerinde herhangi bir deği-
şiklik yapmadan üretim bantların-
da yedek parça olarak kullandık-
ları belirtilerek, üretimini yaptığınız 
haddehane merdanesinin tesl i-
minde katma değer vergisi (KDV) 
tevkifatı uygulanıp uygulanma-
yacağı hususunda Başkanlığımız 
gö rü şü  ta l ep ed i lmek ted i r. 
…. 
Buna göre, Şirketiniz tarafından 
hurdadan veya diğer hammad-
delerden üretilen demir-çelik ve 
alaşımlarından mamul hadde-
hane merdanesi tes l imler inde 
KDV Genel Uygulama Tebliğinin 
(I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamın-
da KDV tevkifatı uygulanmaya-
caktır.” (Denizl i Vergi Dairesi 
Başkanlığının 21.07.2022 tarihli 
ve 67947 sayılı Özelgesi)

 ► “İlgide kayıtlı özelge talep for-
munuzda; Şirketinizin hammadde 
olarak pik, hurda demir, hurda 
sac ve hurda metal talaş alarak 
bunları elektrikli indüksiyon döküm 
ocağında erit ip bazı kalıplara 
dökmek suretiyle  sürgülü vana 

kapağı, doğalgaz vanası, vana 
suyunu kesmeye yarayan küre ve 
vana açma volanı ürettiği belirtil-
miş olup gerek söz konusu ham-
madde alımlarınızın gerekse de 
bu hammaddelerin işlenmesi sure-
tiyle ürettiğiniz söz konusu ürünle-
rin tesliminin katma değer vergisi 
(KDV) tevkifatı kapsamında olup 
olmadığı hususunda Başkanlığımız 
gö rü şü  ta l ep ed i lmek ted i r. 
…. 
Buna göre, hammadde olarak al-
dığınız hurda demir, hurda sac ve 
hurda metal talaşın, bu malların 
teslimi ile ilgili olarak aynı Kanunun 
(18/1) inci maddesine göre istis-
nadan vazgeçen mükelleflerden 
alınması halinde Firmanız tarafın-
dan Tebliğin (I/C-2.1.3.3.3) bölümü 
kapsamında (7/10) oranında KDV 
tevkifatı uygulanacaktır.

Öte yandan, Firmanızca söz ko-
nusu hammaddelerin elektrikli in-
düksiyon döküm ocağında eritilip 
çeşitli kalıplara dökülmesi suretiyle 
üretilen demir-çelik ve alaşımların-
dan mamul eşya kapsamında yer 
alan sürgülü vana kapağı, doğal-
gaz vanası, vana suyunu kesmeye 
yarayan küre, vana açma volanı 
tesliminde KDV tevkifatı uygulan-
mayacaktır.” (Konya Vergi Dairesi 
Başkanlığının 22.08.2022 tarihli 
ve 127340 sayılı Özelgesi)
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 ► “İlgide kayıtlı özelge talep for-
munuzda, Şirketiniz bünyesinde 
çatı ekipmanı, demir karlık, kelep-
çe, kanca, sac pul, demir kazık 
ile sacdan yapılan çatı semeri, 
mahya, omuz, karlık, trapez sac 
ve sac şekillendirme yoluyla ya-
pılan muhtelif ürünlerin imalatının 
ve üretiminin yapıldığı belirtilerek 
söz konusu ürünlerin tesliminde 
katma değer vergisi (KDV) tev-
kifatı uygulanıp uygulanmaya-
cağı hususunda Başkanl ığımız 
gö rü şü  ta l ep ed i lmek ted i r. 
…. 
Buna göre, Şirketiniz tarafından 
imal edilen ve nihai ürün kapsa-
mında yer alan sacdan yapılma 
mahya, karlık, omuz, semer, tra-
pez sac ile demir kazık, kanca, 
kelepçe, sac pulu ve demir karlık 
tesl iminde KDV tevkifatı uygu-
lanmayacaktır.” (Samsun Vergi 
Dairesi Başkanlığının 31.08.2022 
tarihli ve 74911 sayılı Özelgesi)

 ► “İlgide kayıtlı özelge talep formu-
nuzun incelenmesinden, Şirketiniz 
tarafından demir-çel ik ve ala-
şımları kul lanı larak imal edilen 
düşük karbonlu çelik bilya (çelik 
granül), köşebent (L profi l ) ve 
NPU, NPI, H, IPE tesl imlerinde 
katma değer vergisi (KDV) tevki-
fatı uygulanıp uygulanmayacağı 
hususunda Başkanlığımız görü-
şünün talep edildiği anlaşılmıştır. 
…. 
Buna göre, Şirketiniz tarafından 
demir-çelik ve alaşımları kullanı-
larak imal edilen düşük karbonlu 
çelik bilya (çelik granül) teslimin-
de mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) 
bölümü kapsamında KDV tevkifatı 
uygulanmayacaktır.

Diğer taraftan, t icari hayatta 
NPU, NPI, H, IPE gibi isimlerle ad-
landırılan ürünler ile profil, çelik, 
tel çubuk vb.nin kesilip bükülmesi 
suretiyle elde edilen ve köşebent 
(L profil) adıyla satılan ancak de-
mir çelik ve alaşımlarından ma-

mul eşya niteliğinde bulunmayan 
ürünlerin teslimlerinde ise mezkur 
Tebl iğin (I/C-2.1 .3.3.8.) bölümü 
kapsamında 1/5/2022 tarihinden 
itibaren (4/10) oranında (1/11/2022 
tarihinden itibaren 5/10 oranında) 
KDV tevkifatı uygulanması gerek-
mektedir.” (Hatay Vergi Dairesi 
Başkanlığının 31.08.2022 tarihli ve 
116106 sayılı Özelgesi)

 ► “İlgide kayıtlı özelge talep for-
munuzda; Şirketiniz tarafından 
al ınan demir profi l ler in kesi l ip 
sehpa, kapak, metal kapı ve sepe-
ratör haline getirildiği belirtilerek, 
söz konusu ürünlerin tesliminde 
katma değer vergisi (KDV) tev-
kifatı uygulanıp uygulanmaya-
cağı hususunda Başkanl ığımız 
gö rü şü  ta l ep ed i lmek ted i r. 
…. 
Buna göre, Şirketinizin aldığı de-
mir profi l lerden üreti len sehpa, 
kapak, metal kapı ve seperatör 
tesl iminde KDV tevkifatı uygu-
lanmayacaktır.” (Antalya Vergi 
Dairesi Başkanlığının 31.08.2022 
tarihli ve 212068 sayılı Özelgesi)

 ► “Şirket inizin boru, sac ve de-
mir gibi malzemeleri kullanarak 
üretmiş olduğu inşaat iskelesinin, 
mezkur Tebliğin (I/C-2.1 .3.3.8.2.) 
bölümünde sayılan mamul eşya 
olarak değerlendiri lmesi ve bu 
ürünlerin tesl iminde KDV tevki-
fatı uygulanmaması gerekmek-
tedir. ” (Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığının 31.08.2022 tarihli 
ve KDV.5/İ/09-2022-92 sayı l ı 
Özelgesi)

 ► “Şirketiniz tarafından ithal edilen 
çelik sacdan üretilen ve demir-çe-
lik ve alaşımlarından mamul eşya 
kapsamında olan çelik ambalaj 
çemberi ve çelik tokalarının tesli-
minde Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.) bölü-
mü kapsamında KDV tevkifatı uy-
gulanmayacaktır.” (Kocaeli Vergi 
Dairesi Başkanlığının 31.08.2022 
tarihli ve 115349 sayılı Özelgesi)

 ► “Şirketiniz tarafından yassı had-
delenmiş sac levhalar kullanıla-
rak şekil vermek suretiyle üretilen 
otomotiv sac parçaları, mezkur 
Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümün-
de sayılan demir-çelik ve ala-
şımlarından mamul eşya olarak 
değerlendirileceğinden bu ürün-
lerin tesliminde KDV tevkifatı uy-
gulanmayacaktır.” (Kocaeli Vergi 
Dairesi Başkanlığının 31.08.2022 
tar ih l i  ve 1670957186 sayı l ı 
Özelgesi)

 ► “Hadde ürünlerin üretiminde kul-
lanılan kalıpların Şirketiniz tarafın-
dan üretilerek tesliminde mezkur 
Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8) bölümü kap-
samında KDV tevkifatı uygulanma-
yacaktır.” (Elazığ Defterdarlığının 
31.08.2022 tarihli ve 61140 sayılı 
Özelgesi)

 ► “Şirketiniz tarafından demir-çelik 
ve alaşımlarından mamul sac lev-
hanın, lazer kesim yöntemiyle ke-
silerek tesliminde mezkur Tebliğin 
(I/C-2.1.3.3.8.) bölümü kapsamında 
(4/10) oranında (1/11/2022 tari-
hinden it ibaren 5/10 oranında) 
KDV tevkifatı uygulanması gerek-
mektedir.” (Konya Vergi Dairesi 
Başkanlığının 01.09.2022 tarihli ve 
132183 sayılı Özelgesi)

 ► “İlgide kayıtlı özelge talep for-
munda, Şirketiniz tarafından te-
darik edilen demir-çelik ve ala-
şımlarından mamul sac ürünlerini, 
genişleti lmiş metal , del ik l i sac, 
lazer kesim, plazma kesim, punch 
kesim vb. şekillerde işlediğinizi be-
lirterek, söz konusu ürünlerin tesli-
minde katma değer vergisi (KDV) 
tevkifatı uygulayıp uygulanma-
yacağı hususunda Başkanlığımız 
gö rü şü  ta l ep ed i lmek ted i r. 
… 
Buna göre, Şirketiniz tarafından 
tedarik edilen demir-çelik ve ala-
şımlarından mamul sac ürünleri 
üzerinde kesme, delme, presleme, 
bükme, kıvırma, kaynak ve benzeri 
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işlemler gerçekleştirildikten sonra 
nihai ürün olarak üretilen, kulla-
nım amacı son kullanıcının tercihi-
ne göre değişebilen genişletilmiş 
metal, delikli sac ve platform ız-
gara ürünlerinin, mezkur Tebliğin 
(I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde sayılan 
demir-çelik ve alaşımlarından ma-
mul eşya olarak değerlendirilmesi 
ve bu ürünlerin tesliminde KDV 
tevkifatı uygulanmaması gerek-
mektedir.” (Konya Vergi Dairesi 
Başkanlığının 01.09.2022 tarihli ve 
132186 sayılı Özelgesi)

 ► “Sac, boru, cıvata demir-çel ik 
ürünlerini kullanarak ürettiğiniz 
aydınlatma direği ve köşebent, 
sac, inşaat demiri , cıvata de-
mir-çel ik ürünler in i kul lanarak 
ürettiğiniz enerji nakil hattı dire-
ği teslimlerinde Tebliğin "Demir-
Çelik Ürünlerinin Teslimi" başlıklı 
(I/C-2.1.3.3.8) bölümü kapsamın-
da KDV tevkifatı uygulanmaya-
caktır.” (Gaziantep Vergi Dairesi 
Başkanlığının 01.09.2022 tarihli ve 
75720 sayılı Özelgesi)

 ► “İlgide kayıtlı özelge talep formu-
nuzda, Şirketinizin sac levha alıp, 
belirli ebat ve ölçülerde kesme, 
delme, büküm işlemlerini yaptı-
ğı, kesilen malzemelerin alıcılar 
tarafından trafik levhası, maki-
ne parçaları, konteyner yapımı, 
kar küreme araçlarının bıçakları 
iş ler inde kul lanı ld ığ ı bel i r t i le-
rek, bu malzemelerin tesliminde 
katma değer vergisi (KDV) tev-
kifatı uygulanıp uygulanmaya-
cağı hususunda Başkanl ığımız 
g ö r ü ş ü  s o r u l m a k t a d ı r . 
….. 
Buna göre, Şirketiniz tarafından 
sac levhanın belirli ebat ve ölçü-
lerde kesme, delme, büküm işlem-
leri yapıldıktan sonra tesliminde 
mezkur Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8) bö-
lümü kapsamında (4/10) oranında 
KDV tevkifatı uygulanması gerek-
mektedir.” (Ankara Vergi Dairesi 
Başkanlığının 14.10.2022 tarihli ve 
472408 sayılı Özelgesi)

 ► “İlgide kayıtlı özelge talep for-
mu ve eklerinin incelenmesinden, 
Firmanız tarafından müşterileriniz-
den aldığınız siparişler doğrultu-
sunda sac levha üzerinde kesme, 
delme, bükme, kıvırma, kaynak ve 
benzeri işlemler yapılıp boyama 
işlemi gerçekleştiri ldikten sonra 
metal elektrik panosu haline geti-
rilen ürünü teslim ettiğinizi belirte-
rek, söz konusu ürünün tesliminde 
katma değer vergisi (KDV) tevki-
fatı uygulanıp uygulanmayacağı 
hususunda Başkanlığımız görüşü-
nün talep edildiği anlaşılmaktadır. 
….. 
Buna göre, Firmanız tarafından 
sac levha üzerinde kesme, delme, 
bükme, kıvırma, kaynak ve benze-
ri işlemler yapılıp boyama işlemi 
gerçekleştirildikten sonra üretilen 
metal elektrik panosu ürününün, 
mezkur Tebliğin (I/C-2.1 .3.3.8.2.) 
bölümünde sayılan demir-çelik ve 
alaşımlarından mamul eşya olarak 
değerlendirilmesi ve bu ürünün 
tesliminde KDV tevkifatı uygulan-
maması gerekmektedir.” (Denizli 
Verg i  Daires i  Başkan l ığ ın ın 
31.10.2022 tarihli ve 111490 sayılı 
Özelgesi)

IV. TEVKİFATLI DE-
MİR-ÇELİK KÜLÇE 
VE ÜRÜNLERİNİN 
TESLİMLERİ DOLA-
YISIYLA KDV İADE 
UYGULAMASI

Demir-çelik külçe ve ürünlerinin teslimi 
dolayısıyla kendisinden tevkifat yapı-
lan satıcıların, tevkifata tabi işlemlerin 
gerçekleştiği vergilendirme dönemin-
de Ödenecek KDV’lerinin oluşmaması 
(Sonraki Döneme Devreden KDV be-
yanı oluşması) durumunda, tevkifata 
tabi tutulan KDV tutarını aşmamak 
üzere iade talebinde bulunmaları 
mümkündür. İade talepleri aşağıdaki 
şekilde yerine getirilmektedir.

Tevkifat uygulamasından doğan KDV 
alacaklarının mükellefe/satıcıya iade 
edilebilmesi için, satıcının tevkifat 
uygulanmayan KDV tutarını 1 No.lu 
KDV Beyannamesi ile beyan etmiş 
olması, alıcının da yaptığı tevkifatla 
ilgili 2 No.lu KDV Beyannamesini vergi 
dairesine vermiş olması zorunludur. 

İade olarak talep edilen tutar, işle-
min bünyesine giren KDV değil, tevkif 
edilen KDV esas alınarak belirlen-
mektedir. İadesi istenebilecek KDV, 
hiçbir surette tevkifata tabi tutulan 
KDV’den fazla olamayacaktır. Bu 
tutarı aşmamak kaydıyla, mükellefin 
Sonraki Döneme Devreden KDV tu-
tarının uygunluğuna göre iade talep 
edilebilecektir. 

Tevkifat uygulamasından kaynaklanan 
iade taleplerinde, vergi dairesine; 

 ► 429 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğinde belirtilen standart 
iade talep dilekçesi ve internet ver-
gi dairesi aracılığı ile gönderilen 
listelere ait internet vergi dairesi 
liste alındısı, 

 ► Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği 
döneme il işkin indiri lecek KDV 
listesi, 

 ► Tevkifat uygulanan işleme ilişkin 
satış faturalarının dökümünü gös-
teren liste,

ibraz edilir.
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İade talebinde bulunulabilmesi için 
iade tutarının yer aldığı, i lgil i dö-
nem KDV beyannamesi ve eki “Kısmi 
Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki 
İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş ol-
ması zorunludur. 
Ayrıca, teminatla ya da doğrudan 
YMM Raporu ile yapılacak nakden 
iade taleplerinde teminatın ya da 
YMM Raporunun da ibraz edilmesi 
gerektiği tabiidir.
KDV GUT’un ( IV/E-Özel Esas lar) 
bölümündeki açıklamalar, tevkifat 
uygulamasından doğan iade talep-
lerinin yerine getirilmesi bakımından 
da geçerlidir. Satıcının özel esas-
lara tabi olması halinde, tevkifatlı 
işlemlerinden doğan iade talepleri 
Tebliğin (IV/E) bölümündeki açıkla-
malara göre yerine getiri l ir. 

A. Mahsuben İade

Mükellef ler, tevkifat uygulamasın-
dan kaynaklanan KDV iade ala-
caklarını , vergi dairelerince takip 
edi len amme alacak lar ına (ÖTV 
hariç olmak üzere vergilere, resim 
ve harçlara, vb.) , i thalde al ınan 
vergilere ve SGK prim borçlarına 
mahsuben talep edebil ir ler.

Demir-çel ik külçeler i i le ürünler i-
nin tesl iminden kaynaklı mahsuben 
iade talepleri , tutarına bakı lmak-
sızın vergi inceleme raporu, YMM 
raporu ve teminat aranmadan 
yerine getiri lmektedir. Dolayısıyla, 
beyannamede gösteri len iade tu-
tarının standart iade talep dilekçesi 
ile talep edilmesi ve ilgil i belgelerin 
vergi dairesine ibrazı yeterl idir.

İade talepler inde vergi daireler i , 
gerekli kontrolleri yaparak, belge 
ya da be lge lerdek i  muhtev iyat 
eks ik l ik ler in in tespit i hal inde, ek-
sikl ikleri mükellefe yazı i le bildirir. 
Yazının tebl iğ tarihinden it ibaren 
30 gün içer is inde eks ik l ik ler i ta-
mamlayan mükelleflerin demir-çe-
l ik külçe ve ürünlerinin tesl iminden 
kaynaklı mahsuben iade talepleri , 
mahsup dilekçesinin vergi dairesi-
ne veri ldiği tarih it ibarıyla yerine 

getiri l ir ve bunlara gecikme zammı 
uygulanmaz. 30 günlük ek süreden 
sonra eks i k l i k le r in i  tamamlayan 
mükelleflerin mahsup talepleri ise 
eksikl iklerin tamamlandığı tarih it i-
barıyla yerine getir i l ir ve borcun 
vadesinden mahsup tarihine kadar 
geçen süre iç in gecikme zammı 
uygulanır.

1 No.lu KDV Beyannamesinde gös-
ter i len ve mahsuben iade şart-
lar ın ı taş ıyan KDV iade alacağı , 
aynı döneme i l işk in 2 No. lu KDV 
Beyannamesine göre tahakkuk eden 
KDV borcuna mahsup edi leb i l i r. 
Dolayısıyla, kendisinden demir-çelik 
külçe ve ürünlerinin tesl imi dolayı-
sıyla KDV tevkif edilen mükellefler, 
muhtelif alımları (demir-çelik külçe 
ve ürünü alımları dahil) için KDV 
tevkifatı yapıyorlarsa KDV tevkifat 
iadelerini KDV tevkifat borçlarına 
mahsup edebileceklerdir.

B. Nakden İade

Demir-çe l ik kü lçe ve ürünler in in 
tes l iminden kaynakl ı 10.000 TL’y i 
aşmayan nakden iade ta lepler i 
teminat, vergi inceleme raporu ve 
YMM raporu aranı lmadan yerine 
getiri lmektedir.

10.000 TL ve üzerindeki nakden iade 
talepleri ise vergi inceleme raporu 
sonucuna göre veya YMM raporu 
ile yerine getiri lebilmektedir. 10.000 
TL’yi aşan kısım için teminat veril-
mesi hal inde teminat, vergi ince-
leme raporu sonucuna göre veya 
YMM raporu ile çözülür. Dolayısıyla 
mükellefler YMM raporu ile nakden 
iade alabilmektedirler.

Nakden iade talebi i le i lgi l i ola-
rak , gerekl i şart lar ın sağlanması 
kaydıyla, Art ır ıml ı Teminat (ATU), 
İnd i r im l i  Teminat ( İTUS) ve Ön 
Kontro l  Raporuna Daya l ı  İade 
Uygulamalar ından yarar lanı lması 
ve bu suretle iade tutarının daha 
erken ve daha düşük teminatlarla 
alınması mümkündür.

SONUÇ

KDV GUT’un (I/C-2.1.3.4.3.1.) bölümün-
de belirtildiği üzere, tevkifat yükümlü-
sü alıcıların, sorumlu sıfatıyla beyan 
edip ödemeleri gereken vergilerin 
beyan edilmemesi veya eksik beyan 
edilmesi halinde, bu vergi tutarı alıcı 
adına ikmalen veya resen tarh edi-
lerek vergi ziyaı cezası kesilmekte 
ve ziyaa uğrayan vergi için gecikme 
faizi hesaplanmaktadır. Söz konusu 
vergi satıcı tarafından beyan edil-
miş olmakla birlikte, tahakkuk eden 
verginin ödenmemesi veya ödenecek 
KDV çıkmaması hallerinde Hazineye 
ödenmeyen vergi kısmı ile buna bağlı 
ceza, faiz ve zamlar alıcıdan aran-
maktadır. Alıcı tarafından sorumlu 
sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik 
beyan edilen KDV tutarının tamamı-
nın satıcı tarafından beyan edilmiş 
ve Hazineye ödenmiş olması halinde 
dahi (sorumlu/alıcı adına yapılacak 
tarhiyatta vergi aslı aranmamakla 
birlikte) uygulamada vergi ziyaı ce-
zası kesilmektedir.

Dolayısıyla, tevkifata tabi işlemler-
de alıcıların tevkifat yükümlülüğünü 
yerine getirmemesi , ağır vergisel 
sonuçlara neden olabilmektedir. Bu 
nedenle, tevkifata tabi demir-çelik 
külçe ve ürünü alanların, vergisel 
müeyyidelere maruz kalmamaları 
bakımından tevkifat yükümlülüklerini 
tam ve zamanında yerine getirmeleri 
büyük ödem arz etmektedir.

Tevkifata maruz kalan satıcılarınsa, 
tevkifat nedeniyle oluşabilecek (dev-
reden KDV içinde yer alan) tutarları 
iade alabilmeleri mümkün bulunmak-
tadır. Tevkifattan kaynaklı tutarların 
mükellefler üzerinde yük oluşturma-
ması için, KDV GUT’da öngörülen 
kolaylaştırılmış iade mekanizmaları 
da etkin bir şekilde kullanılarak iade 
talebinin hızlı bir şekilde yapılması 
uygun olacaktır.

Bu kapsamda, KDV GUT’da belirtilen 
ve Makalemizde detaylarıyla açıkla-
nan şekilde tevkifat yükümlülüğünün 
uygulanması, işlemin tarafları için 
olası ihti lafları ve hak kayıplarını 
engelleyecektir.
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GİRİŞ

29.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de 
y a y ı m l a n a n  “ 5 3 5 9  s a y ı l ı 
Cumhurbaşkanı Kararı” ile, mal ve 
hizmetlere uygulanacak KDV oran-
larının belirlendiği 2007/13033 sayı-
lı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)’da 
değişiklik yapılarak inşaat, ikinci el 
araç, tarım, yeme-içme sektörle-
rinde ve bazı temel ihtiyaç mad-
delerinde uygulanan KDV oranları 
yeniden belirlenmiştir.

Yapılan bu değişikliklerde konutla-
rın tesliminde büyükşehirde bulunup 
bulunmama, lüks veya birinci sınıf 
ya da 6306 sayılı Kanun (Kentsel 
Dönüşüm Kanunu) kapsamındaki 
alanlarda inşa edilip edilmeme ve 
inşa edilen arsanın metrekare ver-
gi değerine göre farklı vergi oranı 
uygulanması şeklinde tatbik edilen 
uygulama kaldırılarak, bunun yerine 
konutun net alanına (m² değerine) 
göre bir tarife belirlenmiştir. Buna 
göre, konut teslimlerinde 150 m²’ye 
kadar olan kısım için KDV oranı %8, 
150 m²’yi aşan kısım için ise %18 
olarak uygulanacaktır.

Kentsel dönüşüm kapsamında inşa 
edilen ve net alanı 150 m²’ye kadar 
olan konutlarda uygulanmakta olan 
%1 KDV oranı ise aynen korunmuş 
olup, sözü edilen konutların 150 
m²’yi aşan kısmı için ise KDV oranı 
%18 olarak belirlenmiştir.

Çalışmamızda son yapılan değişiklik-
ler çerçevesinde ruhsat tarihine ve 
ayırt edici diğer niteliklerine göre 
konutların satışında uygulanacak 
KDV oranının ne olması gerektiğine 
dair bir özet oluşturulacaktır.

I. KONUTLARIN KDV 
ORANLARINDA 
YAPILAN SON 
DEĞİŞİKLİKLER

29.03.2022 tarihli Resmi Gazete’de 
y a y ı m l a n a n  “ 5 3 3 9  S a y ı l ı 
Cumhurbaşkanı Kararı” i le gayri-
menkul sektörüne ilişkin olarak ko-
nut ve arsa – arazi teslimlerinde 
uygulanan KDV oranları ile ilgili bazı 
değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 
ile;

 ►  Büyükşehir belediyesi sınırlarında 
yer alan konutlar için yapı ruh-
satı tarihi ve arsanın birim m² 
vergi değerine göre ilgili konu-
tun KDV oranının belirlendiği KDV 
Oranlarının tespitine ilişkin kararın 
1. maddesinin 6. fıkrası yürürlükten 
kaldırılmış,

 ► II Sayılı Listenin B/11. maddesin-
de yer alan “net alanı 150 m²’ye 
kadar konut tesl imleri” ibaresi 
“16/5/2012 tarihli ve 6306 sayı-
l ı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

kapsamında rezerv yapı alanı ve 
riskli alan olarak belirlenen yer-
ler ile riskli yapıların bulunduğu 
yerlerde dönüşüm projeleri çer-
çevesinde yapılan konutların net 
alanı 150 m²’ye kadar olan kısmı” 
olarak değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişikl ik sonrası net 
alanı 150 m²’ye kadar olan konut 
teslimlerindeki ilgili konutun büyük-
şehir belediyesi sınırlarında olup 
olmamasına, yapı ruhsat tarihi ve 
arsa birim m² bedeline göre KDV 
oranı belirlenmesi uygulamasına son 
verilmiştir.

Bununla birlikte, Mal ve Hizmetlere 
Uygulanacak KDV Oranlarının tespi-
tine ilişkin kararın II Sayılı Listesine;

 ►  “35- Konutların net alanlarının 150 
m²’ye kadar olan kısmı,

 ► 36-Arsa ve arazi teslimleri” sıra-
ları eklenerek;

Türkiye’nin neresinde ve kaç lira-
lık m² vergi değerine göre sahip 
olduğuna bakılmaksızın konut tes-
limlerinde ilgili konutun net alanının 
150 m²’ye kadar olan kısmı ile arsa 
ve arazi teslimlerinde uygulanacak 
KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Değiş ik l ik sonrası net alanı 150 
m²’den büyük olan konutlar için 150 
m²’yi aşan kısım için %18 KDV uygu-
lanması öngörülmektedir.

Ayr ıca, “6306 sayı l ı  Afet Risk i 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun” kapsamında re-
zerv yapı alanı ve riskli alan olarak 
belirlenen yerler ile riskli yapıların 
bulunduğu yerlerde dönüşüm proje-
leri çerçevesinde yapılan konutların, 

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE 
KONUTLARDA UYGULANACAK KDV 
ORANLARI VE KDV İADESİMurat SOFTA

Direktör, Vergi Hizmetleri, YMM
murat.softa@centrumdenetim.com
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net alanının 150 m² ye kadar olan 
kısmı için %1 oranında uygulanmak-
ta olan KDV oranı korunmuş, 150 
m²’nin üzerindeki kısımlar için %18 
oranında KDV uygulanması karara 
bağlanmıştır.

Özetle, 01.04.2022 tarihinden it i-
baren yeni yapı ruhsatı alanlar ile 
01.04.2022 tarihinden itibaren, kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunların iş-
tirakleri tarafından ihalesi yapılacak 
projeler kapsamında İnşa Edilecek 
Konutların, satılması durumunda;

 ►  Net alanı 150 m² ye kadar olan 
konutların satışlarında %8,

 ► Net alanı 150 m² ve üzeri olan ko-
nutlar için; 150 m² ye kadar olan 
kısmına tekabül eden matrah için 
%8; 150 m² ve üzerindeki kısmına 
tekabül eden matrah için %18 

 ► 6306 sayıl ı Afet Riski Altındaki 
A l a n l a r ı n  D ö n ü ş t ü r ü l m e s i 
Hakkında Kanun kapsamında 
rezerv yapı alanı ve riskli alan 
olarak belirlenmiş yerler ile riskli 
yapıların bulunduğu yerlerde inşa 
edilen konutların satışında; net 
alanı 150 m² ye kadar olan kısmı 
%1, yine bu konutların 150 m² ve 
üzeri kısmı için %18 

oranında KDV uygulanacaktır.

II. SON DEĞİŞİKLİK-
LERİN YÜRÜRLÜK 
TARİHİNDEN ÖNCE 
YAPI RUHSATI ALI-
NAN KONUTLARIN 
TESLİMİNDE KDV 
UYGULAMASI

Yapı ruhsatı 01.04.2022 tarihinden 
önce alınmış binalar için 28.03.2022 
tarihl i 5359 sayıl ı Cumhurbaşkanı 
Kararında yapılan oran değişiklikleri 
geçerli olmayıp değişiklik öncesinde 
mevcut olan KDV oranlarının uygu-
lanması gerekmektedir.

Bu kapsamda yapı ruhsatı 01.04.2022 
tarihi öncesi olan konutların satışın-
da 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ’nda belirtilen KDV oranının 

uygulanması gerekmektedir. Mezkûr 
karara göre;

 ►  Net alanı 150 m²'ye kadar konut 
teslimleri,

 ► Konut yapı kooperatiflerine yapı-
lan inşaat taahhüt işleri,

 ► Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik 
kuruluşları ve belediyelere yapılan 
sadece 150 m²'ye kadar konutlara 
ilişkin inşaat taahhüt işleri

için KDV oranı (%1) olarak tespit 
edilmiştir. Bu durumda, Kanunun 1. 
maddesi kapsamına giren ve net 
alanı 150 m²'ye kadar olan konut 
teslimlerinde, KDV oranı (%1) olarak 
uygulanması, 150 m²'yi aşan konut-
ların tesliminde ise genel vergi oranı 
uygulanması gerekmektedir. 

Ancak, 2007/13033 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının 1. maddesinin al-
tıncı fıkrasına göre, (I) sayılı listenin 
(B) bölümünün 11. sırasında yer alan 
net alanı 150 m²’ye kadar konutlar-
dan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsa-
mındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 
tarihl i ve 6306 sayı l ı Afet Riski 
Altındaki Alanların Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun kapsamında rezerv 
yapı alanı ve riskli alan olarak belir-
lenen yerler ile riskli yapıların bulun-
duğu yerler hariç), lüks veya birinci 
sınıf inşaat olarak yapılan ve ruh-
satın sonradan revize edilip inşaat 
kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil 
olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı 
tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. 

maddesine istinaden tespit edilen 
arsa birim m² vergi değeri;

 ►  Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 
tarihleri arasında alınan konut in-
şaatı projeleri ile kamu kurum ve 
kuruluşları ile bunların iştirakleri 
tarafından ihalesi 1/1/2013 tari-
hinden itibaren yapılacak konut 
inşaatı projelerinde;

 » Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk 
Lirası (bin Türk Lirası hariç) 
arasında olan konutların tes-
l iminde bu maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendinde belirtilen 
vergi oranı %8,

 » Bin Türk Lirası ve üzerinde olan 
konutların tesliminde bu mad-
denin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde belirtilen vergi oranı %18

 ►  Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden 
(bu tarih dahil) sonra alınan konut 
inşaatı projeleri ile kamu kurum 
ve kuruluşları ile bunların iştirak-
leri tarafından ihalesi 1/1/2017 ta-
rihinden itibaren yapılacak konut 
inşaatı projelerinde;

 » a) Bin Türk Lirası i le iki bin 
Türk Lirası (iki bin Türk Lirası 
dahil) arasında olan konutların 
tesliminde bu maddenin birinci 
fıkrasının (c) bendinde belirtilen 
vergi oranı %8

 » b) İki bin Türk Lirasının üzerinde 
olan konutların tesliminde bu 
maddenin birinci fıkrasının (a) 
bendinde belirtilen vergi oranı 
%18

olarak uygulanır.
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Büyükşehirlerde yer alıp almamasına 
göre belirlenen KDV oranları yapı 
ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren 
alınan konut inşaatı projeleri i le 
kamu kurum ve kuruluşları ile bun-
ların iştirakleri tarafından ihalesi bu 
tarihten itibaren yapılacak konut in-
şaatı projelerine ilişkin konut teslim-
lerine uygulanmak üzere yürürlüğe 
girmiştir. 

Bu i t ibar la sat ışa konu edi len 
gayrimenkul 2010 yılında alındığını 
varsayılan bir örnekte, yapı ruhsatı 
1/1/2013 tarihinden önce alındığı mu-
hakkaktır. Bu itibarla Büyükşehir’de 
yer alıp almadığına bakılmaksızın 
net alanı 150 m²'ye kadar ise %1, 
net alanı 150 m²'den fazla ise %18 
oranında KDV’ye tabi olacaktır.

III.  KDV İADE UYGU-
LAMASI VE İADE 
TALEP ZAMANAŞIMI

Bilindiği üzere genel KDV oranında 
düşük oranlı (%1, %8)  mal ve hiz-
met satışları indirimli oranlı satışlar 
olarak adlandırı lmakta ve bu tür 
mal satışları yapanların istemeleri 
halinde yüklendikleri KDV tutarları 
iadeye konu olabilmektedir. İndirimli 
oran satış yapan sektörlerden biri 
de inşaat sektörüdür.

7104 sayılı Kanun ile Katma Değer 
Vergisi (KDV) Kanunu’nun 32. mad-
desine 01.01.2019’dan itibaren ge-
çerli olmak üzere eklenen “işlemin 
gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci 
takvim yılının sonuna kadar talep 
edilmesi şartıyla” hükmüne paralel 
olarak değişt ir i len Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliği hü-
kümlerine göre;

“Tam İstisnalardan” ve “Tevkifata 
Tabi İşlemlerden” doğan KDV iade 
taleplerinin, iade hakkı doğuran iş-
lemin gerçekleştiği dönemi izleyen 
ikinci yılın sonuna kadar “İndirimli 
Orana Tabi İş lemlerden” doğan 
KDV iade talepler in in ise, iade 

hakkı doğuran indirimli orana tabi 
işlemin gerçekleştiği dönemi izle-
yen yıl ın sonuna kadar yapılması 
gerekmektedir.

KDV Kanunu’nun 29/2. maddesi-
ne göre, Cumhurbaşkanı tarafın-
dan vergi nispeti indiri len tesl im 
ve hizmetlerle i lgi l i olup indir im 
yoluyla gideri lemeyen ve tutarı 
Cumhurbaşkanınca tespit edi le-
cek sınırı aşan verginin iadesinin 
en geç izleyen yıl talep edilmesi 
gerekmektedir.

Bu çerçevede mükelleflerin, indirimli 
orana tabi işlemlerden kaynaklanan 
iade taleplerini, en geç indirimli ora-
na tabi işlemin gerçekleştiği yılı izle-
yen yılın Ocak-Kasım vergilendirme 
dönemlerine ilişkin beyannamelerin 
(yılın sonuna kadar verilen Ocak-
Kasım vergilendirme dönemlerine 
ilişkin verilen düzeltme beyanname-
leri dahil) herhangi birinde iadeye 
konu olan KDV alanında beyan 
etmeleri ve indirimli orana tabi iş-
lemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın 
sonuna kadar standart iade talep 
dilekçesiyle birl ikte iade taleple-
ri için Tebliğin ilgil i bölümlerinde 
sayılan belgelerle (teminatla talep 
edilen iadelerde teminat dahil) vergi 
dairelerine başvurmaları zorunludur.

Bu sürelere uygun olarak YMM 
KDV İadesi Tasdik Raporuyla talep 
edilen iadelerde, söz konusu YMM 
Raporunun, indirimli orana tabi iş-
lemin gerçekleştiği yılı izleyen yılın 
sonundan it ibaren altı ay içinde 
ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu 
süre içinde YMM Raporunun ibraz 
edilmemesi halinde iade talebi in-
celemeye sevk edilecektir.

İade talep süresinin dolmasından 
sonra, geçmiş dönemler için düzelt-
me beyannamesi verilmek ve/veya 
standart iade talep dilekçesi ve il-
gili belgeler ibraz edilmek suretiyle 
iade talep edilmesi mümkün değildir. 
Ancak, Tebliğin ilgili bölümlerinde 

aranan belgeler süresinde ibraz 
edi lmekle bir l ikte, bu belgelerin 
muhteviyatında eksiklikler bulunması 
halinde, eksikliklerin bu süreden son-
ra tamamlanabilmesi mümkündür.

Bu kapsamda, 2021 yılında indirimli 
oran kapsamındaki teslime ve hiz-
metler sebebiyle doğan KDV iade 
taleplerinin, 2022/Ocak-Kasım ver-
gilendirme dönemlerine ilişkin be-
yannamelerin (yıl ın sonuna kadar 
verilen Ocak-Kasım vergilendirme 
dönemlerine ilişkin verilen düzelt-
me beyannameleri dahil) herhangi 
birinde iadeye konu olan KDV ala-
nında beyan edilmesi ve 2022 yılının 
sonuna kadar standart iade talep 
dilekçesiyle birlikte iade talepleri için 
Tebliğin ilgili bölümlerinde sayılan 
belgelerle (teminatla talep edilen 
iadelerde teminat dahil) vergi dai-
relerine başvurulması gerekmektedir.
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IV.  GAYRİMENKUL 
TİCARETİ KAPSA-
MINDA OLMAYAN 
KONUT SATIŞLARIN-
DA UNUTULMAMASI 
GEREKEN VERGİ-
SEL AVANTAJLAR

KDVK 17/4-r maddesinde; Kurumların 
aktifinde en az iki tam yıl süreyle bu-
lunan iştirak hisseleri ile taşınmazla-
rın satışı suretiyle gerçekleşen devir 
ve teslimler ile bankalara, finansal 
kiralama ve finansman şirketlerine 
borçlu olanların ve kefillerinin borçla-
rına karşılık taşınmaz ve iştirak hisse-
lerinin (müzayede mahallerinde yapı-
lan satışlar dahil) bankalara, finansal 
kiralama ve finansman şirketlerine 
devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve 
iştirak hisselerinin finansal kiralama 
ve finansman şirketlerince devir ve 
teslimi KDV’den istisna tutulmuştur. 
İstisna kapsamındaki kıymetlerin tica-
retini yapan kurumların, bu amaçla 
aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz 
ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna 
kapsamı dışındadır. 

KVK 5/1-e maddesi uyarınca; ku-
rumların, en az iki tam yıl süreyle 
aktiflerinde yer alan taşınmazlar 
ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle 
sahip oldukları kurucu senetleri, in-
tifa senetleri ve rüçhan haklarının 
satışından doğan kazançların % 
50'lik kısmı kurumlar vergisinden is-
tisna edilmiştir. Taşınmaz ticareti ve 
kiralanmasıyla uğraşan kurumların 
bu amaçla ellerinde bulundurdukları 
değerlerin satışından elde ettikleri 
kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 
Bu itibarla gayrimenkul ticareti ve ki-
ralaması yapmayan bir şirket olmanız 
durumunda bahsi geçen istisnalara 
ilişkin de bir değerlendirme yapılması 
mümkündür.

Bu arada elden çıkarılacak gayri-
menkul, ticareti yapılan emtia nite-
liğinde bir ürün olmaması kaydıyla 
yeniden değerleme hükümleri uygu-
lanması ve maliyetinin günümüz de-
ğerine getirilerek vergiye tabi kazanç 
kısmının düşürülmesinin de mümkün 
olduğunu hatırlatmak isteriz.

SONUÇ

Konut KDV oranlarında 2013 yılında 
yürürlüğe giren büyükşehir KDV dü-
zenlemesinden sonra yaşanan kafa 
karışıklığı 5359 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile yapılan düzenlemelerden 
sonra biraz daha arttı.

Yeni düzenleme konutta KDV uygu-
lamasını sadeleştirdi ama uygula-
mada hala geçmiş dönemde alınan 
ruhsatlarda için farklı oranların ka-
bul edilmesi bazı maddelerinin nasıl 
uygulanacağı konusunda kafalarda 
soru işaretleri oluşturdu.

Bu kapsamda cevap bekleyen so-
rulardan en öneml is i 01 .04.2022 
tar ih inden önce yapı ruhsat ına 
bağlanan projelerde inşa edi len 
konutların inşaat şirket leri/müte-
ahhit ler tarafından yapı lacak i lk 
tesliminden sonraki el değiştirmele-
rinde 01.04.2022 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren yeni düzenlemelere 
göre mi yoksa önceki dönemde yü-
rürlükte olan düzenlemelere göre 
mi KDV hesaplanmasına gerektiğine 
ilişkindir.

Konutlara uygulanacak olan KDV 
oranının tespit i bakımından özel 
önem arz eden konutun net ala-
nının ne şeki lde tespit edileceği 
konusunda, Mali İdare net alanı 
kendisi tanımlamayı tercih ederken 
bu şekilde yapılan tanım (ilgili alan 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nın görev alanına dahil ol-
duğundan) Mahkemeler tarafından 
kabul görmemekteydi. Son olarak, 
Danıştay 4. Dairesi, 11.05.2017 tarih 
ve E.2014/4835, K.2017/2170 sayı-
lı Kararı ile KDV Genel Uygulama 
Tebliği’nde yapılan net alan tanımını 
iptal etmişti. 

Bu defa, Mali İdare 41 Seri No.lu 
KDV Genel Uygulama Tebliği ’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, 
Danıştay 4. Dairesi’nin sözü edilen 
Kararı sonrasında kendisi bir tanım 
yapmak yerine, Danıştay kararında 
işaret edilen Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde 
yer alan net alan tanımının uy-
gulanacağını kabul ederek, fi i len 
yapı lmaya başlanan uygulamayı 
yasal mevzuatla da uyumlu hale 
getirmiştir.
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GİRİŞ

İhracat, dış ticaret dengesinin sağ-
lanmasında krit ik bir role sahip 
olması sebebiyle ülke ekonomisi 
açısından büyük bir öneme sahiptir. 
Dış ticaret dengesi açısından ihra-
cat ve ithalat birbirine karşıt (zıt) 
iki kavramdır. Dış ticarette ihracatın 
ithalattan fazla olması durumu net 
döviz girişi sağlaması yönüyle ülke 
ekonomisine artı bir değer katmak-
ta iken, ithalatın ihracattan fazla 
olması durumunda ise döviz çıkı-
şının fazla olması sebebi ile ülke 
ekonomisi açısından kayıp ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü ihracat faaliyet-
leri sonucunda ülkeye döviz girişi 
sağlanmakta iken ithalatta döviz çı-
kışı söz konusu olmaktadır. İthalatın 
ihracattan fazla olması durumunda 
ekonomi açısından dış ticaret açığı 
söz konusu olmaktadır.

Gerek gelişmiş ülkelerde gerekse de 

gelişmekte olan ülkelerde, ekonomik 
büyümenin ve ödemeler dengesi-
nin sağlanması amacına ulaşmada 
uygulanan maliye politikası büyük 
önem arz etmektedir. Maliye politi-
kası amaçlarına ulaşmada kullanılan 
en önemli kamu gelirleri politikası 
aracı ise vergilerdir.

Dolayısıyla, ülkeye döviz girişi sağ-
layan ihracat işlemlerinin vergilendi-
rilmesi hususunda kamu otoritesinin 
ihracatı artt ır ıcı yönde önlemler 
alarak buna i l işkin düzenlemeler 
yapması bu noktada kritik bir öne-
me sahiptir. Bu çalışmada, ihracatın 
vergilendirilmesinde özellik arz eden 
durumlara il işkin olarak Kurumlar 
Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi 
Kanunu ve kambiyo mevzuatında 
yer alan istisna, indirim ve diğer 
çeşit l i yasal düzenlemelerin kısa 
bir derlemesi ve değerlendirilmesi 
yapılacaktır. 

I. İHRACAT FAALİ-
YETLERİNE İLİŞKİN 
KATMA DEĞER VER-
GİSİ KANUNU VE 
KURUMLAR VER-
GİSİ KANUNU’NDA 
YER ALAN YASAL 
DÜZENLEMELER

A. Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nda Yer 
Alan Düzenlemeler

3065 sayıl ı Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun (11/1-a) maddesi gere-
ğince, ihracat teslimleri ve bu tes-
limlere ilişkin hizmetler KDV’den istis-
nadır. Dolayısıyla, söz konusu Kanun 
kapsamında hem mal ihracatı hem 
de hizmet ihracatı KDV’den istisna 
edilmişt ir. Söz konusu ist isnadan 
yararlanabilmek için Kanunun ilgi-
li maddelerinde yer alan şartların 
sağlanıyor olması gerekmektedir.

B. Mal İhracatı

3065 sayıl ı Katma Değer Vergisi 
Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca bir 
teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi 
için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. 
Buna göre; 

a. Teslimin, yurtdışındaki bir müş-
teriye veya serbest bölgedeki 
alıcıya veya 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu’nun 95/1. maddesine 
göre faaliyette bulunan güm-
rüksüz sat ış mağazalarında 
satılmak üzere bu mağazalara 
veya bunların depolarına ya da 
yetkili gümrük antreposu işleti-

İHRACAT İŞLEMLERİNİN 
VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİK 
ARZ EDEN DURUMLARDr. Murat Akyol

Direktör, Vergi Hizmetleri
murat.akyol@centrumdenetim.com
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cisine yapılması veya malların 
yetkili gümrük antreposu işleti-
cisine tevdi edilmesi,  

b. Tesl im konusu mal ın Türkiye 
Cumhur iyet i gümrük bölge-
sinden çıkarak bir dış ülkeye 
veya bir serbest bölgeye vasıl 
olması ya da gümrüksüz satış 
mağazalarında satılmak üzere 
bu mağazalara veya bunların 
depolarına veya yetkili gümrük 
antreposuna konulması şartla-
rının bir arada gerçekleşmesi 
durumunda söz konusu teslim 
ihracat teslimi sayılarak  istis-
naya konu edilebilecektir.

3065 sayılı Kanundaki istisna uygu-
lamasında ihracat, esas itibarıyla, 
serbest dolaşımda bulunan bir malın 
dış ticaret ve gümrük mevzuatları 
doğrultusunda, ihracat işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra Türkiye 
Cumhuriyeti gümrük bölgesi dışına 
çıkarılmasıdır. Dış ticaret mevzua-
tında ihracat olarak değerlendiri-
len ancak, 3065 sayılı Kanunun 12. 
maddesi ve KDV Uygulama Genel 
Tebliği’nin ilgili bölümünde belirlenen 
şartları taşımayan işlemlerin ihracat 
istisnası kapsamında değerlendiril-
mesi mümkün değildir. 

Mal ihracına ilişkin istisna, ihraca-
tın gerçekleştiği tarih olan gümrük 
beyannamesinin kapanma tarihini 
içine alan vergilendirme dönemine 
uygulanır ve ihracat faturası malın 
yurtdışı edildiği dönemden önce dü-
zenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın 
yapıldığı dönem KDV beyannamesi 
ile beyan edilir. Öte yandan;

 ► Uluslararası taşımacıl ığa i l işkin 
olarak deniz ve hava taşıma 
araçlarına yapılan akaryakıt, ku-
manya, teknik ve diğer malzeme 
şeklindeki teslimler ile,

 ► 3065 sayı l ı Kanunun ( 11/1- a) 
maddesinde yer verilen Türkiye'de 
ikamet etmeyenlere özel fatura ile 
yapılan satışlar da

Kanunda yer alan şartların sağlan-
ması durumunda KDV’den istisnadır.

C. Hizmet İhracatı

3065 sayıl ı KDV Kanunun (11/1-a) 
maddesine göre yurtdışındaki müş-
teriler için yapılan hizmetler vergi-
den istisna edilmiştir. Aynı Kanunun 
(12/2) maddesi gereğince, bir hizme-
tin KDV’den istisna olabilmesi için;

 ► Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri 
için yapılması, 

 ► H i z m e t t e n  y u r t d ı ş ı n d a 
faydalanılması, 

gerekir. Hizmetin yurtdışındaki bir 
müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki 
müşteri adına düzenlenen fatura 
ve benzeri belge ile tevsik edil ir. 
Hizmetten yurtdışında faydalanılma-
sından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki 
müşteri için yapılan hizmetin, müş-
terinin yurtdışındaki iş, işlem ve fa-
aliyetleri ile ilgili olması; Türkiye'deki 
faaliyetleri ile ilgisi bulunmamasıdır. 
Bunun yanı sıra;

 ► Yabancı firmaların Türkiye'den it-
hal ettiği (Türkiye'nin ihraç ettiği) 
mallar dolayısıyla verilen hizmet-
ler ile

 ► Türkiye içinde taşıma hakkı bulun-
mayan yabancı bayraklı gemilere 
ve uçaklara verilen tadil, bakım, 
onarım hizmetleri de 

hizmet ihracı kapsamında KDV’den 
istisnadır.

Türkiye’den serbest bölgelere veri-
len hizmetler ise hizmet ihracı kap-
samında değerlendirilmez. Ancak, 
serbest bölgedeki müşteri ler için 
yapılan fason hizmetler KDV’den 
istisnadır.

Ayrıca, aynı Kanunun (11/1-a) mad-
desine göre, uluslararası roaming 
(dolaşım) anlaşmaları kapsamın-
da yurtdış ındaki müşter i ler iç in 
Türkiye’de verilen roaming hizmet-
leri, ilgili ülkeler itibarıyla karşılıklı 
olmak kaydıyla KDV’den istisnadır.

D. İhraç Kayıtlı Teslimler

3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi 
kapsamında ihraç edilmek şartıyla 
imalatçılar tarafından kendilerine 
tesl im edi len mallara ait katma 
değer vergisi, ihracatçılar tarafın-
dan ödenmez. Mükelleflerce tahsil 
edilmeyen ancak ilgili dönem be-
yannamesinde beyan edilecek olan 
bu vergi, vergi dairesince tarh ve 
tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz 
konusu malların, ihracatçıya teslim 
tarihini takip eden ay başından iti-
baren 3 ay içinde ihraç edilmesi ha-
linde, tecil edilen vergi terkin olunur.

İhracatın mücbir sebepler veya bek-
lenmedik durumlar nedeniyle 3 ay 
içinde gerçekleştirilememesi halinde, 
en geç üç aylık sürenin dolduğu ta-
rihten itibaren 15 gün içinde başvu-
ran ihracatçılara Bakanlığın uygun 
görmesi halinde vergi dairelerince 3 
aya kadar ek süre verilebilir.

 İhracatın yukarıdaki şartlara uygun 
olarak gerçekleştirilmemesi halinde, 
tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği 
tarihten itibaren 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanunun 51. maddesine göre be-
lirlenen gecikme zammıyla birlikte 
tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek 
şartıyla teslim edilen malların Vergi 
Usul Kanununda belirti len mücbir 
sebepler nedeniyle ihraç edilme-
mesi halinde, tecil edilen vergi tecil 
edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı 
Kanunun 48. maddesine göre ilgili 
dönemler için geçerli tecil faizi ile 
birlikte tahsil edilir.

Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun 
geçici 17 nci maddesine göre dahil-
de işleme izin belgesi kapsamında 
ihraç edilecek ürünlerin imalinde 
kul lanı lacak maddeler in dahi lde 
işleme izin belgesine sahip mükel-
lef lere tesl iminde sektörel ayrım 
yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun 
( 11/1-c) maddesinde düzenlenen 
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tecil-terkin kapsamında işlem ya-
pılabilmesi mümkündür. Söz konusu 
maddenin uygulanmasında ihracat 
süresi olarak 3065 sayılı Kanunun 
(11/1-c) maddesindeki üç aylık süre 
yerine dahilde işleme izin belgesin-
de öngörülen süreler esas alınır. 

Dahilde işleme rejimi kapsamında 
ihracatın şartlara uygun olarak ger-
çekleştirilmemesi halinde ise zama-
nında alınmayan vergi, vergi ziyaı 
cezası uygulanarak gecikme faizi ile 
birlikte alıcıdan tahsil edilir.

II. KURUMLAR VERGİSİ 
KANUNU KANU-
NU’NDA YER ALAN 
DÜZENLEMELER

A. İstisnalar

a. Yurt Dışında Yapılan 
İnşaat, Onarım, Montaj 
İşleri ile Teknik Hiz-
metlerden Sağlanan 
Kazançlarda İstisna

5520 say ı l ı  Ku rum la r Verg i s i 
Kanunu’nun istisnaları düzenleyen 5. 
maddesinin 1. fıkrasının h bendinde 
yer alan düzenlemeler kapsamında; 
yurt dışında yapılan inşaat, onarım, 
montaj işleri ile teknik hizmetlerden 
sağlanarak Türkiye’de genel sonuç 
hesaplarına aktarı lan kazançlar, 
herhangi bir koşula bağlanmaksızın 
kurumlar vergisinden istisnadır.

İnşaat, onarım ve montaj işlerinin 
yurt dışında gerçekleştirilmesi için 
bir işyeri bulunması gerekirken, bu 
işlere bağlı teknik hizmetlerin yurt 
dışında herhangi bir işyeri olmaksızın 
Türkiye’den gerçekleştirilebilmesi de 
mümkün olabilmektedir. Bu sebep-
le teknik hizmetlerden elde edilen 
kazançların da anılan istisnadan 
yararlanabilmesi için bu işlerin yurt 
dışında bulunan işyerleri veya daimi 
temsilciler aracılığıyla yapılması ge-
rekmektedir. Yurt dışında ayrıca bir 
işyeri veya daimi temsilci olmadan 

yapılan teknik hizmetlerin ise hizmet 
ihracatı olarak değerlendirilmesi ge-
rekmektedir. Ayrıca, teknik hizmetle-
rin yurt dışındaki inşaat, onarım ve 
montaj işlerine bağlı olarak yapılma 
şartı bulunmamaktadır.

Söz konusu istisnanın uygulanması 
açısından, yurt dışında yapılan in-
şaat, onarım, montaj işleri ile teknik 
hizmetlerden sağlanan kazançların 
Türkiye’ye getiri lmesi zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Söz konusu ka-
zançların Türkiye’de genel sonuç he-
saplarına intikal ettirilmesi istisnadan 
yararlanılması için yeterlidir.

Yurt dışında yapılan inşaat işlerin-
de kullanılmak üzere alınmış krediler 
için, inşaat işlerinin sona erdirilme-
sinden sonra ödenmesi gereken 
faiz ve kur farkları, yabancı ülkede 
bunları ödeyecek bir işletmenin kal-
maması ve bu işe ilişkin olarak elde 
edilen hasılatın yurt dışındaki inşaa-
ta harcanan kredi tutarı kadar kısmı-
nın Türkiye’ye getirilmesi halinde, söz 
konusu kredi Türkiye'deki merkezin 
bir borcu haline gelmekte ve merkez 
tarafından ödenmesi zorunluluğu or-
taya çıkmaktadır. Bu kredilere ilişkin 
olarak yurt dışındaki inşaat işlerinin 
sona ermesinden sonra doğan kur 
farkı ve faizler, merkezdeki kurum 
için ticari kazancın elde edilmesi ve 
idamesi için yapılmış bir gider nite-
liğinde olduğundan, genel esaslar 
çerçevesinde kurum kazancının tes-
pitinde dikkate alınabilecektir.

İstisna uygulamasına konu olan ve 
yurt dışında yapılıp tamamlanan iş-
lerden doğan kazancın Türkiye’ye 
getirilmesi halinde, söz konusu ya-
bancı paraların değerlemesinden 
kaynaklanan kur farklarının istisna 
kazançla il işki lendiri lmesi mümkün 
değildir.

Yurt dışında yapılmakta olan işlerden 
elde edilen hasılatın Türkiye’ye dö-
viz olarak getirilmesi halinde, anılan 
işlerin tamamlandığı geçici vergilen-

dirme dönemine kadar söz konusu 
yabancı paraların değerlemesinden 
kaynaklanan kur farkları ise istisna 
kapsamında değerlendirilebilir.

b. Yurt Dışı Şube 
Kazançları

Kurumlar Vergisi Kanununun (5/1-g) 
maddesinde, kurumların yurt dışın-
da bulunan işyerleri veya daimi 
temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri 
kazançların;

 ► Doğduğu ülke vergi kanunları 
uyarınca en az %15 oranında 
gelir ve kurumlar vergisi benzeri 
toplam vergi yükü taşıması, 

 ► Elde edildiği hesap dönemine 
ilişkin yıllık kurumlar vergisi be-
yannamesinin verilmesi gereken 
tarihe kadar Türkiye’ye transfer 
edilmiş olması, 

 ► İştirak edilen şirketin ana faaliyet 
konusunun, finansal kiralama da-
hil finansman temini, sigorta hiz-
metlerinin sunulması veya menkul 
kıymet yatırımı olması durumun-
da, bu kazançların doğduğu ülke 
vergi kanunları uyarınca en az 
Türkiye’de uygulanan kurumlar 
vergisi oranında (2022 yıl ı için 
%23, 2023 yılı için %20) gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam 
vergi yükü taşıması  

durumunda kurumlar vergisinden 
istisnadır.

B. Serbest Bölgede 
Verilen Bazı 
Hizmetlerden Elde 
Edilen Kazançlarda 
İstisna

Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçi-
ci 3/2-a maddesine göre; serbest 
bölgelerde, bakım, onarım, montaj, 
demontaj , el leçleme, ayrış t ırma, 
ambalajlama, etiketleme, test etme, 
depolama hizmeti alanlarında faali-
yette bulunan ve hizmetin tamamını 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişiler-
le, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt 
dışında bulunanlara veren hizmet 
işletmelerinin, söz konusu hizmetlere 
konu malların serbest bölgelerden 
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Türkiye’ye herhangi bir şekilde girişi 
olmaksızın yabancı bir ülkeye gön-
derilmesi şartıyla bu hizmetlerden 
elde ettikleri kazançları kurumlar 
vergisinden istisnadır.

C. İndirimler

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (10/1-
ğ) maddesinde yer alan düzenleme 
kapsamında; Türkiye’de yerleşmiş 
olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve 
iş merkezi yurt dışında bulunanlara 
Türkiye’de veri len ve münhasıran 
yurt dışında yararlanılan mimarlık, 
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi 
raporlama, muhasebe kaydı tutma, 
çağrı merkezi, ürün testi , sertif i-
kasyon, veri saklama, veri işleme, 
veri analizi ve ilgi l i bakanlıkların 
görüşü al ınmak suretiyle Maliye 
Bakanl ığ ınca bel i r lenen meslek i 
eğit im hizmeti alanlarında faali-
yette bulunan hizmet işletmeleriyle 
ilgili bakanlığın izni ve denetimine 
tabi olarak eğitim ve sağlık alanın-
da faaliyet gösteren ve Türkiye’de 
yerleşmiş olmayan kişi lere hizmet 
veren işletmelerin münhasıran bu 
faaliyetlerinden elde ettikleri kazan-
cın %50’sinin beyan edilen kurum 
kazancından indirilmesi mümkündür. 
Söz konusu indirimden faydalanıla-
bilmesi için;

 ► Hizmeti verecek olan şirketin ana 
sözleşmesinde yer alan esas fa-
aliyet konuları arasında yukarıda 
yazılı olan faaliyetlerin bulunması,

 ► Hizmetin, Türkiye'den münhasıran 
Türkiye’de yerleşmiş olmayan yurt 
dışı mukimi kişi ve/veya kurum için 
yapılmış olması,

 ► Yapılan hizmet i le i lgi l i olarak 
düzenlenecek faturanın, yukarı-
da özellikleri belirtilen yurt dışı 
mukimi kişi ve/veya kurum adına 
düzenlenmesi, 

 ► Veri len hizmetten yurt dışında 
yararlanılmış olması

gerekir. İndirim kapsamında kabul 
edilen faaliyetlerden elde edilen 
kazancın, kurumlar vergisi matrahı-
nın tespiti açısından, hasılat, mali-
yet ve gider unsurlarının; ayrı ayrı 

izlenmesi, diğer faaliyetlerle ilişki-
lendirilmemesi ve kayıtların da bu 
ayrımı sağlayacak şekilde tutulması 
gerekmektedir. 

İndirim kapsamında kabul edilen 
faaliyetler ile bu kapsama girme-
yen işlerin birlikte yapılması halinde, 
indirim uygulanacak kazanca ilişkin 
hasılat, gider ve maliyet unsurlarının 
ayrı olarak tespit edilmesi esastır. 
Bunun mümkün olmadığı hallerde ise 
müşterek genel giderler, bu faaliyet-
ler ile ilgili olarak cari yılda oluşan 
hasılatın toplam hasılata oranı esas 
alınarak dağıtılır.

D. Götürü Gider

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 
‘İndirilecek Giderler’ başlığını taşıyan 
40. maddesinin 1. fıkrası gereği; ih-
racat, yurt dışında inşaat, onarma, 
montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde 
bulunan mükellefler, bu faaliyetler-
den döviz olarak elde ettikleri hâsı-
latın binde beşini aşmamak şartıyla 
yurt dışındaki bu işlerle ilgili gider-
lerine karşılık olmak üzere götürü 
olarak hesapladıkları giderleri in-
direbilirler. Söz konusu düzenleme 
ihracat yapan veya yurt dışında in-
şaat, onarma, montaj ve taşımacılık 
faaliyetlerinde bulunan mükelleflere 
kurumlar vergisi hesabında ilave bir 
indirim hakkı sağlamaktadır.

E. İhracat Yapan 
Kurumlarda Kurumlar 
Vergisi Oranının 
1 Puan İndirimli 
Uygulanması

7351 sayı l ı Kanunun 15. madde-
siyle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
32. maddesine 7. fıkra eklenmiş ve 
01.01.2022 tarihinden itibaren, ihra-
cat yapan kurumların münhasıran 
ihracattan elde ettikleri kazançları-
na kurumlar vergisi oranının 1 puan 
indirimli uygulanacağına dair düzen-
leme yapılmıştır. 

Bunun yanı sıra, aynı maddeye ek-
lenen 8. fıkra ile de; 01.01.2022 tari-
hinden itibaren, sanayi sicil belge-
sini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle 
iştigal eden kurumların münhasıran 
üretim faaliyetinden elde ettiği ka-
zançlara kurumlar vergisi oranının 1 
puan indirimli uygulanacağı hüküm 
altına alınmıştır. Söz konusu düzenle-
mede imalatçı kurumların üretimden 
elde ettikleri kazançların ihracata 
isabet eden kısmı için 7. fıkra hük-
müne göre ayrıca indirim uygu-
lanmayacağı hususunda belirleme 
yapılmıştır. Buna göre söz konusu 
uygulamadan yararlanabilmek için;

 ► İhracat yapan kurumların ihracat-
tan elde ettikleri kazançlarıyla sı-
nırlı olmak üzere kurumlar vergisi 
oranının 1 puan indirimli uygula-
nabilmesi için ihracat faaliyetiyle 
iştigal etmeleri yeterlidir. 

 ► Üretim faaliyetiyle iştigal eden 
kurumların üretim faaliyetinden 
elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı 
olmak üzere kurumlar vergisi ora-
nının 1 puan indirimli olarak uygu-
lanabilmesi için ise bu kurumların; 
sanayi sicil belgesine sahip olma 
ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal 
etme şartlarını birlikte sağlama-
ları gerekmektedir. 

 ► İhracat yapan kurumlar, gerek 
mal gerekse hizmet ihraçlarından 
elde ettikleri kazançlarına münha-
sır olmak üzere ilgili dönemde ge-
çerli olan kurumlar vergisi oranını 
1 puan indirimli uygulayabilecek-
lerdir. 2022 döneminde uygulan-
makta olan kurumlar vergisi oranı 
% 23 olduğu için düzenlemede 
yer alan şartları taşıyan kurum-
larda, ihracattan elde edilen ka-
zançlar için kurumlar vergisi oranı 
1 puanlık indirimle % 22 olarak 
uygulanacaktır. 

 ► Söz konusu madde uygulamasın-
da hizmet ihracı, yurt dışındaki bir 
müşteri için yapılan ve yurt dışın-
da faydalanılan hizmetleri kapsa-
maktadır. Ayrıca, karşılıklı olmak 
şartıyla uluslararası roaming an-
laşmaları çerçevesinde yurt dı-
şındaki müşteriler için Türkiye’de 
verilen roaming hizmetlerinden 
elde edilen kazançlar da 1 puan 
indirimli oranın uygulanacağı ka-
zançlar arasında yer almaktadır. 



20

CENTRUMTIME 2023/ Ocak- Şubat-Mart,  Sayı-12

 ► Mükelleflerin; ihracat faaliyetle-
rinin yanı sıra diğer faaliyetle-
rinden elde ettiği kazançlarının 
da bulunması halinde, ihracattan 
kaynaklanan ve 1 puan indirim 
uygulanacak matrah, ihracat-
tan elde edilen kazancın ticari 
bilanço karına oranlanması su-
retiyle tespit edilecektir. İndirim 
uygulanabilecek olan matrahın 
hesabı şu şekilde yapılacaktır;

İndirimli oran 
uygulanacak matrah

Öte yandan, 1 puan indirim uygula-
nacak kazanç tutarının gerek ihra-

cattan elde edilen kazancı gerekse 
ilgil i dönem safi kurum kazancını 
aşamayacağı tabiidir. Dolayısıyla, 
mükelleflerin ihracat faaliyetinden 
elde ettiği kazancın ticari bilanço 
karından fazla olması halinde safi 
kurum kazancını aşmamak kaydıyla 
ihracat faaliyetinden elde edilen 
kazancın tamamına 1 puan indirim 
uygulanabilir.

Mükellefler tarafından bu kapsam-
da üretilen ürünlerin satışından elde 
edilen kazancın bir kısmı veya tama-
mı ihracattan kaynaklansa bile bu 
kazanca üretim faaliyetinden elde 
edilen kazanç olarak kurumlar vergi-
si oranı zaten 1 puan indirimli olarak 
uygulanacağı için, bu kazancın ihra-
cata isabet eden kısmına ikinci defa 
indirime yol açacak şekilde ayrıca 1 
puan indirim uygulanması mümkün 
değildir.  

İndirim kapsamında kabul edilen 
faaliyetler ile bu kapsama girme-
yen işlerin birlikte yapılması halinde, 
indirim uygulanacak kazanca ilişkin 
hasılat, gider ve maliyet unsurlarının 
ayrı olarak tespit edilmesi esastır. 
Ancak, gider ve mal iyet unsur-
larının ayrı hesaplarda izlenmek 
suretiyle tespitinin mümkün olma-
ması durumunda müşterek genel 

giderler, indirim kapsamında olan 
faaliyetler ile indirim kapsamında 
olmayan faaliyetler arasında uygun 
bir dağıtım anahtarı tespit edilerek 
dağıtılabilecektir.

 Öte yandan, indirim kapsamın-
daki faaliyetler i le bu kapsamda 
değerlendir i lmeyen faal iyet lerde 
müştereken kullanılan tesisat, ma-
kine ve ulaştırma vasıtalarına ilişkin 
amortismanların ise bunların her bir 
işte kullanıldıkları gün sayısına göre 
dağıtımının yapılması gerekmekte-
dir. Hangi işte ne kadar süreyle 
kullanıldığı tespit edilemeyen sabit 
kıymetlere ilişkin amortismanlar ise 
müşterek genel giderlerle birl ikte 
dağıtıma tabi tutulacaktır.

İhracat faaliyetiyle iştigal eden mü-
kelleflerin hizmet ihracından elde 
ettikleri kazancın %50’l ik kısmının 
Kanunun (10/1-ğ) maddesi kapsa-
mında kurumlar vergisi matrahının 
tespit inde indirim olarak dikkate 
alınmış olması halinde, ihracat ka-
zancının zaten söz konusu indirime 
konu edilerek vergi dışı bırakılmış 
olan kısmı iç in kurumlar vergis i 
oranının 1 puan indirimli uygulan-

ması mümkün değildir. İhracat fa-
aliyetinden elde edilen kazancın 
Kanunun (10/1-ğ) maddesinde yer 
alan bu indirime konu edilen kısmı 
indirildikten sonra kalan tutar 1 puan 
indirimli oranın uygulanacağı matra-
hın tespitinde dikkate alınabilir. Aynı 
şekilde, 1 puan indirim uygulanacak 
matrahın hesabında indirime konu 
edilerek vergi dışı bırakılmış olan 
üretim veya ihracat kazancı, ticari 
bilanço karından da çıkarılacaktır.

Öte yandan, Kanunun 32/A mad-
desi kapsamında indirimli kurumlar 
vergisinden yararlanmakta olan sa-
nayi sicil belgesini haiz mükelleflerin 
aynı dönemde üretim faaliyetlerin-
den veya ihracat faaliyetlerinden 
kazanç elde etmiş olmaları halinde, 
hem Kanunun 32. maddesinin 7 ve 
8. fıkraları kapsamında 1 puanlık 
indirimden hem de Kanunun 32/A 
maddesi kapsamında yatırım teşvik 
belgelerindeki vergi indirim oranı-
na göre indirimli kurumlar vergi-
sinden aynı anda yararlanmaları 
mümkündür.

Matrah X

İhracat faaliyetinden elde 
edilen kazanç 

Ticari bilanço karı (TBK)
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III. KAMBİYO TAKİBİ 
VE İHRACAT BE-
DELLERİNİN YUR-
DA GETİRİLME 
SÜRESİNE İLİŞKİN 
DÜZENLEMELER

2018-32/48 no’lu Türk Parası Kıymeti 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara 
İlişkin Tebliğ’in ‘İhracat bedellerinin 
yurda getirilmesi’ başlığını taşıyan 
3.maddesi göre; ihracat işlemlerine 
ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini 
müteakip doğrudan ve gecikmeksi-
zin ihracata aracılık eden bankaya 
transfer edilir veya getirilir. Bedellerin 
fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün 
içerinde yurda getirilmesi zorunludur. 

Söz konusu Tebliğ kapsamında peşin 
döviz karşılığında ihracatın ise 24 ay 
içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. 
Bunun yanı sıra, gene aynı Tebliğ’in 
‘Özell iği Olan İhracat ’ başlıkl ı 5. 
maddesinde çeşitli ihracat türleri için 
ihracat bedellerinin yurda getirilme 
sürelerine ilişkin farklı belirlemeler 
yapılmıştır. 

Ayrıca, İhracat Genelgesi’nin EK 1. 
maddesinde 18.04.2022 tarihinde 
yapılan değişiklik gereğince; İBKB 
(ihracat bedeli kabul belgesi) veya 
DAB’a (döviz alım belgesi) bağla-
nan ihracat bedeli dövizin %40’ı, 
İBKB veya DAB’ın düzenlendiği ta-
rihteki işlem kuru üzerinden Merkez 
Bankasına satılmak üzere İBKB veya 
DAB’ı düzenleyen bankaya satılmak 
zorundadır. 

Öte yandan, TCMB taraf ından 
10.06.2022 tarihinde değişikliğe gi-
dilen İhracat ve Döviz Kazandırıcı 
Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama 
Talimatı uyarınca, TL reeskont kredi-
si kullanacak olan kurumlar tarafın-
dan; ihracat bedeli dövizin %40’ının 
Merkez Bankası’na satılması şartının 
yanı sıra, aynı tarihte söz konusu dö-
vizin en az %30’unun da bir bankaya 
satılması zorunlu bulunmaktadır. 

SONUÇ

Ülkemizde uygulanan vergi kanunla-
rında ihracatın ve döviz kazandırıcı 
faaliyetlerin desteklenmesi hususun-
da çeşitli yasal düzenlemeler bulun-
maktadır. Bunun yanı sıra bazı uy-
gulamalar ise kaynağını uluslararası 
anlaşmalardan almaktadır.  Çünkü, 
devletler ekonomik, sosyal ve siyasal 
amaçlarla uluslararası ticarete mü-
dahalede bulunmaktadır. Devletlerin 
ülke ticaretini sınırlandırmak veya 
özendirmek için yaptığı ekonomik ve 
hukuksal düzenlemeler ile akdetmiş 
oldukları uluslararası anlaşmalar dış 
ticaret politikasını ve bu politikanın 
araçlarını oluşturmaktadır. 

İhracat işlemleri ülkeye döviz girişi-
nin olması ve ödemeler dengesinin 

sağlanması yönüyle ülke ekonomileri 
için kritik bir role sahiptir. İthalatın 
ihracattan fazla olması durumunda 
ekonomi açısından dış ticaret açı-
ğı ortaya çıkmaktadır. Bu noktada 
kamu otoritesinin ülkenin ihracatını 
ve döviz kazandırıcı faaliyetlerini 
destekleyici yönde düzenlemeler 
yapması önem arz etmektedir. Söz 
konusu düzenlemelerin en başta 
gelen maliye politikası aracı ise uy-
gulanan vergi politikalarıdır.

Dolayısıyla, bu kapsamda ve bu 
çalışma ile ihracatın vergilendirilme-
sinde özellik arz eden durumlar ile 
yürürlükteki vergi kanunlarında yer 
alan istisna, indirim ve diğer çeşitli 
yasal düzenlemelerin bir derleme-
si ve değerlendirilmesi yapılmaya 
çalışılmıştır. 
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GİRİŞ

Ülkemize insanların birçoğu özel 
veya kamu sektöründe işverene 
bağlı olarak çalışmakta ve bu hiz-
metlerinin karşıl ığında ücret geliri 
elde etmektedirler. 21.05.2016 tarih 
ve 29718 sayıl ı 1 Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye 
ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın 
Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine 
Da i r Yöne tme l i k te  Değ i ş i k l i k 
Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 5 
ve üzerinde çalışanı bulunan işyer-
lerinde ücretlerin banka kanalıyla 
ödenmesi zorunluluğu getir i lmiş-
t ir. Bankalar işverenlerle yapmış 
olduklar ı promosyon sözleşmesi 
kapsamında; kendilerinden maaş 
alan personele kredi temin etme, 
kredi kartı verme, havale ve EFT 
işlemlerini masrafsız ve/veya düşük 
masraflarla yapılması gibi bankacılık 

işlemlerinin bankalarında gerçek-
leştirilmesini sağlamak suretiyle ve 
hesaplardaki atıl parayı kullanarak 
ticari faaliyetlerini genişletmeyi ve 
faiz geliriyle ticari kazanç elde et-
meyi amaçlamaktadırlar.

Özellikle de çalışanların nicelik ola-
rak çok olduğu işyerlerinde sıkça 
karşılaşılan bankalar ile imzalanan 
maaş ödeme protokolleri gereğin-
ce, bankalar tarafından çalışanlara 
yapılan "promosyon" ödemelerinin 
doğrudan ücretl i hesabına veya 
işveren kanalıyla çalışanlara öden-
mesi söz konusu olabilmektedir. 

Kamu veya özel kuruluşlar ile ban-
kalar arasında yapılan maaş öde-
me protokolleri gereğince, bankalar 
tarafından söz konusu kuruluşlara 
veya personeline ayni veya nakdi 
olarak bell i dönemlerde yapılan 

"promosyon" ödemeler in in gel i r 
vergisi, damga vergisi, katma de-
ğer vergisi yönünden nasıl değer-
lendirileceği hususu zaman zaman 
uygulamada tereddütlere sebep 
olabilmektedir.

Bu makalede bankadan alınan pro-
mosyon ödemelerinin 3 farklı alter-
natifte çalışana dağıtı lması veya 
şirkette kalmasının vergisel etkileri 
üzerinde değerlendirmelerde bulu-
nuyor olacağız.

I. 193 SAYILI GELİR 
VERGİSİ VE 4857 
SAYILI İŞ KANUN-
LARINA GÖRE ÜC-
RET’İN TARİFİ:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
61. maddesine göre ücret ; “işvere-
ne tabi ve belirli bir işyerine bağlı 
olarak çalışanlara hizmet karşılığı 
veri len para ve ayınlar (hizmet 
karşı l ığının mal olarak veri lmesi) 
i le sağlanan ve para i le temsi l 
edi lebi len menfaatlerdir. Ücretin 
ödenek, tazminat, kasa tazminatı 
(mali sorumluluk tazminatı), tahsi-
sat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, 
prim, ikramiye, gider karşılığı veya 
başka adlar altında ödenmiş olması 
veya bir ortaklık ilişkisi niteliğinde 
olmamak şartı ile kazancın belli bir 
yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulun-
ması ücretin niteliğini değiştirmez.”  
Şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı Kanunun 62. maddesinde ise 
iş verenler, “hizmet erbabını işe 
alan, emir ve talimatları dahilinde 

Gökhan ŞİT
Direktör, Vergi Hizmetleri, SMMM

BANKALARDAN ALINAN PROMOSYON 
GELİRLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
VE FATURA İŞLEMLERİ

gokhan.sit@centrumdenetim.com

1 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/05/20160521-8.htm
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çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir” 
şeklinde tanımlanmıştır.

Bu hükümlere göre, ücret gelirini 
meydana getiren üç temel unsur 
şöyledir2:

 ► Bir işverene tabi olma: Herhangi 
bir ödemenin ücret olarak kabul 
edilebilmesi için gerekli olan ilk 
unsur çalışanın işverene tabi ol-
masıdır. İşveren, hizmet erbabını 
işe alan, emir ve talimatları da-
hilinde çalıştıran gerçek ve tüzel 
kişilerdir. Çalışanın işverene bağ-
lılığı, fiili olabileceği gibi kanun, 
tüzük, yönetmelik veya sözleşme-
lerle de saptanmış olabilmektedir.

 ► Belli bir iş yerine bağlı olma: 
İşyeri ticari, sınai, zirai ve mes-
leki bir faal iyetin yürütülmesi 
için tahsis edilen veya bu faa-
liyetlerde kullanılan yerlerdir. Bu 
yerlere bağlılık, hukuki anlamda 
bir bağlılıktır. Hizmetin mutlaka 
fiilen iş yerinde yapılması zorunlu 
değildir.

 ► Hizmetin karşılığı olarak bir 
ödemenin yapılması: Ödeme 
bir hizmet karşılığı değilse ücret 
sayılmasına imkân yoktur. Hizmet 
karşılığı olarak yapılan ödeme, 
nakit (haftalık , aylık vb.), ayın 
(hizmet karşı l ığının mal olarak 
verilmesi) veya para ile temsil 
edi lebi len menfaat ler (konut, 
araç sağlanması gibi) şeklinde 
olabilir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. mad-
desine göre; bir iş sözleşmesine 
dayanarak çalışan gerçek kişiye 
işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel 
kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan 
kurum ve kuruluşlara işveren, işçi 
ile işveren arasında kurulan ilişkiye 
iş ilişkisi denmektedir. 

Aynı Kanunun 32. maddesine göre 
ise ücret; bir kimseye bir iş karşı-
lığında işveren veya üçüncü kişiler 
tarafından sağlanan ve para ile 
ödenen tutar olarak tanımlanmıştır. 
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelik-
teki her çeşit istihkak kural olarak, 
Türk parası ile işyerinde veya özel 
olarak açılan bir banka hesabına 
ödenir. Ücret, prim, ikramiye ve bu 
nitelikteki her çeşit istihkak, yaban-
cı para olarak kararlaştırılmış ise 
ödeme günündeki rayice göre Türk 
parası ile ödeme yapılabilir.

Gelir Vergisi ve İş Kanununa göre 
hangi ödemelerin ücret kapsamın-
da olduğuna, sınıflandırılmasına ve 
kapsamına değinmiş olduk şimdi de 
şirketlerin promosyon ödemeleriyle 
bankalarla yaptıkları anlaşmalara 
ve personellerine aktarmalarına 
göre olabilecek vergisel yükümlü-
lükleri değerlendirelim.

A. Şirketin Bankayla 
Anlaşması ve 
Promosyon Tutarların 
Çalışanların 
Hesaplarına 
Yatırılması Durumu;

İşverenler i le bankalar arasında 
imzalanan maaş ödeme protokolü 
gereğince; maaş promosyonlarının 
bankalar tarafından doğrudan ça-
lışanlara puan veya nakit olarak 
ödenmesi durumunda, söz konusu 
promosyon ödemeleri ücret olarak 
değerlendirilmeyecektir. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 
1 . maddesinde, bu Kanuna ekl i 
( 1) sayı l ı tabloda yazıl ı kağıt la-
rın damga vergisine tabi olduğu; 
Kanuna ekli (1) sayılı tablonun " IV. 
Makbuzlar ve diğer kağıtlar" baş-
lıklı bölümünün 1/b fıkrasında da, 
"Maaş, ücret, gündelik, huzur hak-
kı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, 
yemek ve mesken bedeli, harcırah, 
tazminat ve benzeri her ne adla 
olursa olsun hizmet karşılığı alınan 
paralar (avans olarak ödenenler 
dahil) için verilen makbuzlar ile bu 
paraların nakden ödenmeyerek kişi-
ler adına açılmış veya açılacak cari 
hesaplara nakledildiği veya emir 
ve havalelerine tediye olunduğu 
takdirde nakli veya tediyeyi temin 
eden kağıtların" binde 7,59 nispetin-
de damga vergisine tabi tutulacağı 
hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, şirket personelinin ma-
aşlarının bankaya yatırılması işlemi-
ne bağlı olarak banka tarafından 
personeline yapılacak promosyon 
ödemeleri hizmet karşılığı yapılacak 
bir ödeme olmadığından, promos-
yon ödemesi nedeniyle düzenlene-
cek kağıtların damga vergisine tabi 
tutulmaması gerekmektedir.3

Öte yandan 3065 say ı l ı  KDV 
Kanununun;

 ► 1/1. maddesinde, Türkiye'deki tica-

2 https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/2022_ucretgelirirehber.pdf
3 https://vergialgi.com/bankalar-tarafindan-calisanlara-odenen-promosyon-odemelerinin-vergisel-boyutu
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ri, sınai, zirai faaliyet ve serbest 
meslek faaliyeti çerçevesinde ya-
pılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye 
tabi olduğu,

 ► 4. maddesinde hizmetin, teslim ve 
teslim sayılan haller ile mal itha-
latı dışında kalan işlemler olduğu; 
bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, 
işlemek, meydana getirmek, imal 
etmek, onarmak, temizlemek, mu-
hafaza etmek, hazırlamak, de-
ğerlendirmek, kiralamak, bir şeyi 
yapmamayı taahhüt etmek gibi 
şekillerde gerçekleşebileceği,

 ► 20. maddesinde, teslim ve hizmet 
işlemlerinde matrahın, bu işlem-
lerin karşılığını teşkil eden bedel 
olduğu, bedel deyiminin ise, malı 
teslim alan veya kendisine hiz-
met yapılan veyahut bunlar adına 
hareket edenlerden bu işlemler 
karşılığında her ne suretle olur-
sa olsun alınan veya bunlarca 
borçlanılan para, mal ve diğer 
suretlerde sağlanan ve para ile 
temsil edilebilen menfaat, hizmet 
ve değerler toplamını ifade ettiği,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

 ► Şirketin personelinin maaşlarının 
bankaya yatırılması işlemine bağlı 
olarak banka tarafından persone-
le yapılacak promosyon ödeme-
leri KDV'ye tabi bulunmamaktadır.

 ► Promosyon ödemeleri üzerinden 
şirket tarafından komisyon alın-
ması veya promosyon ödemesi-
nin bir kısmının şirkete yapılması 
(şirketin hesaplarının söz konusu 
bankada bulunması sebebiyle) 
halinde şirkete yapılacak pro-
mosyon ödemesi veya söz konusu 
komisyon tutarı üzerinden şirket 
tarafından düzenlenecek fatura-
da %18 oranında KDV hesaplan-
ması gerekmektedir.

B. Şirketin Bankadan 
Aldığı Promosyon 
Tutarını Hesaplarında 
Tutması Durumu;

İşverenler i le bankalar arasında 
imzalanan maaş ödeme protoko-
lü gereğince, şirket hesaplarına 
bankadan yatır ı lan tutarın şirket 
faal iyetlerinde kul lanı lmak üzere 
değerlendirilmesi diğer bir deyişle 
personele dağıtılmaması durumuyla 
da karşılaşılabilmektedir.

Böyle bir durumda şirket tarafın-
dan elde edilen tutarlar finansman 
geliri olarak addedilecektir. Şirketin 
bankadan alınan tutar için % 18 
KDV Dahil fatura düzenlemesi ge-
rekecektir.  Düzenlenecek faturada 
KDV Uygulama Genel Tebliği ’nin 
“2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler” kısmında 
yer alan açıklamalar kapsamında 
5/10 oranında tevkifatı da uygulan-
ması gerekmektedir. 

C. Şirketin Bankadan 
Aldığı Promosyon 
Tutarını Önce 
Hesabına Alıp 
Sonra Personeline 
Dağıtması Durumu;

İşverenler i le bankalar arasında 
imzalanan maaş ödeme protoko-
lü gereğince, sözleşmede yer alan 
tutarı personeline bizzat şirket he-
saplarından dağıtmak üzere önce 
şirkete hesaplarına alması ve son-
rasında personele dağıtması duru-
muyla karşılaşılabilmektedir. Böyle 
bir durumda şirkete bankadan aldığı 
promosyon tutarı için genel orana 
tabi %18 KDV dahil fatura düzenle-
mesi gerekmektedir. Hesaba gelen 
tutarın ücret olarak değerlendiril-
memesi için geldiği tarih itibariyle 
personel hesaplarına aktarı lması 
gerekmektedir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61. 
maddesinde; "Ücret, işverene tabi 
ve belirli bir işyerine bağlı olarak 

çalışanlara hizmet karşılığı verilen 
para ve ayınlar i le sağlanan ve 
para ile temsil edilebilen menfaat-
lerdir" şeklinde tanımlanırken, aynı 
maddenin devamında ücretin; öde-
nek, tazminat, kasa tazminatı (mali 
sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, 
avans, aidat, huzur hakkı, prim, ik-
ramiye, gider karşılığı veya başka 
adlar altında ödenmiş olması veya 
bir ortaklık münasebeti niteliğinde 
olmamak şartı i le kazancın bell i 
bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş 
bulunması onun mahiyetini değiş-
tirmeyeceği hüküm altına alınmıştır. 
Aynı kanunun 62. maddesinde ise; 
iş verenlerin, hizmet erbabını işe 
alan, emir ve talimatları dahilinde 
çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler ol-
duğu belirtilmiştir. Buna göre ban-
kalar tarafından yapılan promosyon 
ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu açı-
sından değerlendirildiğinde; vergi 
mükellefi olsun veya olmasın pro-
mosyon anlaşması yapılan kuruma 
ödeme yapılması ve bu ödemelerin 
gelir olarak kaydedilmeden ça-
lışanlara aynen aktarılması ha-
linde, ödeme yapan kurum aracı 
durumunda olacağından çalışanlara 
yapılan bu türden ödemelerin üc-
ret olarak değerlendirilmesi mümkün 
olmayacaktır.

Şirket hesabına gelen promosyon 
tutarının ücret olarak değerlendiril-
memesi ve vergiye tabi tutulmaması 
adına geldiği tarih itibariyle perso-
nele dağıtılması önem arz etmek-
tedir. Aksi bir durumda bankadan 
alınan tutar finansman geliri olarak 
addedilecek olup bu tutar şirket ta-
rafında gelir olarak sınıflandırılacak-
tır yine teamüllere uygun olmayan 
zaman diliminde diğer bir deyişle 
bankadan alınan tutarın personele 
ileriki dönemlerde dağıtılması hali 
de yine sözü edilen ödemenin üc-
ret olarak değerlendirilme ihtimalini 
doğuracaktır ki böyle bir durumda 
dağıtı lan tutar için Gelir Vergisi , 
Damga Vergisi Ve Sosyal Güvenlik 
Primi kesintileri olacaktır.
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SONUÇ VE GENEL 
DEĞERLENDİRME:

İ şverenler, h izmet erbabın ı 
işe alan , emir ve tal imat lar ı 
dahi l inde çal ı ş t ı ran gerçek 
ve tüzel k iş i lerdir. Bu kap-
samda; maaş promosyon-
lar ın ın bankalar taraf ından 
doğrudan çal ışanlara puan 
veya naki t olarak ödenmesi 
durumunda, banka i le çal ı -
şanlar aras ında işç i- i şveren 
i l i ş k i s i  o lmad ığ ı ndan  üc -
ret o larak vergi lendir i lmes i 
mümkün deği ld ir. 

Promosyon ödemesinin , ver-
gi mükel lef i o lsun veya ol-
masın promosyon anlaşması 
yapılan kuruma yapılması ve 
bu ödemeler in gel i r olarak 
kaydedi lmeden ça l ı şan lara 
aynen aktar ı lmas ı  ha l inde, 
çal ı şanlara yapı lan bu tür-
den ödemelerin ücret olarak 
değer lend i r i lmes i  mümkün 
deği ld ir. 

Ancak , promosyon ödeme-
l e r i n i n  banka  ta ra f ı ndan 
doğrudan ik t i sad i faal iyet i 
olan kurumlara yapı lması ve 
yapı lan ödemeler in kazan-
ca dah i l  ed i lmes i  ha l i nde 
daha sonra i lg i l i  kurum ta-
raf ından çal ışanlara yapı lan 
ödemeler banka promosyo-
nu o lma n i te l iğ in i  kaybet-
miş olacağından ücret ler in 
ve rg i l e nd i r i lmes i ne  i l i ş k i n 
hükümlere göre değer len-
dir i lmesi gerekmektedir. Öte 
yandan yapı lan promosyon 
ödemeler i  ivaz l ı  b i r in t ika l 
olması nedeniy le veraset ve 
in t i ka l  verg i s in in konusuna 
girmemektedir.
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GİRİŞ

Vergi idaresi elektronik belge siste-
mini ticari hayatta yaygınlaştırsa da 
çeşitli nedenlerle geç gelen fatura-
lar olabilmektedir, özellikle kapanan 
döneme ait geç gelen faturaların 
vergisel işlemlerinin nasıl olacağı 
yazımızın konusunu oluşturmaktadır.

I. KDV BOYUTUNUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Çokta uzak olmayan bir tarihte çö-
züme kavuşturulduğu için konuyu 
öncelikle Katma Değer Vergisi açı-
sından değerlendirelim. KDV Kanunu 
29/3. maddesi ‘’indirim hakkı vergiyi 
doğuran olayın vuku bulduğu takvim 
yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesika-
ların kanuni defterlere kaydedildiği 
vergilendirme döneminde kullanıla-
bilmektedir’’ şeklindeyken, 7104 sayılı 
Kanunun 8 inci maddesi ile yapılan 
değişiklikle; 01.01.2019 tarihinden ge-
çerli olmak üzere yapılan ‘’İndirim 
hakkı vergiyi doğuran olayın vuku 
bulduğu takvim yıl ını takip eden 
takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili 
vesikaların kanuni defterlere kay-
dedildiği vergilendirme döneminde 
kullanılabilir” şeklinde yapılan dü-
zenleme ile KDV yönünden çözüm 
getirilmiş oldu. Örnek vermek gere-
kirse 2021 yılına ait geç gelen bir 
faturanın KDV’si 31.12.2022 tarihine 
kadar indirim konusu yapılmasının 
önünde bir engel kalmamış oldu. 
Çeşitl i özelgelerle geçici çözüm-
ler üretmeye çalışan vergi idaresi 
mezkur madde lafzında yapılan 
değişiklik ile konuyu kesin çözüme 
kavuşturmuş oldu.

II. GELİR/KURUMLAR 
VERGİSİ AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Her ne kadar hesap dönemi ka-
pandıktan sonra gelen faturalar-
da KDV sorunu çözülmüş olsa da 
ilgili faturanın matrahı olan gider 
ve maliyet kısmı için durum biraz 
farklı. Gelir vergisi kanunu 1.madde-
si ile Kurumlar Vergisi Kanununun 
25.maddesinde genel hesap döne-
minin takvim yılı olduğu hüküm altı-
na alınmıştır. Vergilendirmenin temel 
ilkelerinden olan dönemsellik ilkesine 
göre de, gelir ve giderler ait olduk-
ları takvim yılı kazançlarının tespitin-
de dikkate alınması gerekmektedir. 
Dolayısıyla her gider veya maliyet 
unsuru ilgili olduğu hesap dönemi-
nin kazancının tespitinde dikkate 
alınmak zorundadır. Hesap dönemi 

kapandıktan sonra gelen faturaları 
içeriklerine göre gider ve maliyet 
açısından ayrı ayrı değerlendirmek 
gerekmektedir. Gider açıs ından 
bakıldığında dönemsell ik kavramı 
gereği hiç kuşkusuz Kanunen Kabul 
Edilmeyen Gider olarak dikkate al-
mak gerekecektir. Hesap dönemi 
kapandıktan sonra gelen fatura 
matrahı eğer bir mal alım faturası 
ise ve henüz satışı yapılmamış ise 
envanterde fiilen olduğundan dolayı 
stok hesaplarına kaydedilmesinde 
herhangi bir sorun olmamaktadır. 
Burada dikkat edilmesi gereken di-
ğer konu; mal alım faturasına konu 
malın maliyet hesaplarına kaydedil-
diği durumda önceki yılın envanteri 
hatalı olmuş demektir. Bu durumda 
önceki yıl bilançosu ile stoklar ka-
leminin düzeltilmesi gerekmektedir. 

Ali KOÇYİĞİT
Kıdemli Müdür, Vergi Hizmetleri, SMMM

HESAP DÖNEMİ KAPANDIKTAN SONRA 
GELEN FATURALARIN VERGİSEL 
DURUMU

ali.kocyigit@centrumdenetim.com
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III. HESAP DÖNEMİ 
KAPANDIKTAN 
SONRA YILLIK BE-
YANNAME VERİL-
MEDEN ÖNCE ULA-
ŞAN FATURALARDA 
DURUMUN DE-
ĞERLENDİRİLMESİ

Hesap dönemi kapandıktan sonra 
henüz Kurumlar vergisi beyanname-
si verilmeden gelen gider faturası-
nın Kurumlar Vergisi matrahından 
indirim konusu yapılabileceği T.C. 
Gel ir İdaresi Başkanl ığı Manisa 
Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef 
Hizmetler i Grup Müdürlüğü ta-
rafından veri len özelgede (Sayı: 
B.07.1.GİB.4.45.15.01-125[49.01.07]-78 
Tarih: 20/08/2013) görüşü verilmiştir. 
İlgili Özelgede özetle; “Bu hüküm 
uyarınca ticari faaliyetle ilgili olarak 
yapılan ve indirimi mümkün olan 
giderler, ilgili bulunduğu yılın ticari 
kazancının tespitinde dikkate alı-
nabilecektir. Ayrıca, ticari kazancın 
tespitinde tahakkuk esası geçerli ol-
duğundan, bir giderin safi kazancın 
tespitinde indirim konusu yapılabil-
mesi için mahiyet ve tutar itiba-
riyle kesinleşmiş olması yeterlidir. 
KVK-6/2007-1 sayılı Sirkülerin "Zarar 
olsa dahi indirilecek istisnalar ve 

indirimler "bölümünün "65- Diğer 
İndirimler" alt bölümünde; "bu satıra 
yazılacak indirim ve istisna konusu 
kazançların bulunması halinde bun-
ların nelerden oluştuğu hususu da 
beyannameye eklenen yazıda ay-
rıca belirtilecektir. E-Beyannamede 
ise "Diğer İndir im ve İst isnalar" 
satırının doldurulması durumunda, 
her bir indirim ve istisnanın hangi 
mevzuattan veya işlemden kaynak-
landığı belirtilecek şekilde ayrı ayrı 
satırlara yazılması gerekmektedir." 
açıklamasına yer verilmiştir. Buna 
göre; 2011 yıl ına ait olan ancak, 
hesap dönemi kapandıktan sonra 
gelen gider faturalarında yer alan 
tutarların tahakkuk ettikleri 2011 yı-
lının gideri olarak değerlendirilmesi 
ve fatura tarihinin içinde bulunduğu 
2011 yılının kurum kazancının tespi-
tinde dikkate alınması gerekmekte-
dir. Dolayısıyla bu fatura tutarları, 
kurumlar vergisi beyannamesinde 
"Zarar olsa dahi indirilecek istis-
nalar ve indirimler" bölümündeki 
"Diğer indirim ve istisnalar" satırında 
açıklama da girilerek gösterilmek 
suretiyle kurum kazancından indi-
rim konusu yapılabilecektir. Ayrıca, 
söz konusu faturalar 2012 yılında 
kayıtlara alınarak bu dönemde ka-
nunen kabul edilmeyen gider olarak 
dikkate alınacaktır.” denilmektedir.

SONUÇ

Özetlemek gerekirse, hesap dö-
nemi kapandıktan sonra gelen 
faturaların muhasebe kaydı i lgi l i 
yılda yapılabilecek, kaydı yapılan 
faturanın matrahı KKEG; KDV’si ise 
kaydın yapıldığı ayda indirim ko-
nusu yapılabilecektir. Fatura, mal 
al ış faturası ise stokta bulunup 
bulunmadığına ve maliyet hesap-
larına kaydedilip kaydedilmediğine 
bakılarak henüz satışı yapılmamış 
ise stok hesaplarına kaydedilebile-
cektir. Yukarıda sözü edilen özelge 
gereği geç gelen faturanın matrahı 
Kurumlar Vergisi beyannamesinde 
“Diğer İndirimler” bölümünde ge-
rekl i açık lama yazı larak dönem 
Kurumlar verg i s i  matrah ından 
indirilebilecektir.
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GİRİŞ

Ülkemizde Bağış ve yardımlar kar-
şılıksız yapılmak suretiyle toplumun 
genel menfaatlerini gözeten sosyal 
dayanışmayı teşvik eden, toplumun 
ve ülkenin gelişmesine katkı sağla-
yan bir dayanışma kültürü olarak 
görülmektedir. Bağış ve yardımlar 
nakdi ve ayni olarak iki türlü ya-
pılarak bu dayanışmaya katkı sağ-
lamaktadır. Vergi mükellefi gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefleri tarafın-
dan yapılan bağış ve yardımlarla 
ilgil i olarak, 5520 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 10.Maddesinin 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 
89.Maddesinin ile 40.Maddesinin bi-
rinci fıkrasının 10 numaralı bendinde 
düzenlemeler yapılarak, bağış ve 
yardımların vergi matrahından in-
dirimine olanak sağlayarak, bağışçı 
vergi mükellefleri teşvik edilmiş, vergi 
matrahının tespiti noktasında, bazı 
bağış ve yardımların tamamı vergi 
matrahından indir i lebi l irken bazı 
yardımlarda sınırlamalar getirilmiştir. 
Bu makalemizde yapılan bağış ve 
yardımlarda özellik arz eden bazı 
hususları irdelemeye çalışacağız.

I. GELİR VEYA KU-
RUMLAR VERGİSİ 
MATRAHIN TES-
PİTİ SIRASINDA 
TAMAMI İNDİRİ-
LEBİLECEK BAĞIŞ 
VE YARDIMLAR

A. Eğitim, Sağlık ve Din 
Tesislerine Yapılan 
Bağış ve Yardımlar

Kurumlar Vergis i Kanunu ’nun 10. 
maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi 
uyarınca; genel ve özel bütçe-
li kamu idarelerine, il özel idare-
ler ine, belediyelere ve köylere, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara ve kamu yara-
rına çalışan dernekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetinde 
bulunan kurum ve kuruluşlara bağış-
lanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde 50 
yatak) kapasitesinden az olmamak 
kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk 
yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi 
ve bakım ve rehabilitasyon merkezi 
ile mülki idare amirlerinin izni ve 
denetimine tabi olarak yaptırı la-
cak ibadethaneler ve Diyanet İşleri 
Başkanlığı denetiminde yaygın din 
eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik 
ve Spor Bakanl ığ ına ait genç-
lik merkezleri ile gençlik ve izcilik 
kamplarının inşası dolayısıyla yapı-
lan harcamalar veya bu tesislerin 
inşası için bu kuruluşlara yapılan her 
türlü bağış ve yardımlar ile mevcut 
tesislerin faaliyetlerini devam et-
tirebilmeleri için yapılan her türlü 
nakdî ve aynî bağış ve yardımların 

tamamı kurum kazancının tespitin-
de indirim konusu yapılabilecektir. 
Düzenlemedeki “okul” ifadesinden, 
doğrudan eğitim-öğretim hizmetle-
rinin verildiği temel birimlerin an-
laşılması gerekmekte olup rehberlik 
ve araştırma merkezi, mesleki eğitim 
merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki 
ve teknik eğitim merkezi ve akşam 
sanat okul ları da bu kapsamda 
değerlendirilecektir. “Sağlık tesisi” 
ifadesinden ise Sağlık Bakanlığınca 
sağlık tesisi kapsamında değerlen-
dirilen kurum ve kuruluşların anla-
şılması gerekmektedir.

B. Kültür ve Turizm 
Amaçlı Bağış 
ve Yardımlar 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. 
maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi; 
“Genel ve özel bütçeli kamu ida-
releri, il özel idareleri, belediyeler 
ve köyler, Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu 
yararına çalışan dernekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetinde 
bulunan kurum ve kuruluşlar tarafın-
dan yapılan veya Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca desteklenen ya da des-
teklenmesi uygun görülen bağış ve 
yardımlar;

 ► Kültür ve sanat faaliyetlerine iliş-
kin ticarî olmayan ulusal veya 
ulus lararası organizasyonlar ın 
gerçekleştirilmesine,

 ► Ülkemizin uygarl ık bir ik imin in 
kültürü, sanatı, tarihi, edebiya-
tı, mimarîsi ve somut olmayan 
kültürel mirası ile ilgili veya ülke 
tanıtımına yönelik kitap, katalog, 
broşür, film, kaset, CD ve DVD 
gibi manyetik, elektronik ve bilişim 
teknolojisi yoluyla üretilenler de 
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dahil olmak üzere görsel, işitsel 
veya basılı materyallerin hazır-
lanması, bunlarla ilgili derleme ve 
araştırmaların yayınlanması, yurt 
içinde ve yurt dışında dağıtımı ve 
tanıtımının sağlanmasına,

 ► Yazma ve nadir eserlerin korun-
ması ve elektronik ortama akta-
rılması ile bu eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandırılmasına, 

 ► 2863 sayı l ı Kültür ve Tabiat 
Var l ı k lar ın ı  Koruma Kanunu 
kapsamındaki taşınmaz kültür 
varlıklarının bakımı, onarımı, ya-
şatı lması , rölöve, restorasyon, 
restitüsyon projeleri yapılması ve 
nakil işlerine, 

 ► Kurtarma kazıları, bilimsel kazı ça-
lışmaları ve yüzey araştırmalarına, 

 ► Yurt dış ındaki taşınmaz Türk 
kültür varlıklarının yerinde ko-
runması veya ülkemize ait kültür 
varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi 
çalışmalarına,

 ► Kültür envanterinin oluşturulması 
çalışmalarına, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu kap-
samındaki taşınır kültür varlıkları 
i le güzel sanatlar, çağdaş ve 
geleneksel el sanatları alanların-
daki ürün ve eserlerin Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koleksiyonuna 
kazandırılması ve güvenliklerinin 
sağlanmasına, 

 ► Somut olmayan kültürel miras, 
güzel sanatlar, sinema, çağdaş 
ve geleneksel el sanatları alan-
larındaki üretim ve faaliyetler ile 
bu alanlarda araştırma, eğitim 
veya uygulama merkezleri, atölye, 
stüdyo ve film platosu kurulması, 
bakım ve onarımı, her türlü araç 
ve teçhizatının tedariki ile film 
yapımına, 

 ► Kütüphane, müze, sanat galerisi 
ve kültür merkezi ile sinema, ti-
yatro, opera, bale ve konser gibi 
kültür ve sanat faaliyetlerinin ser-
gilendiği tesislerin yapımı, onarımı 
veya modernizasyon çalışmaları-
na ilişkin harcamalar ile makbuz 
karşılığı yapılan bağış ve yardım-
ların %100’ü” şeklinde olup, anılan 
harcamaların tamamı beyanname 
üzerinde gösterilmek suretiyle ku-
rum kazancının tespitinde indirim 
konusu yapılabilecektir. 

C. Yardım 
Kampanyalarına 
İlişkin Bağış ve 
Yardımlar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. 
maddesinin 1. fıkrasının (e) bendin-
de; “Cumhurbaşkanınca başlatılan 
yardım kampanyalarına makbuz 
karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağış-
ların tamamı” ibaresine yer verilmiş 
olup, Kanun maddesi kapsamında 
Cumhurbaşkanı tarafından başlatı-
lan yardım kampanyalarına makbuz 
karşılığı olmak üzere yapılan ayni 
ve nakdi yardımların tamamı kurum 
kazancının tespitinde indirim konusu 
yapılabilmektedir.

D. Türkiye Kızılay 
Derneği ile Yeşilay 
Cemiyetine Yapılan 
Bağış ve Yardımlar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. 
maddesinin 1. f ıkrasının (f ) ben-
dinde; “İktisadi işletmeleri hariç, 
Türkiye Kızılay Derneği ile Türkiye 
Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı 
yapılan nakdi bağış veya yardımla-
rın tamamı” ibaresine yer verilmiştir. 
Bu kapsamda yapılan nakdi bağış 
ve yardımların tamamı kurum ka-
zancının tespitinde indirim konusu 
yapılabilmektedir. 

1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği'nin 10.3.2.5. bölümünde belir-
tildiği üzere Türkiye Kızılay Derneği 
ve Türk iye Yeşi lay Cemiyet i ’n in 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-(c) 
maddesi uyarınca, kamu yararına 
çalışan dernek olarak tanımlanma-
sı sebebiyle, yapılacak ayni bağış 
ve yardımların yıllık toplamı, beyan 
edilecek gelir in %5’ini aşmamak 
üzere, kurumlar vergisi beyanna-
mesinde indirim konusu yapılabile-
cektir. Buna göre, sözü edilen ku-
rumlara yapılan bağışlardan nakdi 
olanların tamamı kurumlar vergisi 
kazancının tespitinde indirim konusu 
yapılabilirken, ayni olanlar indirime 
konu edilmesi yönünden beyan edi-

len gelirin %5’i ile sınırlıdır. Diğer ta-
raftan, anılan Dernek ve Cemiyetin 
iktisadi işletmelerine yapılan bağış 
veya yardımların kurum kazancının 
tespitinde indirim konusu yapılması 
mümkün değildir. 

E. Yükseköğretim ku-
rumlarına yapılacak 
bağış ve yardımlar

5904 sayı l ı Kanunla yapılan bu 
değişikl ikle birl ikte, Kanunun ya-
yım tarihinden (3/7/2009) itibaren 
üniversiteler ve yüksek teknolo-
ji enstitülerine yapılan aynî veya 
nakdî bağış ve yardımların tamamı, 
beyanname üzerinde ayrıca gös-
terilmek şartıyla kurumlar vergisi 
matrahının tespitinde indirim konusu 
yapılabilecektir.

II. GELİR VEYA KU-
RUNLAR VERGİSİ 
MATRAHININ TES-
PİTİNDE BELİRLİ 
BİR HADLE SINIRLI 
OLARAK İNDİRİM 
KONUSU YAPILA-
BİLECEK BAĞIŞ 
VE YARDIMLAR

Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) uya-
rınca, vergi matrahının tespitinde 
indirim konusu yapılabilecek bağış 
ve yardımlar iki başlık altında top-
lanabilir. Birincisi matrahın tespiti 
sırasında belir l i bir hadle sınır l ı 
olarak indirilebilecek bağış ve yar-
dımlar, ikincisi ise herhangi bir sınır 
olmaksızın beyan edilen gelirden/
kurum kazancından indirim konusu 
yapılabilen bağış ve yardımlardır. 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-
(c) maddesinde; “Genel ve özel 
bütçeli kamu idarelerine, i l özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti 
tanınan vakıflara ve kamu yara-
rına çalışan dernekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetin-
de bulunan kurum ve kuruluşlara 
makbuz karşılığında yapılan bağış 
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ve yardımların toplamının o yıla 
ait kurum kazancının % 5’ine kadar 
olan kısmı” şeklinde ifade edilmiştir. 
Matrahtan indirilmesi için bağış ve 
yardımın;

 ► Genel ve özel bütçel i  kamu 
idareler ine, i l  özel idareler i-
ne, belediye lere ve köylere, 
Cumhurbaşkanınca vergi muafi-
yeti tanınan vakıflara, kamu yara-
rına çalışan dernekler ile bilimsel 
araştırma ve geliştirme faaliyetle-
rinde bulunan kurum ve kuruluş-
lara yapılması, Makbuz karşılığı 
olması, Karşılıksız yapılması,

 ► Sadece ilgili dönem kazancından 
indirilmesi,

 ► Beyannamede ayrıca gösterilmesi 
gerekmektedir.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebl iği ’ne göre Kurumlar vergis i 
matrahının tespitinde indirim konusu 
yapılabilecek bağış ve yardımların 
tutarı, o yıla ait kurum kazancının 
%5’i ile sınırlıdır.

İndirilebilecek bağış ve yardım tu-
tarının tespitinde esas alınan kurum 
kazancı, zarar mahsubu dahil gider-
ler ile iştirak kazançları istisnası dü-
şüldükten sonra, indirim ve istisnalar 
düşülmeden önceki [Ticari bilanço 
kârı – (iştirak kazançları istisnası + 
geçmiş yıl zararları)] tutardır.

III. ÖZELLİK ARZ EDEN 
DURUMLAR

A. Bağış ve Yardımların 
İndirim Sınırı ve 
İndirim Dönemi

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği gereğince bağış ve yardımın 
indirimi, beyan edilen gelirin belirli 
bir haddi ile sınırlı olsun veya olma-
sın, sadece ilgili dönem kazanç ile 
sınırlıdır. Ayrıca, hiçbir şekilde zarar 
artırıcı şekilde kullanılamaz ve son-
raki dönemlere devredilemez. Diğer 
taraftan, fakirlere yardım amacıyla 
gıda bankacılığı faaliyetinde bulu-
nan dernek ve vakıflara Hazine ve 
Maliye Bakanlığı tarafından belir-

lenen usul ve esaslar çerçevesinde 
bağışlanan gıda, temizlik, giyecek 
ve yakacak maddelerinin maliyet 
bedelinin tamamının gider olarak 
dikkate alınabileceği Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 40. maddesinin 10. fık-
rasında düzenlenmişt ir. Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 6. maddesi ge-
reğince kurum kazancının tespitinde; 
Gelir Vergisi Kanunu ile düzenlenen 
t icar i kazancın hesaplanmasına 
i l i şk in hükümler in uygulanacağı 
düzenlendiğinden gıda bankacıl ı-
ğı kapsamında yapılan bağışların 
tamamı maliyet bedeli üzerinden 
gider olarak dikkate alınabilecektir. 
Dolayısıyla, hem gelir vergi mükel-
leflerince hem de kurumlar vergisi 
mükelleflerince ticari/kurum kazan-
cın tespitinde gider olarak dikkate 
alınan bu kapsamdaki bağışlar zarar 
artırıcı niteliğe sahiptir. Yabancı para 
cinsinden yapılan bağış ve yardım-
ların, bağış ve yardımların yapıldığı 
tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz 
alış kuru esas alınarak Türk Lirası’na 
çevrilen tutarlarının dikkate alınması 
gerekmektedir.

B. Bağış ve Yardımlarda 
Belgelendirme

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği’nde açıklandığı üzere; ayni 
ve nakdi bağışlar “bağış makbuzu” 
ile belgelendiri lmekte olup, bağış 
makbuzunun temin edilemediği du-
rumlarda; nakdi bağışların, bağışı 
kabul eden kurum veya kuruluşlar 
tarafından veri len makbuz veya 
söz konusu kurum veya kuruluşların 
mezkur amaca yönelik olarak ban-
kada açtırdığı hesaplara yatırılması 
sonucu bankadan alınan dekontlar 
ile de belgelendirilmesi mümkün bu-
lunmaktadır. Ayni bağış ve yardımın, 
işletmenin aktifinden veya stokundan 
çekilerek bağışlanmış olması duru-
munda, mükel lef ler in iş letmeden 
çekip bağışladıkları değerler için 
fatura düzenlemesi; düzenlenen fa-
turanın arka yüzüne faturada be-
lirtilen değerlerin ilgili kamu kurum 

ve kuruluşu tarafından bağış veya 
yardım olarak alındığına ilişkin şerh 
konularak yetkili kimseler tarafından 
imzalanmış olması yeterl idir. Ayni 
değerlerin, mükelleflerce dışarıdan 
alınarak kamu kurum ve kuruluşu-
na bağışlanmış olması durumunda 
ise bu kurum ve kuruluş tarafından 
teslim alınacak değerler için teslime 
ilişkin bir belge düzenlenmiş olması 
yeterli olup, düzenlenen belgede 
bağışlanan kıymetin değerinin, cin-
sinin ve miktarının tereddüde yer bı-
rakmayacak şekilde belirtilmiş olması 
gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan 
değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş 
olan faturaların arka yüzünde yuka-
rıda belirtilen açıklamalar dahilinde 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
yetkililerinin imzası bulunacaktır.

C. Bağış ve Yardımların 
Muhasebeleştirilmesi 
Bağış ve yardımların 
muhasebeleştirilmesi

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği’nin “10.3. Sponsorluk harca-
maları ile bağış ve yardımlar” baş-
lığı altında düzenleme yapılmıştır. 
Söz konusu düzenleme; “Kurumlar 
tarafından yapılan sponsorluk har-
camaları ile bağış ve yardımlar, har-
camanın veya bağış ve yardımın ya-
pıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak 
dikkate alındığından, söz konusu 
harcamalar ile bağış ve yardımların 
kurum kazancının tespitinde kanunen 
kabul edilmeyen gider olarak dik-
kate alınması ve kurum kazancının 
yeterli olması halinde, bu bölümde 
yer alan açıklamalar çerçevesinde, 
beyanname üzerinde ayrıca göste-
rilmek şartıyla kurumlar vergisi mat-
rahından indirilmesi gerekmektedir.” 
açıklaması yapılmıştır. Dolayısıyla, yıl 
içerisinde yapılan bağış ve yardımlar 
kanunen kabul edilmeyen giderlerin 
takip edildiği hesapta toplanmalı, 
mali kârın tespitinde dikkate alın-
mamalı , kurum kazancının yeterl i 
olması durumunda ise beyanname 
üzerinde ayrıca gösterilerek kurum-
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lar vergisi matrahından indirilmelidir. 
Bu uygulamanın tek istisnası Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin 
10. fıkrasında düzenlenen, fakirlere 
yardım amacıyla gıda bankacılığı 
faaliyetinde bulunan dernek ve va-
kıflara Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından belirlenen usul ve esas-
lar çerçevesinde bağışlanan gıda, 
temizlik, giyecek ve yakacak mad-
delerine ilişkin kayıtlardır. Bu mad-
delerin maliyet bedelinin tamamı 
gider olarak dikkate alınabildiğin-
den tamamı giderleştiri lecek olup 
ayrıca beyanname üzerinde yuka-
rıda bahsedilen işlemlerin yapılması 
gerekmemektedir. 

IV. BAĞIŞ VE YAR-
DIMLARDA KDV 
UYGULAMALARI

3065 sayı l ı  Kdv kanunun 13/K 
Maddesi uyarınca Genel ve özel 
bütçeli kamu idarelerine, i l özel 
idarelerine, belediyelere ve köylere 
bağışlanmak üzere yapılan okul, sağ-
lık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada 
öncelikli yörelerde elli yatak) kapa-
sitesinden az olmamak üzere öğrenci 
yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yur-
du, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon 
merkezi, mülki idare amirlerinin izni 
ve denetimine tabi ibadethaneler, 
Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine 
tabi yaygın din eğitimi verilen te-
sisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına 
ait gençlik merkezleri ile gençlik ve 
izcilik kamplarının inşası dolayısıyla 
bağışta bulunacaklara yapılan tes-
lim ve hizmetler KDV den müstesna 
tutulmuştur.

Öte yandan Kdv kanunun 17 1) mad-
desi uyarınca Genel ve katma bütçeli 
daireler, il özel idareleri, belediyeler, 
köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, 
üniversiteler, döner sermayeli kuru-
luşlar, kanunla ve Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle kurulan kamu kurum 
ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları, siyasî partiler 
ve sendikalar, kanunla kurulan veya 

tüzelkişil iği haiz emekli ve yardım 
sandıkları, kamu menfaatine yararlı 
dernekler, tarımsal amaçlı koope-
ratifler ve Cumhurbaşkanınca vergi 
muafiyeti tanınan vakıflara  bedelsiz 
olarak yapılan her türlü mal teslimi 
ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım 
amacıyla gıda bankacılığı faaliye-
tinde bulunan dernek ve vakıflara 
Maliye Bakanlığınca belirlenen usul 
ve esaslar çerçevesinde bağışlanan 
gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 
maddelerinin teslimi KDV den müs-
tesna olduğu belirtilmiştir.

7104 Nolu Katma Değer Vergisi 
Kanunu ve Bazi Kanunlar ile 178 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 
4. maddesi ile Katma Değer Vergisi 
Kanunun 13. maddesine aşağıdaki 
k bendi eklenmiş ve aşağıdaki tes-
lim ve hizmetler KDV’den müstesna 
edilmiştir.

“k) Genel ve özel bütçeli kamu idare-
lerine, il özel idarelerine, belediyelere 
ve köylere bağışlanmak üzere yapı-
lan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak 
(kalkınmada öncelikli yörelerde elli 
yatak) kapasitesinden az olmamak 
üzere öğrenci yurdu ile çocuk yu-
vası, yetiştirme yurdu, huzurevi, ba-
kım ve rehabilitasyon merkezi, mülki 
idare amirlerinin izni ve denetimine 
tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri 
Başkanlığı denetimine tabi yaygın 
din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve 
Spor Bakanlığına ait gençlik merkez-
leri ile gençlik ve izcilik kamplarının 
inşası dolayısıyla bağışta bulunacak-
lara yapılan teslim ve hizmetler.”

Bu bende göre yukarıda sayılan yer-
lere bağış yapacak kimselere yapılan 
teslim ve hizmetler KDV’den müstes-
na edilecek ve ilgili belgelerde KDV 
hesaplanmayacaktır.

KDV Kanunu 30. maddesi olan 
“ İnd i r i lemeyecek Katma Değer 
Vergisi”nin birinci fıkrasının a ben-
dine aşağıdaki parantez içi hüküm 

eklenmiş olup, 01.01.2019 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

“Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye 
tabi işlemleri üzerinden hesaplanan 
katma değer vergisinden indirilemez:

a) Vergiye tabi olmayan veya vergi-
den istisna edilmiş bulunan malların 
teslimi ve hizmet ifası (Bu Kanunun 
17 nci maddesinin (2) numaralı fık-
rasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) 
numaralı fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri 
uyarınca katma değer vergisinden 
istisna edilen işlemler hariç) ile ilgili 
alış vesikalarında gösterilen veya bu 
mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde 
yer alan katma değer vergisi”

Bu değişikliğe göre de, 30. maddede 
sayılan indirilemeyecek katma değer 
vergilerine bir istisna getirilmiş, 17/2 
b ve c bentlerinde bulunan bağış ve 
yardım çerçevesinde ilgili KDV’lerin 
indirileceği hüküm altına alınmıştır. 
Özet olarak, bahsi geçen bentler-
le ilişkili olan bağış ve yardımların 
KDV’si indirilebilmektedir.

SONUÇ

Devlet, ülke için yararlı olabilecek 
faaliyetleri desteklerken, çeşitli vergi 
kanunları aracılığı ile, kurumsal ya-
rar sağlayan bağış ve yardımların 
mükelleflerin kazançlarından indirim 
yapabilmesine imkan sağlamıştır. 
Böylelikle hem kamusal hizmetler 
yerine getirilebilmekte, kamunun ihti-
yacı olan alanlara vergi mükellefleri 
yönlendirilebilmekte, hem de vergi 
mükelleflerinin bu bağış ve yardımla-
rı vergi matrahlarından düşebilmesi-
ne imkan tanımıştır. Bu makalemizde 
bağış ve yardımların vergi mevzu-
atımız karşısındaki durumu ve bu 
konudaki tartışmalı alanlar ortaya 
konulmaya çalışılmış, yapılan bağış 
ve yardımların, matrahın tespitinde 
nasıl dikkate alınacağına ve hangi 
konulara dikkat edilmesi gerektiğine 
ilişkin özet bilgilere yer verilmiştir.
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GİRİŞ

Şirketlerin gerçekleştirmiş olduğu 
faaliyetler sonucunda elde etmiş 
oldukları kazanç üzerinden kurum-
lar vergisi hesaplanmaktadır. 2022 
yıl ı için belirlenmiş olan kurumlar 
vergisi oranı %23’tür. Ancak söz ko-
nusu verginin hesaplamasında bazı 
kazançlar ya da bu kazançların bir 
kısmı hesaplama dışında tutulmuştur. 
Hesaplama dışında kalan, başka bir 
ifadeyle kurum kazancında indirim 
olarak dikkate alınan bu kazançlar-
dan birisi de, “Türkiye'den yurtdışı 
mukimi kişi ve kurumlara verilen hiz-
metler”dir. Bu yazımızda, yurt dışı 
mukim kişi ve kurumlara verilen bazı 
hizmetleri hem kurumlar vergisi hem 
de Katma Değer Vergisi Kanunu açı-
sından ele alıyor olacağız.

I. TÜRKİYE'DEN YURT-
DIŞI MUKİMİ KİŞİ 
VE KURUMLARA 
VERİLEN HİZMET-
LERDE KURUMLAR 
VERGİSİ VE KATMA 
DEĞER VERGİSİ 

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun Diğer İndirimler başlıklı 
10’uncu maddesine eklenen (ğ) ben-
di ile Türkiye'de yerleşmiş olmayan 
kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi 
yurt dışında bulunanlara Türkiye'de 
verilen ve münhasıran yurt dışında 
yararlanılan mimarlık, mühendislik, 
tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, 
muhasebe kaydı tutma, çağrı 
merkezi ve veri saklama hizmeti 
alanlarında faaliyette bulunan hiz-

met işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni 
ve denetimine tabi olarak eğitim ve 
sağlık alanında faaliyet gösteren 
ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan 
kişi lere hizmet veren işletmelerin 
münhasıran bu faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazancın %50'sinin beyan 
edilen kurum kazancında indirim 
olarak dikkate alınabilecektir. Söz 
konusu indirim uygulaması 15/6/2012 
tarihinden itibaren yürürlüktedir.

Mezkûr Kanun metninde de yer 
aldığı üzere indirimden faydalan-
mak için 2 ana şart bulunmaktadır. 
Bunlardan birisi söz konusu hizmetin 
Türkiye’den verilmesi diğer ise hiz-
metten faydalanmanın yurt dışında 
olmasıdır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11. 
maddesinde ise “İhracat teslimleri 
ve bu tesl imlere il işkin hizmetler, 
yurt dışındaki müşteriler için yapı-
lan hizmetler, serbest bölgelerdeki 
müşteriler için yapılan fason hiz-
metler ve karşıl ıkl ı olmak şartıyla 
uluslararası roaming anlaşmaları 
çerçevesinde yurt dışındaki müşte-
riler için Türkiye'de verilen roaming 
hizmetleri”nin KDV’den istisna ol-
duğu belirtilmiştir. Bir hizmetin bu 
madde kapsamında KDV’den istisna 
olabilmesi için;

 ► Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri 
için yapılması,

 ► H i z m e t t e n  y u r t d ı ş ı n d a 
faydalanılması,

gerekmektedir.

Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri 
için yapıldığı, en önemli ispatı ise 
düzenlenen faturada yurtdışındaki 

müşterinin adının yer almasıdır.

Ayrıca hizmetten yurtdışında fay-
dalanı lmasından kasıt, Türkiye’de 
yurtdışındaki müşteri için yapılan 
hizmetin; müşterinin yurtdış ında-
ki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili 
olması; Türkiye'deki faaliyetleri ile 
i lgisi bulunmaması anlamına gel-
mektedir. Bu kapsamda Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 10/ğ bendinde 
yer alan hizmetler, Katma Değer 
Vergisi Kanunu açısından da istisna 
olarak değerlendirilebilecektir.

Katma Değer Vergisi olmadan dü-
zenlenen hizmet ihracatına il işkin 
faturalar, Katma Değer Vergisi be-
yannamesinin Tam İstisna kısmında, 
302 Hizmet İhracatı kodu ile beyan 
edilmesi gerekmektedir. Ayrıca söz 
konusu ihracata konu olan hizmet 
için, katlanılan bir Katma Değer 
Vergisi bulunuyorsa, söz konusu 
tutarların i lgi l i sat ırda yer alan 
“Yüklenilen KDV” sütununda beyan 
edilerek nakden ve mahsuben iade 
alınması da mümkündür.

II. KURUMLAR VERGİSİ 
AÇISINDAN İNDİ-
RİM KAPSAMINDA 
OLAN HİZMETLER

Kurumlar vergisi hesaplamasında 
indirim olarak dikkate alınabilecek 
hizmetler aşağıdaki gibi 3 alt baş-
lıkta yer almaktadır.

 ► Mimarl ık , mühendisl ik , tasarım, 
yazılım, tıbbi raporlama, muha-
sebe kaydı tutma, çağrı merke-
zi, ürün testi, sertifikasyon, veri 
saklama, veri işleme, veri analizi 
hizmetleri.

 ► İlgili bakanlıkların görüşü alınmak 

YURT DIŞINA VERİLEN BAZI HİZMETLER 
İÇİN ÖNGÖRÜLEN KAZANÇ İNDİRİMİ VE 
KDV İSTİSNASIEkrem DİBİ

Kıdemli Müdür, Vergi Hizmetleri, SMMM
ekrem.dibi@centrumdenetim.com
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suretiyle Maliye Bakanlığınca be-
lirlenen mesleki eğitim hizmetleri.

 ► İlgili bakanlığın izni ve denetimi-
ne tabi olarak verilen eğitim ve 
sağlık hizmetleri.

Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişiler-
le, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt 
dışında bulunanlara Türkiye’de veri-
len ve münhasıran yurt dışında ya-
rarlanılan mesleki eğitim hizmetle-
riyle ilgili olarak Maliye Bakanlığına 
(Hazine ve Maliye Bakanlığı ’na) 
belirleme yetkisi verilmiştir. İlgili ba-
kanlıklardan da görüşler alındıktan 
sonra bu indirimin uygulanmasında 
mesleki eğitimin kapsamına giren 
mesleki eğitim hizmetleri aşağıdaki 
şekilde tespit edilmiştir.

 ► Planlama, tanıtım, satış, satış son-
rası hizmetler, marka yönetimi, 
finansal yönetim, teknik destek, 
Ar-Ge, tasarım, dış tedarik, yeni 
geliştirilen ürünlerin test edilmesi, 
laboratuvar, araştırma ve analiz,

 ► Sanayi , tur izm, inşaat, tarım, 
savunma, reklam, internet ve 
e-ticaret, çevre, sağlık , basın, 
kültür-sanat, sigorta, enerji, spor 
ve denizcil ik, iç ve dış ticaret, 
lojistik ve ulaştırma.

III. İNDİRİMDEN 
FAYDALAN-
MA ŞARTLARI

Kurumlar Vergisi Kazanç indirimin-
den faydalanmak için yukarıda 
yer veri len hizmetlerin veri lmesi 
tek başına yeterl i olmamaktadır. 
İndirimden yararlanmak için gerekli 
olan şartlar aşağıdaki gibidir.

A. İndirimden 
Faydalanabilecek 
Şirketlerin Ana 
Sözleşmelerinde 
Yazılı Esas 
Faaliyet Konusu

İndirim kapsamında olan hizmetleri 
veren şirketlerin ana sözleşmesinde 
yer alan faaliyet konuları arasında 
bu hizmetlerinde yer alması ge-
rekmektedir. Örneğin, demir çelik 
sektöründe faaliyet gösteren bir 

firmanın ana sözleşmesindeki faali-
yet konuları arasında sadece demir 
çelik sektörü ile ilgili konular yer 
alıyorsa, bu firmanın yurt dışına mi-
marlık hizmeti faturası düzenlemesi 
durumunda kazanç indir iminden 
yararlanması mümkün olmayacaktır.

Sağlık alanında faaliyet gösteren 
işletmelerin elde ettiği kazançlara 
indirim uygulanabilmesi için Sağlık 
Bakanlığından alınan ruhsat çer-
çevesinde faaliyette bulunulması, 
eğit im alanında faal iyet göste-
ren iş letmelerin de Mil l i Eğit im 
Bakanlığından alınan izin belgesi 
veya ruhsat çerçevesinde faaliyette 
bulunmaları gerekmektedir.

Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırıl-
mış olmak şartıyla sağlık turizmi ile 
uğraşan işletmelerin de indirimden 
faydalanması mümkündür.

B. Hizmetin, Türkiye'den 
münhasıran yurt 
dışı mukimi kişi ve/
veya kurum için 
yapılmış olması

Kazanç indirimine konu olan hiz-
met ler in Türk iye ’den ver i lmes i 
gerekmekte olup, bu hizmetlerin 
Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişiler-
le, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt 
dışında bulunanlara; eğitim veya 
sağlık hizmetlerinin de Türkiye'de 
yerleşmiş olmayan kişilere verilmesi 
gerekmektedir.

Belirtilen hizmetlerin fiilen verilmesi 
gerekmekte olup, bu alanlarda su-
nulan asistanlık, danışmanlık ve ara-
cılık gibi hizmetlerin bu kapsamda 
değerlendirilmesi mümkün değildir.

C. Faturanın yurt dışı 
mukimi kişi ve/
veya kurum adı-
na düzenlenmesi

Sunulan hizmet i le i lg i l i olarak 
düzenlenecek faturanın, yurt dışı 
mukimi kişi ve/veya kurum adına 

düzenlenmesi gerekmektedir. 

Sağlık alanında faaliyette bulunan 
şirketlerin ülkemiz ile ikili sosyal gü-
venlik anlaşması bulunan ülkelerde 
yerleşik olanlara verdikleri hizmetin 
bedelinin ülkemiz Sosyal Güvenlik 
Kurumu tarafından ilgili ülke kurum-
larından tahsil edilmesi nedeniyle, 
hizmet bedeli karşı l ığı faturanın 
Sosyal Güvenlik Kurumuna düzen-
lenmesi durumunda da indirimden 
faydalanılması mümkündür.

IV. KAZANCIN TESPİTİ, 
KAYITLARDA İZLEN-
MESİ VE BEYANI

Söz konusu indirim; düzenlenen sa-
tış faturaları kapsamında elde edi-
len hasılattan değil, bu hasılattan 
kazancın elde edilmesi nedeniyle 
yüklenilen gider ve maliyet unsur-
larının düşülmesi sonucu bulunacak 
kazanç üzerinden hesaplanacak-
t ır. Yapı lan hesaplamalar sonu-
cunda bulunan kazancın %50'si , 
kurumlar vergis i  beyannames i-
nin "Kazancın Bulunması Halinde 
İndir i lecek İst isna ve İndir imler" 
bölümünde beyan edilerek indirim 
uygulanacaktır.

Diğer indirim ve istisnalar ile geç-
miş yıl zararları nedeniyle indirim 
konusu yapılamayan tutar izleyen 
dönemlere devredi lemeyecekt i r. 
Faal iyet sonucunun zarar l ı  o l -
ması halinde bir kazanç olmaya-
cağı için indir im de söz konusu 
olmayacaktır.

Söz konusu kurumlar vergisi mat-
rahının tespit i açısından, hası lat, 
maliyet ve gider unsurlarının; ayrı 
ayrı izlenmesi, diğer faaliyetlerle 
i l i şk i lendir i lmemesi ve kayıt lar ın 
da bu ayrımı sağlayacak şekilde 
tutulması gerekmektedir.

İndirim kapsamında kabul edilen 
faal iyet ler i le bu kapsama gir-
meyen iş ler in bir l ik te yapı lması 
hal inde ise indir im uygulanacak 
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kazanca i l i şk in hası lat, gider ve 
mal iyet unsur lar ın ın ayr ı olarak 
tespit edilmesi gerekecektir.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı 
hesaplarda izlenmek suretiyle tespi-
tinin mümkün olmadığı hallerde ise 
müşterek genel giderler, bu faali-
yetler ile ilgili olarak cari yılda olu-
şan hasılatın toplam hasılata oranı 
esas alınarak dağıtılabilecektir.

İndirim kapsamında kabul edilen fa-
aliyetler ile bu kapsamda değerlen-
dirilmeyen faaliyetlerde müştereken 
kullanılan tesisat, makine ve ulaştır-
ma vasıtalarının amortismanlarının 
ise bunların her bir işte kullanıldık-
ları gün sayısına göre dağıtımının 
yapılması gerekmektedir. Hangi işte 
ne kadar süreyle kullanıldığı tespit 
edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin 
amortismanlar ise, müşterek genel 
giderler le bir l ikte dağıt ıma tabi 
tutulacaktır.

İlgili şirketlerin esas faaliyet konusu 
dışındaki işlemlerinden elde ettikle-
ri gelirleri ile olağandışı gelirlerinin 
indirim kapsamında değerlendiri l-
mesi mümkün değildir. Dolayısıyla, 
nakitlerin değerlendiri lmesi sonu-
cu oluşan faiz gelir leri , kasadaki 
dövizlerin değerlemesinden kay-
naklanan kur farklar ı ve ikt isadi 
kıymetlerin elden çıkarı lmasından 
doğan ge l i r l e r bu kapsamda 
değerlendiri lmeyecektir.

V. EĞİTİM VE SAĞLIK 
HİZMETLERİNE İ-
LİŞKİN BİLDİRİM 
VE BELGELER

Mil l i Eğit im Bakanl ığı i le Sağl ık 
Bakanlığının izni ve denetimine tabi 
olarak eğitim veya sağlık alanında 
faaliyet gösteren ve yurt dışı yer-
leşik kişilere verdikleri hizmetlerden 
elde ettikleri kazançlarının %50'sini 
indirim konusu yapan işletmelerin, 
hizmet verilen yurt dışı yerleşik ger-
çek kişilere ilişkin ad-soyad ya da 
unvan, hangi ülkenin uyruğunda 
olduğu, pasaport numarası , dü-
zenlenen faturanın tarih ve sayısı, 
verilen hizmetin niteliği ve hizmet 
bedeli gibi bilgileri içeren formun, 
her bir geçici vergi beyannamesi ile 
birlikte beyanname eki olarak veril-
mesi gerekmektedir. İlgili geçici vergi 
beyannamesinin ekindeki forma da-
hil edilememiş bilgilerin bir sonraki 
geçici vergi beyannamesi ekindeki 
formla bildirilmesi mümkündür.

Bunun yanı sıra, sağlık alanında 
faaliyet gösteren işletmelere Sağlık 
Bakanlığınca verilen ruhsatın, eğitim 
alanında faaliyet gösteren işletme-
lere de Milli Eğitim Bakanlığınca ve-
rilen izin belgesi veya ruhsatın bir 
örneğinin, istisnadan faydalanılacak 
ilk yıl, yıllık kurumlar vergisi beyan-
name verme süresi içerisinde bağlı 
bulunan vergi dairesine veri lmesi 
gerekmektedir.

 
SONUÇ

Türkiye’den yurt dışına verilmiş 
mimarlık, mühendislik, tasarım, 
yazılım, tıbbi raporlama, muha-
sebe kaydı tutma, çağrı merkezi 
ve veri saklama hizmetleri ile il-
gili bakanlığın izni ve denetimine 
tabi olarak eğitim ve sağlık ala-
nında verilen hizmetlerden elde 
edilen kazançların %50 kurumlar 
vergisi hesaplamasında indirim 
olarak dikkate alınabilecektir. 
2012 yılının ortasından itibaren 
yürürlükte olan bu uygulama 
mükelleflere kurumlar vergisi açı-
sından çok önemli avantaj sağ-
lamaktadır. Bu kapsamda faali-
yette bulunan işletmelerin, 2022 
Kurumlar Vergisi beyannamesinin 
son beyan tarihi olan 30 Nisan 
2023 tarihine kadar söz konusu 
kazançları tespit etmeleri ve bu 
kazançlarının %50’sini belirtilen 
şartlar kapsamında indirim ola-
rak dikkate almaları mümkündür. 
Kazancı tespit edemeyen mükel-
leflerin vergi danışmanlarından 
konu ile ilgil i destek almaları 
yerinde olacaktır. Zira yanlış 
hesaplamalar sonucunda fazla 
bir tutar indirim olarak dikkate 
alınabil ir ya da olması gere-
kenden daha düşük bir indirim 
hesaplanabilir. Her iki durumda 
da mükelleflerin vergisel kayıpları 
söz konusu olacaktır.  

Söz konusu kazançlar ayrıca hiz-
met ihracatı kapsamında değer-
lendirileceğinden dolayı Katma 
Değer Vergisi kanunu açısından 
da istisna olarak değerlendiri-
lecek ve düzenlenen faturalar-
da Katma Değer Vergisi’ne yer 
verilmeyecektir. Hizmet ihraca-
tı için katlanılan Katma Değer 
Vergisi’nin hem nakden hem de 
mahsuben iade alınabilmesi de 
mümkündür. 
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GİRİŞ

Bilindiği üzere dönem sonlarında 
mükellefler borç ve alacak senet-
lerini reeskont işlemine tabi tut-
maktadır. 238 Sıra No’lu Vergi Usul 
Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere 
İşletmeler dönem sonlarında bi-
lançolarında yer alan senede bağlı 
alacak ve borçlarının değerleme 
gününde kıymetlerine irca edilmesi 
sırasında iç ve dış iskonto yöntem-
lerinden hangisinin uygulanacağı ve 
bu hesaplamanın hangi faiz oranı 
esas alınmak suretiyle yapılacağı 
hususlarında gerekl i açıklamalar 
yapılmış olup, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun 281 ve 285.’nci madde-
lerine istinaden vadeli alacak ve 
borç senetlerine uygulanan rees-
kont işlemleri makalemizin konusunu 
oluşturmaktadır.

I. ALACAK VE 
BORÇLARIN 
DEĞERLENMESİ

Alacak veya borcun yabancı para 
cins inden olup olmaması ya da 
senede bağlı olup olmaması gibi 
husus lar önem arz etmek olup, 
VUK’un 281 ve 285’inci maddele-
rinde yapılan değişikl ikler netice-
sinde alacak veya borcun mevduat 
ve kredi sözleşmelerine dayanıp 
dayanmadığına bakarak hareket 
etmek gerekmektedir. 

Senede bağl ı alacak ve borçlar 
Verg i Usu l  Kanunu ’nun 281 ve 
285’inci maddelerinde düzenlenmiş 
olup, söz konusu maddeler aşağı-
da yer almaktadır. 

Madde 281- Alacaklar mukayyet 
değer iy le değer len i r.  Mevduat 
veya kredi sözleşmelerine müste-
nit alacaklar değerleme gününe 
kadar hesaplanacak fa iz ler iy le 
birl ikte dikkate alınır. 

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı 
alacaklar değerleme gününün kıy-
metine irca olunabilir. Bu takdirde, 
senette faiz nispeti, açıklanmamış-
sa Cumhuriyet Merkez Bankasının 
resmi iskonto haddi uygulanır. 

Banka ve bankerler ile sigorta şir-
ketleri alacaklarını ya Cumhuriyet 
Merkez Bankasının resmi iskonto 
haddi veya muamelelerinde uygu-
ladıkları faiz haddi ile, değerleme 
günü kıymetine irca ederler.  

Madde 285- Borç lar mukayyet 
değerleriyle değerlenir. Mevduat 
veya kredi sözleşmelerine müstenit 
borçlar değerleme gününe kadar 
hesaplanacak faiz ler iy le bir l ikte 
dikkate alınır.

Vadesi gelmemiş olan senede bağlı 
borçlar değerleme günü kıymetine 
irca olunabilir. Bu takdirde senette 
faiz nispeti açıklanmışsa bu nis-
pet, açık lanmamışsa Cumhuriyet 
Merkez Bankasının resmi iskonto 
haddinde bir faiz uygulanır.

Banka ve banker ler i le s igorta 
ş i rket ler i borç lar ın ı ,  Cumhur iyet 
Merkez Bankasının resmi iskonto 
haddi veya muamelelerinde uygu-
ladıkları faiz haddiyle, değerleme 
günü kıymetine irca ederler.

A lacak sene t l e r i n i  değer leme 
gününün k ıymet ine i rca eden 
mükel lef ler, borç senet ler in i de 
aynı şeki lde iş leme tabi tutmak 
zorundadırlar.

Yukarıda belirtmiş olduğum üzere 
Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hüküm-
ler ine göre değerleme gününün 
kıymetine icra olunacağı açıkça 
belirti lmiş olup, icra edilmesinden 
kasıt, dönemsell ik ilkesinin bir so-
nucu olarak senede bağlı alacak 
ve borç senetlerinin vade farkının 
hesaplanıp i lgi l i olduğu döneme 
aktarılmasıdır. Alacak ve borç se-
netlerinin değerleme gününün kıy-
metine irca olması diğer bir deyişle 
reeskont işleminin uygulanmasıdır. 

Verg i Usu l Kanunu ’nun 285’ inc i 
maddesi gereğince alacak senet-
lerini değerleme gününün kıyme-
t ine irca eden mükel lef ler, borç 
senet ler in i de aynı i ş leme tabi 
tutmak zorundadır.  A lacak se-
netlerine yapılan reeskont iş lemi 
sonucunda ortaya çıkacak olan 
fark dönem gideri olarak dikkate 
al ınacak, borç senetlerinin rees-
kont işlemi sonucunda ise ortaya 
çıkacak olan fark dönem gel i r i 
olarak dikkate alınmak zorunda-
dır. Mükellefler hem alacak hem de 
borç senedine sahip olmayabilirler. 
Bu durumda sadece alacak sene-
dine sahip mükellefin borç senedi 
bulunmaması durumunda reeskont 
iş leminin alacak senet ler ine uy-
gulanmasında herhangi bir engel 
bulunmamaktadır.

VADELİ ÇEK VE SENETLER 
İÇİN REESKONT İŞLEMLERİSinem Gürpınar

Denetçi Yardımcısı, Vergi Hizmetleri
sinem.gurpinar@centrumdenetim.com
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II. ALACAK VE 
BORÇLARIN RE-
ESKONTA TABİ 
OLMA ŞARTLARI

A. Alacak ve Borcun 
Senede Bağlı 
Olması Durumu

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 281. 
Ve 285’inci maddeleri gereğince 
senede bağlı olan alacak ve borç-
lara reeskont işlemi uygulanacaktır. 
Senede bağlı olamayan alacak ve 
borçlar için reeskont işlemi uygu-
laması mümkün olmamakla birlikte, 
banka, bankacı ve sigorta şirketleri 
bu hüküm dışında yer almaktadır. 
Bunlar senede bağlı olsun veya 
olmasın tüm alacak ve borçlarını 
reeskont işlemine tabi tutmalıdır.

B. Alacak ve Borcun 
İktisadi İşletmenin 
Bünyesinde 
Doğmuş Olması

Alacak ve borç senetlerinin rees-
konta tabi tutulabilmesi için, söz 
konusu alacağın veya borcun iş-
letmenin bünyesinde doğmuş olması 
gerekmektedir. Söz konusu işlemin 
mantığı gelir ya da hasılat veya 
maliyet ya da gider etkisi yaratmak 
olup, yıla yayılan borç veya alaca-
ğın dönemsellik gereği ait oldukları 
dönemde dikkate alınmasıdır. 

C. Senedin Vadeli 
ve Vade Gününün 
Gelmemiş Olması

Reeskont işleminin yapılabilmesi için 
alacak ve borçların bell i bir va-
deyi gerekmektedir. Aynı zamanda 
senedin vadesinin değerleme günü 
itibariyle gelmemiş olması gerek-
mektedir. Reeskonta tabi söz konusu 
senedin belli bir vadeyi içermesi, 
gelecek dönemde tahsi l oluna-
bilecek veya ödenebilecek olup, 
senedin üzerinde yazıl ı vadeden 
önce senette belirtilen alacak veya 

borcun ödenmek veya tahsil etme 
zorunluluğunun olmayış ını i fade 
etmektedir.

D. Alacak ve Borcun 
İşletme Mizanında 
Kayıtlı Olması

Senede bağlı borç ve alacakların 
reeskonta tabi olabilmesi için iş-
letmenin aktifinde veya pasifinde 
kayıtlı olması gerekmektedir. Kısaca 
özetlersek senetlerin mülkiyetlerinin 
olması gerekmektedir.  

III. ALACAK VE BORÇ 
SENETLERİNE RE-
ESKONT İŞLEMİNİN 
UYGULANMASI

Vadesi henüz gelmemiş senede 
bağlı alacak ve borçların değerleme 
gününde irca ettikleri değerleri ile 
değerlenebilmektedirler. 64/2013-9 
No’lu Vergi Usul Kanunu sirkülerin-
de, vadeli çeklerin reeskonta tabi 
tutulabileceği açıkça belirtilmiştir. 
Alacak senetlerini değerleme günü 
kıymetine irca eden mükelleflerin 
borç senetlerini de aynı şeki lde 
değer leme zorun lu luğu vard ı r. 
Böylelikle, alacak senetlerini rees-
konta tabi tutmak suretiyle ortaya 
çıkan farkları gider olarak dikkate 
alan mükellefler, borç senetlerinin 
de reeskonta tabi tutulması sonu-
cunda ortaya çıkan farkları gelir 
olarak dikkate almaları zorunlu 
kı l ınmıştır. Mükelleflerin borç se-
netlerinin bulunmaması neticesinde 
sadece alacak senetlerini reeskont 
işlemi uygulanmasının önü açılmıştır. 

Vadesi henüz gelmemiş alacak ve 
borç senetlerinin reeskont işlemi uy-
gulanmasıyla yapılan değerleme de 
senetlerin üzerinde belirtilmiş olan 
faiz oranının esas alınması gerek-
mekte olup şayet senet üzerinde bir 
faiz oranı belirlenmemiş ise Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasının res-
mi iskonto oranı uygulanmaktadır. 

Yabancı para cinsinden düzenle-
nen senetlerin değerlendirilmesin-
de ise bazı farklıl ıklar mevcuttur. 
Bunlardan birincisi yabancı para 
cinsinden alacak veya borçların 
değerlenmesinde Hazine ve Maliye 
Bakanlığının resmi döviz kuru üze-
rinden yapı lması gerekmektedir. 
İkincisi ise faiz oranı şayet senet 
üzerinde belirtilmemiş ise Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankasının res-
mi iskonto oranının yerine Londra 
Bankalar Araz ı Fa iz Oran’ ın ın 
(LİBOR) alınması gerekmektedir. 

Reeskont hesaplamalarının yapıl-
dığını dönemler itibariyle yapılan 
işlemin bir bütün olduğu, bazı se-
netleri reeskonta tabi tutup bazıla-
rını reeskonta tabi tutmama gibi bir 
durum mümkün değildir. 

Alacak ve borç senetlerinin re-
eskont tutarının hesaplanmasında 
kullanılan yöntem iç iskonto yöntemi 
olup, reeskont tutarı aşağıda yer 
alan formül ile hesaplanmaktadır. 

F = Hesaplanan iskonto tutarı 

A = Senedin nominal değeri 

m = Senedin vadesine kalan gün sayısı 

t = İskonto (faiz) oranı

Yukarıda yer alan iç iskonto yön-
teminin kullanıldığı reeskont tutarı 
formülüne il işkin örnek aşağıdaki 
gibidir.

ÖRNEK 1: 31.12.2021 tarihl i iş let-
menin bilanço hesabında yer alan 
alacak senetlerinin tutarı 1.000.000 
TL olup, vadesine 95 gün kalmış-
tır. İşletmenin hesabında yer alan 
borç senetlerinin tutarı ise 400.000 
TL olup vadesine 120 gün kalmıştır. 
İşletmenin alacak ve borç senetleri-
ne ilişkin hesaplanan reeskont tutarı 
aşağıdaki gibidir. (TCMB tarafından 
avans işlemlerinde uygulanan faiz 
oranı 31.12.2021 tarihinden itibaren 
%15,75’tir.)
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_______________________________31.12.2021___________________________________

657 – Reeskont Faiz Giderleri Hs. 39.903,99  
    122- Alacak Senetleri Reeskont Hs.  39.903,99 

_______________________________31.12.2021___________________________________

690- Dönem Kâr veya Zararı Hs.  39.903,99  
 657- Reeskont Faiz Giderleri Hs. 39.903,99 

___________________________________________________________________________

Dönem sonunda atılan bu kaydın gelecek dönem ba-
şında tam tersi olarak kayıtlara alınması gerekmektedir. 

_______________________________01.01.2022__________________________________

122- Alacak Senetleri Reeskont Hs. 39.903,99  
 647 – Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 39.903,99

___________________________________________________________________________

Yukarıdaki kayıtta dikkat edilmesi gereken husus dö-
nem sonunda gider olarak kayıtlara aldığımız 39.903,99 
TL’lik kısmın 01.01.2022 günü için gelir olarak kayıtlara 
alınmasıdır.

Alacak senetlerine ilişkin reeskont tutarının hesaplan-
masından sonra borç senetlerine de reeskont hesap-
lamasının yapılması zorunlu olup, aşağıdaki gibidir.

_______________________________31.12.2021___________________________________

322 – Borç Senetleri Reeskontu Hs. 19.952,49  
 647- Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 19.952,49

_______________________________31.12.2021___________________________________

647 – Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 19.952,49  
 690 – Dönem Kârı ve Zararı Hs. 19.952,49

___________________________________________________________________________

Alacak senetlerinde olduğu gibi borç senetlerinde gelir 
olarak kaydedilen rakam bir sonraki dönemin başında 
gider olarak kayıtlara alınmalıdır.

_______________________________01.01.2022__________________________________

657 – Reeskont Faiz Giderleri Hs. 19.952,49  
 322- Borç Senetleri Hs.  19.952,49 

___________________________________________________________________________

TL olan çeklere reeskont kaydının bir önceki örnekteki 
gibi hesaplarken peki dövizli çeklere bu işlem nasıl 
yapılmalıdır? Konuya ilişkin ikinci örneğimizde dövizli 
çeklere reeskont hesaplaması yer almaktadır.
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ÖRNEK 2: Abc A.Ş. müşterisine yapmış olduğu satışına 
ilişkin 375.000,00 Eur değerinde vadeli çek satın almıştır. 
Çeke ilişkin 31.12.2021 tarih itibariyle 88 gün vadesi 
kalmıştır. (LİBOR: 3 aylık 0.20913) (31.12.2021 TCMB Döviz 
Kuru: 14.6823)

IV. REESKONT İŞLEMLERİNİN UY-
GULANAMADIĞI HUSUSLAR

 ►  Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış senetler / çekler,

 ► Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışındaki 
işletmeler senede bağlı olmayan borçları

 ► Hatır senetleri / çekleri,

 ► Gerçekleşmiş satışla ilgili olmayan alacak senetleri 
/ çekleri,

 ► Müflisten (mahkeme tarafından iflas ettiğine hükme-
dilen kimse) olan senet / çeklere

reeskont işlemi uygulanmaz.

SONUÇ

Makalemizin konusunu oluşturan vadeli 
çek ve senetlere reeskont işleminin uy-
gulanması Vergi Usul Kanunu neticesinde 
mükellef kurumlara isteğe bağlı olarak 
sunulmuştur. Reeskont işleminin yapılıp, 
yapılmayacağı firma nezdinde olup ge-
tirisine bakılması gerekmektedir. Alacak 
senetlerinin reeskont işlemine tabi tutul-
ması neticesinde borç senetlerine de aynı 
iş lemi yapmak zorunlu olup, oluşacak 
gelir rakamı gider rakamından büyük ise 
reeskont işleminin bir avantajı olmayacak 
ve yapılmasının yarar sağlamayacağını 
belirtmek isteriz. 

_______________________________31.12.2021_________________________________

657 – Reeskont Faiz Giderleri Hs.  267.774,55
 122 – Alacak Senetleri Reeskontu Hs. 267.774,55

_______________________________31.12.2021__________________________________

690 – Dönem Kârı veya Zararı Hs. 267.774,55 
 657 – Reeskont Faiz Giderleri Hs.  267.774,55
___________________________________________________________________________

Dönem başında atılan kaydın gelir olarak kaydedilmesi 
gerekmektedir.

_______________________________01.01.2022________________________________
122 – Alacak Senetleri Reeskontu Hs. 267.774,55 
 647 – Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 67.774,55
___________________________________________________________________________
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GİRİŞ

Stok hesapları, özellikle üretim fir-
malarında bilanço aktifinin büyük 
kısmını oluşturmaktadır. Bu sebeple 
stokların gerçek değerleriyle takip 
edilmesi mali tablolara göre karar 
verecek ilgili kişiler için büyük önem 
arz etmektedir. Bu yazıda öncelikle 
stok, stok değer düşüklüğü ve de-
ğerleme gibi kavramlar açıklanmıştır. 
Sonrasında, stokların gerçek değer-
leriyle takip edilebilmesi için, de-
ğerleme gününde, hangi değerlere 
dikkat edilmesi gerektiği, Vergi Usul 
Kanunu, Muhasebe Sistemi Genel 
Uygulama Tebliği , Katma Değer 
Vergisi Kanunu’nda konu ile i lgil i 
ne gibi düzenlemelere yer verildiği, 
değerleme yapıl ırken hangi yön-
temlerin kullanılması gerektiğinden 
bahsedilmiştir.

Bu yazının son bölümünde ise sa-
yım ve tesel lüm farklarının nası l 
muhasebeleştir i lmesi gerektiği ve 
bu farkların vergisel etki lerinden 
bahsedilmiştir.

I. STOKLARDA DEĞER 
DÜŞÜKLÜĞÜ VE 
VERGİSEL ETKİLERİ

A. Stok Kavramı

1 nolu Muhasebe Sistemi Uygulama 
Genel Tebliği ’nde (MSUGT) stok, 
işletmenin satmak, üretimde kullan-
mak veya tüketmek amacıyla edin-
diği, ilk madde ve malzeme, yarı 
mamul, mamul, ticari mal, yan ürün, 
artık ve hurda gibi bir yıldan az 
bir sürede kullanılacak olan veya 
bir yıl içerisinde nakde çevrilebi-
leceği düşünülen varlıklar şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Tek düzen hesap planında yer alan 
ve 1 nolu Muhasebe Uygulama 
Genel Tebliği’nde (MSUGT) tanımları 
yapılan ana stok kalemleri; 150-İlk 
Madde ve Malzeme hesabı, 151-
Yarı Mamuller hesabı, 152-Mamuller 
hesabı, 153-Ticari Mallar hesabı, 
157-Diğer Stoklar hesabı ve 158-Stok 
Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) hesabı 
şeklinde sıralanmaktadır.

B. Stok Değer Düşüklüğü

Yangın, sel, deprem gibi doğal afet-
ler veya bozulma, çürüme, eskime, 
kırılma, paslanma, son kullanma tari-
hinin geçmesi gibi fiziksel sebeplerle 
ya da teknolojik gelişmeler, piyasa 
fiyatındaki düşüşler, moda deği-
şiklikleri gibi ekonomik sebeplerle, 
stokların değerlerinde önemli bir 
azalış meydana gelmesi durumuna 
stok değer düşüklüğü denir. 

Aktifte önemli büyüklüğe sahip olan 

stokların gerçeğe uygun değerleriy-
le takip edilmesi, şirketin mali duru-
munun doğru değerlendirilebilmesi, 
mali tablolardan bilgi edinen kişile-
rin kararlarının doğruluğu, şirketin 
gelir ve gider takibinin gerçeğe 
uygunluğu için büyük önem arz et-
mektedir. Değerinde azalma olan 
emtianın değer kaybı tespit edilir, 
tespit edilen kayıp kadar karşılık ay-
rılır ve bu karşılık gider gösterilerek 
vergi avantajı sağlanır. Değer kay-
bının tespiti için uygulanacak yön-
temler ve karşılık ayırmak için gerekli 
şartlar daha sonra ilgili bölümlerde 
açıklanacaktır.

C. Değerleme Kavramı

Değerleme, 213 sayıl ı Vergi Usul 
Kanunu’nun (VUK) 258 inci mad-
desinde, vergi matrahlarının hesap-
lanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin 
takdir ve tespiti olarak tanımlanmış-
tır. Değerlemede, iktisadi kıymetlerin 
her biri tek başına değerlendirilir. 
Ancak aynı cinsten sayılan mallar 
ve düşük kıymetli, topluca satılan 
eşyalara toplu olarak değerleme 
yapılabileceği söz konusu kanunda 
belirtilmiştir. 

Emtia, VUK madde 274’e göre 
maliyet bedeli ile değerlenir. Öte 
yandan maliyet bedellerinin hesap-
lanması mümkün olmayan hurda, 
atık, döküntü ve benzeri ürünlerin 
emsal bedeli ile değerleneceği Vergi 
Usul Kanunu madde 278’de düzen-
lenmiştir. Ayrıca Emtianın değerle-
me günündeki satış bedeli, maliyet 
bedelinden %10 ve daha fazla bir 
düşüklük gösteriyorsa, mükellefin 

STOKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ 
İLE STOK SAYIM NOKSANI VE 
FAZLALIKLARININ VERGİSEL ETKİLERİTutku Hazan KOÇAKOĞLU

Denetçi Yardımcısı, Vergi Hizmetleri
tutku.kocakoglu@centrumdenetim.com
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maliyet bedeli yerine emsal be-
deli i le değerleme yapabileceği 
söz konusu kanunda belirlenmiştir. 
Ancak emsal bedel uygulamasında 
ikinci sırada yer alan maliyet bedeli 
esası uygulanmayacaktır. Bu düzen-
lemeler imal edilen emtia için de 
uygulanabilir. Bahsi geçen usuller 
daha sonra belirtilecektir.

a. Maliyet Bedeli

Maliyet bedeli, bir iktisadi kıyme-
tin elde edilmesi ya da değerinin 
artırılması için yapılan ödemelerle 
bunlara bağlı her türlü giderlerin 
toplamını ifade eder. VUK madde 
262 uyarınca aşağıda sayılan gi-
derler de maliyet bedeline dahil 
edilir:

c. İktisadi kıymetin elde edilmesi 
veya değerinin artırılması ile 
doğrudan ilgi l i olan gümrük 
vergileri, gümrük komisyonları, 
yükleme, boşaltma, nakliye ve 
montaj giderleri,

d. İktisadi kıymetin elde edilmesi 
veya değerinin artırılması ile 
doğrudan ilgili olan resim ve 
harçlar, noter, tapu, mahkeme, 
değer tespiti, danışmanlık, ko-
misyon ve ilan giderleri,

e. İktisadi kıymetin finansmanın-
da kullanılan kredilere ait faiz 
giderleri ve bunlara ilişkin kur 
farklarının, emtiada emtianın 
stoklara girdiği tarihe kadar, 

diğer iktisadi kıymetlerde ise 
ikt isadi k ıymet in envantere 
alındığı hesap döneminin so-
nuna kadar olan kısmı ile söz 
konusu kredilere ilişkin giderler 
(faiz giderleri ve kur farkları-
nın diğer kısımlarını maliyet 
bedel ine dahi l etmek veya 
genel giderler arasında gös-
termek ihtiyari düzenlemeler 
olarak mükelleflerin tercihine 
bırakılmıştır.)

f. İktisadi kıymetin stoklara veya 
envantere alındığı tarihe ka-
darki depolama ve sigorta 
giderleri,

g. Gayrimenkullerde mevcut bir 
binanın satın al ınarak yık ı l-
masından ve arsasının tesvi-
yesinden mütevel l i t giderler. 
Gayr imenkul ler le doğrudan 
i lgi l i olması şart ıyla, bunla-
rın envantere alındığı hesap 
dönemi sonuna kadar alınan 
hibeler mal iyet bedel inden 
indirilir.

İ k t i sadi k ıymet in (emt ia har iç) 
ikt isap edi lmesi veya değerin in 
artırılması ile ilgili olan özel tüke-
tim vergisi, indirilemeyecek katma 
değer vergisi , banka ve sigorta 
muameleleri vergisi ile kaynak kul-
lanımını destekleme fonunu maliyet 
bedeline ithal etmekte veya genel 
giderler arasında göstermekte mü-
kellefler serbesttirler.

b. İmal Edilen Emtia

VUK madde 275 uyarınca imal edi-
len emtianın maliyet bedeli aşağı-
daki unsurları içerir;

h. Mamulün üret imi esnasında 
harcanan hammadde bedelleri,

i.  Mamule isabet eden işçi l ik 
giderleri,

j. Genel üretim giderlerinden ma-
mule isabet eden tutarları,

k. Genel yönetim giderlerinin ma-
mule isabet eden tutarları (bu 
tutarlar mamul maliyetine ek-
lenebileceği gibi gider olarak 
da takip edilebilir.),

l.  Ambalajlı olarak satışı zorunlu 
olan mamullerde ambalaj mal-
zeme bedelleri.

c. Emsal Bedeli

Emsal bedeli, gerçek bedeli olma-
yan veya bilinmeyen ya da doğru 
tespit edilemeyen malın, değerleme 
gününde satılması halinde emsaline 
oranla sahip olacağı değerdir.

Emsal bedeli VUK madde 267 uya-
rınca, sırasıyla aşağıdaki esaslara 
göre belirlenir.

       Birinci sıra: Ortalama Fiyat 
Esası, aynı cins ve nevideki mal-
lardan s ı ras ıy la , değer lemenin 
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yapılacağı ayda, önceki ayda ya 
da daha önceki aylarda satışları 
yapılmışsa, emsal bedeli bu satışla-
rın miktar ve tutarına göre mükellef 
tarafından çıkarılacak olan ortalama 
satış fiyatı ile hesaplanır. Bu esasın 
uygulanması için aylık satış mikta-
rının, emsal bedeli belirlenecek her 
bir malın miktarına göre %25’ten az 
olmaması şarttır.

İkinci sıra: Maliyet Bedeli Esası , 
emsal bedeli bel ir lenecek malın , 
maliyet bedeli belirlenebilir olursa 
mükellef bu maliyet bedeline toptan 
satışlar için %5, perakende satışlar 
için %10 eklenmek suretiyle emsal 
bedeli belirlenir.

Üçüncü sıra: Takdir Esası, yukarıda 
yazılı esaslara göre belirlenemeyen 
emsal bedelleri ilgililerin müracaatı 
üzerine takdir komisyonunca takdir 
yolu ile belirlenir. Takdirler, maliyet 
bedeli ve piyasa değerleri araştı-
rılmak ve kullanılmış eşya için ay-
rıca yıpranma dereceleri hesaba 
katılmak suretiyle yapılır. Belirlenen 
bedellere mükelleflerin vergi mahke-
melerinde dava açma hakkı saklıdır. 
Ancak dava açılması verginin tahak-
kuk ve tahsilini durdurmaz.

Emsal bedelin mükellef tarafından 
hesaplandığı durumlarda, bu hesap-
lara ait kayıt ve cetvellerin tevsik 
edici belgeler olarak saklanması 
gerektiği Vergi Usul Kanunu’nda 
belirlenmiştir.

Yukarıdaki esaslara bağlı olmaksızın 
kaza mercilerinin re’sen belirledikleri 
değerler ile zirai kazanç ölçüleri-
ni tespit eden kararlarda yer alan 
unsurlar emsal bedeli yerine geçer.

d. İmha Edilmesi Ge-
reken Emtia

Bozulma, çürüme veya son kullan-
ma tarihinin geçmesi gibi nedenler-
le imha edilmesi gereken emtia, bu 
mahiyetteki imha işlemleri süreklilik 
arz eden mükelleflerin başvurularına 
istinaden, emsal bedelindeki üçüncü 
sıra usulüne bağlı olmaksızın, Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenen usul 
çerçevesinde ve tayin olunan imha 
oranı dikkate al ınmak suret iy le 
değerlenebilir.

Birinci sıra usulünden yararlanmak 
iç in yapı lan başvurular, Mal iye 
Bakanlığınca mükellefin geçmiş yıl-
lardaki işlemleri, fiili üretimi, satış ve 
imha süreçleri ile sektördeki diğer 
mükelleflerin durumu, yetkili idare, 
oda ve kuruluşların görüşleri de 
dikkate alınmak suretiyle değerlen-
dirilir. Bu değerlendirme sonucunda, 
Maliye Bakanlığınca karşılıklı anlaş-
mak suretiyle, belirlenen imha ora-
nını aşmamak kaydıyla imha edilen 
emtianın emsal bedeli sıfır olarak 
kabul edilir. Mükellefler, imha işlemi-
ne dair her türlü kayıt ve belgeleri 
muhafaza ve gerektiğinde ibraz et-
mek zorundadır.

e. Stok Değer Dü-
şüklüğü Karşılığı

Ortaya çıkan veya ortaya çıkması 
beklenen ancak miktarı belirleneme-
yen ve şirket için bir borç niteliğinde 
olan belli bazı zararları karşılamak 
amacıyla ayrılan tutarlara karşılık 
denir. Karşılıklar kayıtlı tutarlarıyla 
pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.

Stokların değerindeki azalış, emtia-
nın değerlemesinin, maliyet bedeli 
yöntemi ile yapılması gerektiği için 
mal iyet bedel ine dahi l edi lecek 
giderler hesaba katıldıktan sonra, 
iktisadi kıymetin iktisap tarihindeki 
maliyeti ile satış bedelleri arasındaki 
fark olacaktır. Emtianın değerleme 
günündeki satış bedeli, maliyet be-
delinden %10 ve daha fazla bir dü-
şüklük gösteriyorsa değerleme em-
sal bedel üzerinden yapılabilecektir. 
Emsal bedel belir lenirken VUK’ta 
belirtilen sıra ile değer düşüklüğü 
tespit edilecektir. Ortalama fiyat 
esasına göre değerleme yapılamı-
yorsa emtia maliyet bedeli esasına 
göre değerlenmeli, hala emsal be-
deli belirlenemiyorsa takdir esası-
na göre, değerlenecek tutar takdir 
komisyonunca belirlenecektir. Ancak 
kaza mercilerince re’sen belirlenmiş 
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değerler ile zirai kazanç ölçüleri-
ni tespit eden kararlarda yer alan 
unsurlar emsal bedeli yerine geçer. 

Bu yöntemlerle bel ir lenen bedel 
ile maliyet bedeli arasındaki tutar 
stok değer düşüklüğü tutarıdır. Bu 
tutar şirket için zarar niteliğinde-
dir. Bu zarara il işkin, kanunlarda 
belirti len yöntemler ile belirlenen 
değer düşüklüğü tutarına karşı l ık 
ayrılabilecektir.

D. Zayi Olan Emtiaya 
İlişkin Katma 
Değer Vergisi

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu 
30 uncu maddesi c bendi uyarınca, 
deprem, sel ve yangın gibi doğal 
afetlerde zayi olan mallara ilişkin 
KDV hesaplanan KDV üzerinden 
indime konu edilebilecektir. Bunlar 
haricinde zayi olan malların alış 
faturalarında belirtilen KDV tutarı 
hesaplanan KDV üzerinden indi-
rilemeyecek olup VUK madde 262 
uyarınca iktisadi kıymetin maliyet 
bedeline eklenebilecek veya gider 
yazılabilecektir. 

Ancak bunlar haricinde, faydal ı 
ömürlerini tamamladıktan sonra zayi 
olan veya istisna kapsamında teslim 
edilen amortismana tabi kıymetlere 
ilişkin yüklenilen KDV’nin kullanılan sü-
reye isabet eden kısmı indirime konu 
edilemeyecek, buna karşılık herhangi 
bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır. 
Faydalı ömrünü tamamlamadan zayi 
olan veya istisna kapsamında teslim 
edilen iktisadi kıymetlerin kullanılma-
yan süreye isabet eden KDV tutarı 
indirime konu edilemeyecek, buna 
karşılık iktisadi kıymetin zayi oldu-
ğu veya istisna kapsamında teslim 
edildiği döneme ilişkin beyannamede 
“Daha Önce İndirim Konusu Yapılan 
KDV’nin İlavesi” satırında beyan edi-
lerek indirim hesaplarından çıkarıl-
ması gerekecektir.

Amortismana tabi iktisadi kıymetin 
işletmede kullanılan süresinin tes-
pitinde, iktisadi kıymetin işletmede 
kullanıldığı her 12 ay ile 12 aydan 
kısa olan süreler 1 yıl olarak kabul 
edilecektir.

Bu duruma il işkin KDV Uygulama 
Genel Tebl iğ i ’nde ver i len örnek 
aşağıdadır.

Örnek: (A) Ltd. Şti. 1/4/2015 tarihin-
de 150.000 TL bedelle satın alarak 
aktifine kaydettiği faydalı ömrü 5 
yıl olan minibüs için 27.000 TL KDV 
ödemiştir.

Söz konusu minibüs 5/6/2018 ta-
r ih inde yanarak zayi olmuştur. 
Bu durumda, minibüsün alımında 
yüklenilen KDV tutarının işletmede 
kullanılan süreye (38 ay kullanıldı-
ğından 4 yıl olarak dikkate alınmış-
tır) isabet eden kısmı olan 21.600 
TL (27.000/5x4) için düzeltme ya-
pılmasına gerek bulunmamaktadır. 
Minibüs, faydalı ömrünü tamamla-
madan zayi olduğundan kalan 1 
yıl için daha önce indirim konusu 
yapılan 5.400 TL’nin (27.000-21.600) 
indir im hesaplarından çıkarı lmak 
suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir.

II. SAYIM VE TESELLÜM 
NOKSANLARI İLE 
FAZLALIKLARI VE 
VERGİSEL ETKİLERİ

A. Sayım ve Tesellüm 
Noksanları

1 nolu MSUGT uyarınca, sayımlar 
sonucunda tespit edilen kasa, stok 
ve maddi duran varlıklar noksanla-
rıyla, tesellüm (teslim alma) sırasın-
da ortaya çıkan noksanların geçici 
olarak kayıt ve izleneceği hesaptır. 
Noksanlığın ortaya çıkması ile bu 
hesaba borç, sorumlularından tahsili 
veya zarar kaydedilmesi halinde ise 
alacak kaydedilir.

Ancak noksanl ığın ortaya çıkt ığı 
anda nedeni biliniyorsa bu hesaba 
kayıt atı lmaz. Bu hesaba ortaya 
çıkan farkların nedeni bilinmiyorsa, 
sonraki dönemlerde araştırılmasına 
karar verildikten sonra kayıt atılır. 
Farkların nedeni tespit edildikten 
sonra ise ters kayıt atılarak, fark 
tutarları ilgili hesaplara aktarılır.

B. Sayım ve Tesellüm 
Fazlalıkları

1 nolu MSUGT uyarınca, sayımlar 
sonunda tespit edilen kasa, stok ve 
maddi duran varlıklar fazlalarıyla, 
üniteler arası aktarımda ortaya çı-
kan fazlaların geçici olarak kayıt 
edileceği hesaptır. Kasa sayım fazla-
sının tespitinde kasa hesabına borç, 
bunun karşılığında bu hesaba alacak 
kaydı atılır. Belgelerine dayanarak 
üçüncü şahıslara ödenmesi gereken 
kasa fazlaları bu hesabın borcuna 
kaydedilir. Bu hesapta kalanlardan 
bekleme süresini dolduranlar "671. 
Önceki Dönem Gelir ve Karlar" he-
sabı alacağına aktarılır.

Stok sayım fazlalarının tespitinde, 
emsal değeri üzerinden bu hesa-
ba alacak, ilgili stok hesabına borç 
yazılır. Sayım dönemi içinde normal 
olduğu belgelenen fazlalar, i lgi l i 
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maliyet hesapları karşı l ığında bu 
hesaba borç kaydı atılır.

Maddi duran varlık fazlasının tespi-
tinde, fazlalıklar emsal değerleriyle 
ilgili duran varlık hesabı karşılığın-
da bu hesaba alacak yazılır, sayım 
dönemi içinde kâr kaydı gerektiği 
belgelenenler "679. Diğer Olağandışı 
Gelir ve Kârlar Hesabı"na atılan ala-
cak kaydı karşılığında “397-Sayım Ve 
Tesellüm Fazlaları Hesabı”na borç 
yazılır.

Ancak fazlalığın ortaya çıktığı anda 
nedeni biliniyorsa bu hesaba kayıt 
atı lmaz. Bu hesaba ortaya çıkan 
farkların nedeni bilinmiyorsa, sonra-
ki dönemlerde araştırılmasına karar 
verildikten sonra kayıt atılır. Farkların 
nedeni tespit edildikten sonra ise 
ters kayıt atılarak, fark tutarları ilgili 
hesaplara aktarılır.

C. Sayım ve Tesellüm 
Farklarının 
Vergisel Etkileri

Sayım ve tesellüm esnasında ortaya 
çıkan eksiklikler, sayım ve tesellüm 
noksanları hesabına borç kaydı ile 
izlenir. İlgili eksikliklerin sebeplerinin 
tespitinden sonra bahsi geçen hesa-
ba alacak kaydı atılır, eksikliğin sebe-
bine göre gerekli hesaba borç kaydı 
atılır. Eksik tutar ya sorumlularından 
tahsil edilir ya da zarar kaydedilir. 
Eksikliğin sebebinin belirlenemediği 
durumlarda zarar kaydı atılır. Bunun 
sonucunda zarar tutarı artacak, öde-
necek Kurumlar Vergisi tutarı azala-
cak ve vergi avantajı sağlanacaktır. 

Sayım ve tesellüm esnasında ortaya 
çıkan fazlalıklar, sayım ve tesellüm 
fazlaları hesabında alacak kaydı ile 
izlenir. Fazlalıkların sebeplerinin tes-
pitinden sonra bahsi geçen hesaba 
borç kaydı, ilgili hesaba alacak kaydı 
atılır. Farkın sebebinin tespit edileme-
mesi durumunda, fazlalık tutarı için 
gelir kaydı atılacak olup, ödenecek 
olan kurumlar vergisini arttırıcı etki 
yaratacaktır.

SONUÇ

Aktifte önemli büyüklüğe sahip olan 
stokların gerçek değerleriyle muhase-
be hesaplarında takip edilmesi, şirketin 
mali tablolarına göre karar verecek 
olan ilgili kişiler için büyük önem arz 
etmektir. Stokların maliyet bedeli ile 
ilgili dönemdeki satış bedeli arasın-
da farklılıklar ortaya çıkabilmektedir. 
Maliyet bedelinin, satış bedelinden 
yüksek olması durumunda stok değer 
düşüklüğünden bahsetmek mümkündür. 
İlgili değer düşüklüğü muhasebe he-
saplarında takip edilmeli, mali tablolar 
gerçeğe uygun değerleriyle gösteril-
melidir. Bu noktada stoklara ilişkin 
değer düşüklüğü tutarının tespitinde 
hangi yöntemlerin izleneceği önem arz 
etmektedir. Değerlemede hangi yön-
temlerin kullanılacağı ve değerleme 
sonucu tespit edilecek değer düşüklü-
ğü tutarına karşılık ayrılabileceği Vergi 
Usul Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Zayi olan emtia için belirlenen usuller-
de tespit yapılarak, emsal bedeli sıfır 
kabul edilerek değerleme yapılabile-
cektir. Zayi olan iktisadi kıymete ilişkin 
KDV tutarının, kullanılan süreye tekabül 
eden kısmı indirime konu edilemeye-
cek, buna ilişkin herhangi bir düzeltme 
kaydı atılmayacaktır. Kullanılamayan 
süreye ilişkin KDV tutarı da indirileme-
yecek olup ilgili dönem beyannamesin-
de ‘Daha Önce İndirim Konusu Yapılan 
KDV’nin İlavesi’ satırında gösterilerek 
indirim hesaplarından çıkarılacaktır.

Sayım ve tesellüm farkları tespit edil-
diğinde, farkın sebepleri bilinmiyorsa 
197-Sayım ve Tesellüm Noksanları 
hesabındaki tutara ilişkin zarar kaydı, 
398-Sayım ve Tesellüm Fazlaları he-
sabındaki tutara ilişkin kâr kaydı atılır. 
Farkların sebepleri tespit edildiğinde 
ise farkın niteliğine uygun hesaplar 
kullanılarak muhasebe kaydı atılır. 
Sayım ve tesellüm noksanları, zarar 
olması sebebi ile Kurumlar Vergisi 
tutarını azaltacak nitelikte, sayım ve 
tesellüm fazlaları ise kâr olması sebebi 
ile ödenecek vergi tutarını artıracak 
niteliktedir.
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Finansman Gider 
Kısıtlaması Uygulaması
 ► Somut Olay:

Davacı şirket tarafından ihtirazi 
kayıt la beyan edi lerek ödenen 
2021 yılı hesap dönemine ait ku-
rumlar vergisinin 140.670,96 TL'lik 
kısmına ilişkin tahakkukun iptali ile 
bu tutarın mahsup tarihinden iti-
baren tecil faizi ile birlikte iadesi 
istemiyle açılan davada;

“3490 Say ı l ı  Cumhurbaşkan ı 
Kararın ın yürür lüğünün 1 .1 .2021 
tarihi olmasına rağmen Kurumlar 
Vergisi 18 No’lu Tebliğ ile yürür-
lüğün 1.1 .2013 tarihine çeki ldiği , 
Cumhurbaşkanı Kararının başlamış 
hesap dönemine ilişkin olarak geç-
mişe dönük olarak yürürlüğe konul-
duğu, yabancı kaynak tanımlaması 
yapma hususunda vergi idaresinin 
belirlemede bulunma yetkisinin bu-
lunmadığı, yapılan yabancı kaynak 
belirtilmesinin düzenlemenin esa-
sına aykırı olduğu, yabancı kay-
nak tanımlaması gereği esasında 
yabancı kaynak olmayan hesap 
kalemlerinin de yabancı kaynak 
olarak kabul edildiği, finansman 
gideri yanında finansman geliri de 
yaratan durumlarda netleştirme 
yapılmamasının hatalı sonuçlara 
sebebiyet verdiği, Kurumlar Vergisi 
18 No’lu Tebliğ'in Kurumlar Vergisi 
Kanunu'na ve hukukun genel ilkele-
rine aykırı olduğu, Cumhurbaşkanı 

Kararı ile çeliştiği, finansman gider 
kısıtlaması uygulamasının verginin 
geriye yürümezliği ilkesine aykı-
rı olduğu, yabancı kaynakların 
hesaplamaya dahi l edi lmemesi 
gerekmekte iken Tebliğ hükümleri 
gereği dahil edilerek haksız yere 
fazla vergi ödeme zorunda kalın-
dığı, Tebliğ hükümleri ile Kurumlar 
Vergisi Kanunu'nun 11 (i) bendinde 
yer alan yetki lerin aşı ldığı, söz 
konusu hükümlerin öngörülebilirlik, 
belirlilik, Cumhurbaşkanı'na devre-
dilen yetki haricinde kamu gücü-
ne dayanarak tahsil edilen bütün 
yükümlülüklerin kanunla düzenlen-
mesi ilkesine, finansman giderleri 
toplamının gider kısıtlamasına tabi 
tutulması, gelir ve kurumlar vergi-
sinde mali güce göre vergileme 
ilkesinin sonucu olan, safi gelirin 
vergi konusu edileceği ilkesine, ka-
nunların geriye yürümezliği ilkesi 
ve kazanılmış hakların korunması 
ilkesine aykırı olduğu, ihtirazi ka-
yıtla sunulan 2021 yıl ı Kurumlar 
Vergisi beyannamesine istinaden 
oluşan tahakkuk fişinin iptali su-
retiyle Vergi Dairesince tahakkuka 
istinaden gerçekleştirilen mahsup 
işleminin düzeltilmesi ve mahsup 
edilerek ödenmiş olunan bedele 
mahsup tarihinden itibaren işlemiş 
tecil faizi ile birlikte iadesine karar 
verilmesi” talep edilmektedir.

Davay ı ince leyen i l k derece 
mahkemesi;

vergilendirme dönemi sona erme-
den 03.02.2021 tarihli 3490 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı i le gider 
k ıs ı t lamas ına i l i şk in bel i r lenen 
oranın 2021 vergilendirme dönem-
lerine uygulanmak üzere yürürlü-
ğe girdiği, Kanunda belirtilen ve 

2021 vergi lendirme döneminde 
kesinleşen finansman giderlerinin 
%10'unun, kurum kazancından in-
dirim konusu yapılamayacağının 
belirlendiği, dolayısıyla finansman 
gider kısıtlamasının ilk defa 2021 
yılının birinci geçici vergilendirme 
dönemi itibariyle dikkate alınaca-
ğı, 03.02.2021 tarihl i 3490 sayıl ı 
Cumhurbaşkanı Kararının yürürlük 
tarihinin 1.1 .2021 tarihl i olmasına 
karşın 25.05.2021 tarih ve 31491 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Kurumlar Vergisi 18 Nolu Tebliğ ile 
yürürlüğün 1.1.2013 tarihine çekildiği, 
bu durumda finansman gider kısıt-
laması kapsamına Cumhurbaşkanı 
Kararının yayım tarihinden önce 
kullanılan kredilerin dahil edilme-
sinin hukuki belirlilik ve kanunların 
geriye yürümezliği ilkelerine aykırı 
olduğu sonucuna varılmış olup, bu 
kapsamda dava konusu işleminin 
ihtirazi kayda konu kısmında hu-
kuka uyarlık görmemiştir.

Bu nedenle Davanın KABULÜNE ve 
Dava konusu tahakkuk işleminin ih-
tirazi kayda ilişkin kısmının iptaline, 
fazladan tahakkuk eden ve mah-
suben ödenen 140.670,96-TL'nin 
mahsup tarihinden itibaren 6183 
sayılı Kanuna göre belirlenen tecil 
faizi oranında hesaplanacak faizi 
ile birlikte davacıya iadesine karar 
vermiştir.

GÜNCEL YARGI KARARLARI

Manisa Vergi Mahkemesi
Esas No: 2022/845
Karar No: 2022/1214
Karar Tarihi: 21.10.2022
DAVACI: …….. Anonim Şirketi
DAVALI:........Vergi Dairesi Müdürlüğü
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İştirak Hisse Satışından 
Doğan Zarar
 ► Somut Olay:

Davacı tarafından, iki yıldan fazla 
süreyle aktifinde bulunan iştirak his-
selerinin satışından doğan zararın 
% 75'inin kurum kazancından indi-
rilebilmesi gerektiği talebiyle 2016 
yılı kurumlar vergisi beyannamesi 
ihtirazi kayıtla verilmiş olup, söz 
konusu beyannamenin tahakkuk 
işleminin iptali istenmektedir.

Davayı inceleyen ilk derece mahke-
mesi, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 
5. maddesinin 3. fıkrasında, iştirak 
hisseleri alımıyla ilgili finansman gi-
derleri hariç olmak üzere, kurum-
ların kurumlar vergisinden istisna 
edilen kazançlarına ilişkin giderlerin 
veya istisna kapsamındaki faaliyet-
lerinden doğan zararların istisna 
dışı kurum kazancından indirilme-
sinin kabul edilmeyeceği hükmünün 
yer aldığı, sözü edilen düzenlemeler 
doğrultusunda iştirak hissesinin satı-
şından doğan kazancın % 75'lik kıs-
mı istisna kapsamında olduğundan 
bu satıştan doğan zararın % 75'lik 
kısmının kurum kazancından indi-
rilemeyeceği gerekçesiyle davanın 
reddine karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi ise İstinaf 
başvurusunun, usul ve hukuka uy-
gun olduğu sonucuna varılan Vergi 
Mahkemesi kararının kaldırılmasını 
sağlayacak nitel ikte görülmediği 
gerekçesiyle istinaf başvurusunun 
reddine karar vermiştir.

Temyiz kararını inceleyen Danıştay, 
Temyiz isteminin kabulüne ve temyi-
ze konu Vergi Dava Dairesi kararı-
nın BOZULMASINA, 12/09/2022 ta-
rihinde oyçokluğuyla karar vermiştir.

Danıştay Üçüncü Daire 
Esas No: 2019/4042
Karar No: 2022/3075
Karar Tarihi: 12.09.2022
Temyiz Eden (DAVACI): …….. Gıda Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi
Karşı Taraf (DAVALI): ........Vergi Dairesi Müdürlüğü
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Gider Kısıtlaması 
Nedeniyle Gider 
Yazılamayan ÖTV ve 
KDV Tutarı Aracın 
Maliyetine Eklenebilir Mi?

05.10.2022 Tarih ve 
1128534 Sayılı Özelge

Özelge talep formuyla, 28.12.2020 
tarihinde satın alınan binek araç 
bedel in in 150.000 ,00 TL , Özel 
Tüketim Vergisi(ÖTV)'nin 120.000,00 
TL, Katma Değer Vergisi(KDV)'nin 
48.000,00 TL olduğu;  binek araç-
lara getirilen kısıtlama ile ÖTV ve 
KDV'nin 140.000,00 TL'l ik kısmının 
gider yazılabileceği, araca ait ÖTV 
ve KDV toplamı olan 140.000 TL'lik 
kısmının gider yazılması durumunda 
aşan kısım olan 28.000 TL'nin ara-
cın maliyetine eklenmesi yönünde 
işlem tesis edilip edilemeyeceği ile 
söz konusu tutarın kanunen kabul 
edilmeyen gider kabul edilip edile-
meyeceği hususunda  görüş talep 
edilmiştir.

Buna göre;

Binek otomobil iktisabına ilişkin ÖTV 
ve KDV toplamının 2020 takvim yılı 
için en fazla 140.000,00 Türk lira-
sına kadarlık kısmı ticari kazancın 
tespit inde gider olarak dikkate 
alınabilecek olup, ödenen KDV ve 
ÖTV'nin tercihen doğrudan gider 
olarak dikkate alınması durumun-
da, KDV ve ÖTV tutarlarının toplamı 
olan 168.000,00 TL'nin 2020 takvim 
yılı için azami 140.000,00 TL'si safi 
kazancın tespitinde gider olarak 
dikkate alınabilecektir. Söz konu-
su tutarı aşan 28.000,00 TL'nin ise 
maliyet bedeline ilavesi mümkün 
bulunmamakta olup, kanunen ka-
bul edilmeyen gider olarak 2020 

takvim yılı kazancına dahil edilmesi 
gerekmektedir.

Diğer taraftan, KDV ve ÖTV tutarla-
rını tercihen aracın maliyet bedeline 
eklenmesi durumunda, amortisma-
na tabi tutarı 2020 takvim yılı için 
300.000,00 TL'yi aşan binek otomo-
bile ilişkin ayrılan amortismanın en 
fazla bu tutara isabet eden kısmının 
safi kazancınızın tespitinde gider 
olarak dikkate alınabilecektir.

Promosyon Ödemesinde 
KDV Uygulaması

19.09.2022 Tarih ve 
231790 Sayılı Özelge

Özelge talep formuyla, Serbest 
Bölgede faaliyet gösteren şirketin 
çalışanlarıyla ilgili olarak banka ile 
yapılacak maaş promosyon an-
laşması gereği düzenlenecek olan 
faturanın serbest bölgelerde veri-
len hizmetlere yönelik istisna hükmü 
kapsamına girip girmediği ile KDV 
tevkifatı uygulaması hususlarında 
görüş talep edilmiştir.

Buna göre,

Şirket in çal ışanlarının maaşları-
nın bankaya yatır ı lması işlemine 
bağl ı olarak banka taraf ından 
şirket personeline yapılacak pro-
mosyon ödemeleri KDV' ye tabi 
bulunmamaktadır.

Öte yandan, promosyon ödemeleri 
üzerinden şirket tarafından komis-
yon alınması veya promosyon öde-
melerinin şirkete yapılması halinde, 
serbest bölgelerde verilen hizmet 
kapsamında değerlendirilmesi müm-
kün olmayan söz konusu ödemele-
re ilişkin düzenlenecek faturalarda 

%18 oranında KDV hesaplanması 
ve söz konusu faturalarda KDV 
Genel Uygulama Tebliği ’nin (I/C-
2.1.3.2.13.) bölümü uyarınca (5/10) 
oranında KDV tevkifatı uygulanması 
gerekmektedir.

GÜNCEL ÖZELGELER
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Pul Biberli - Biberiyeli Dağ Kekikli

Kimyonlu - Karabiberli
Zerdeçallı - Karabiberli
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