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DUYURU: 08.03.2016/11 
                            
04.03.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği”nde, nakdi sermaye artırımlarına sağlanan faiz indirimi hakkının 
uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 
 
Söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir: 

 
I- 9 SERİ NO.LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERMAYE ARTIRIMINDA 

İNDİRİM UYGULAMASI) 
 

“6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1. maddesine eklenen (ı) bendinde, 
finans, bankacılık ve sigorta şirketleri dışındaki sermaye şirketlerinin; 
 

 İlgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya 
çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya  
 

 Yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak 
karşılanan kısmı üzerinden  

 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için 
en son açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı 
yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar 
hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname 
üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği 
hüküm altına alınmıştı. 
 
Söz konusu düzenlemenin ardından yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı (BKK)’nda ise, yatırımın cinsi, teşvik belgeli olup olmadığı, indirim hakkından 
yararlanacak olan şirketin halka açıklık durumu gibi kriterler esas alınarak, yukarıda 
belirtilen indirim oranında farklılığa gidilmişti. 
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Bu defa, 03.04.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi 
Genel Tebliği’ne eklenen “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde, 6637 
sayılı Kanunla nakdi sermaye artışlarına sağlanan indirim hakkının uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar açıklanmış olup, söz konusu Tebliğ’de yer alan açıklamalar 
aşağıda özetlenmektedir.  

 

A- İndirimin Kapsamı: 
 
Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu 
düzenleme uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında;  
 
 01.07.2015 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya 

çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya  
 

 Bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin 
nakit olarak karşılanan kısmı  

 
üzerinden, aşağıdaki açıklamalara göre ilgili hesap döneminin sonuna kadar 
hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır. 
 
Söz konusu indirimin uygulamasında, 
 

 Nakdi sermaye artışı, sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret 
siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi 
artışlar ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak 
karşılanan kısmını, 
 

 Ticari krediler faiz oranı, bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere 
uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı olarak dikkate alınacak olan ve 
TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca 
Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari 
Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” 
faiz oranını, 

 

 Süre, ticaret siciline tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak karşılanan 
kısmının şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu (nakden 
taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline 
tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil 
tarihinin içinde bulunduğu) aydan hesap döneminin sonuna kadar olan ay 
sayısının 12 aya olan oranını 

 

ifade etmektedir. 
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İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, mevcut sermaye şirketlerinde 
ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan 
sermaye şirketlerinde ise ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate 
alınacak, sermayenin nakit olarak karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından 
yararlanılamayacaktır. 
 
Bununla birlikte; 
 
 Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye 

artışları, 
 

 Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf 
olmalarından kaynaklanan sermaye artışları, 

 

 Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden 
kaynaklanan sermaye artışları, 

 

 Ortaklarca veya ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç 
alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, 

 

 Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin 
konulması suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, 

 

 Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye 
artışları 

 
indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 
 

B- İndirim Uygulaması: 
 
Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en 
son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna 
kadar hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili 
dönem kurum kazancından indirilebilecektir. 
 
Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: 
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İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit 
olarak ödendiği (nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın 
ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için 
tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi 
için kıst dönem esasına göre indirim tutarı hesaplanacaktır. 
 
Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına 
ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim 
uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir. 
 
İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan sermayenin 
ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı olup 
taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına 
fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 
 
Nakden taahhüt edilen sermayenin; 
 
 Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce 

şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi, 
 

 Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin 
banka hesabına yatırılma tarihi, 

 
esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir. 
 
Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye 
artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap 
dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir. 
 
Öte yandan, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması halinde nakdi sermaye 
artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate 
alınmayacaktır. 
 
Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim 
tutarının kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın 
tespitinde indirim konusu yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir 
endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın 
tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 
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Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı 
yapmaları halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için 
sermaye azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan 
itibaren bu indirimden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır. 
 
Öte yandan, nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye şirketlerinin sermaye 
azaltımına gitmiş olmaları halinde, bu indirimin hesaplanmasında azaltılan sermaye 
tutarı kadarlık kısım dikkate alınmayacaktır. 
 

C- 2015/7910 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenen İndirim Oranları: 
 
26.06.2015 tarihli, 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile genel indirim oranı %50 
olarak belirlenmiş olup, durumlarına göre sermaye şirketleri bu orana aşağıdaki 
oranları eklemek suretiyle indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir. 
 
 Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı, 

indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 
nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal 
tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye 
oranı; 
 

 %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan, 
 

 %50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan 
 

  ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır. 
 

 Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi 
tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu 
tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması 
durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı 
olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle söz konusu indirim uygulanacaktır. 

 

 Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve 
personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti 
dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif 
nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak 
uygulanacaktır. 
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 Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı 
ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek 
tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 

 
 Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi 

olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere 
indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 

 

 Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına 
tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında 
indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır. 

 

 09.03.2015 tarihinden sermaye artırımında indirim düzenlemesinin yürürlüğe 
girdiği 01.07.2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gidilmiş 
olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden miktarla sınırlı olmak 
üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak 
uygulanacaktır. 

 
    D-  Diğer Hususlar: 

 
İndirim tutarının hesaplanmasında TCMB tarafından yararlanılan yıl için en son 
açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden 
sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması 
mümkün bulunmaktadır. 
 
Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu 
yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme 
dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 
 
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilmiş olan sermaye şirketleri, şartların 
sağlanması kaydıyla, hesap dönemlerinin sona erdiği ay itibarıyla TCMB tarafından en 
son açıklanan ticari krediler faiz oranını dikkate alarak indirimden 
yararlanabileceklerdir. 
 
İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, taahhüt edilen sermaye 
artırımı tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak 
bu işlemleri içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini 
kağıt ortamında veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi 
verme süresi içerisinde kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine 
ibraz etmeleri gerekmektedir. 
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Ayrıca, söz konusu şirketlerin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu 
edecekleri tutara ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri 
gerekmektedir. 
 

Saygılarımızla, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yukarıda yer verilen açıklamalara ilişkin detaylı bilgi almak ve diğer sorularınız için info@centrumauditing.com adresinden veya 

(0216 504 20 66) numaralı telefondan bizlerle irtibat sağlamanızı öneririz. Centrum Denetim, merkezi “Akasya Acıbadem AVM A 

Kule Kat:21 34660 Acıbadem-Üsküdar/İstanbul” adresinde yer alan, Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü adına tescilli bir 

markadır. Yeminli Mali Müşavir Burçin Gözlüklü İstanbul YMM Odası’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için 

www.centrumdenetim.com internet adresini ziyaret edebilirsiniz. 
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