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I. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

Ticari kazançta elde etme tahakkuk esasına bağlanmıştır. Buna göre, bir gelir veya gider 
unsurunun özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği 
dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
 
Yurt dışındaki alıcının, satış akdine konu olan malı, satıcının Türkiye’deki fabrikasında, 
deposunda veya herhangi bir işyerinde alıcı veya adına hareket eden kişi tarafından teslim 
alınacağının satış akdinde belirlenmiş olması halinde, satıcının belirtilen işyerinde malı 
teslim etmesiyle satış akdi tamamlanmış ve gelir tahakkuk etmiş olacağından söz konusu 
gelirin bu tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin kurum kazancı olarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir.
 
Diğer taraftan, ihracatta malın satıcının Türkiye’deki işyerinde teslim alınması hariç olmak 
üzere, ihracat faaliyetlerine ilişkin elde edilen gelirin fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuk 
ettiğinin kabul edilmesi ve ihracata ilişkin maliyet ve hasılatların bu tarihin içinde bulunduğu 
hesap dönemi kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
 
II. Katma Değer Vergisi Yönünden:
 
KDV Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin 
yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya tevdi edilmesi gerekmekte olup; 
malların Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıktığının gümrük beyannamesi veya 
yerine geçen bir belge ile tevsik edilmesi gerekir.

Mülga 107 seri no.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde; 

•	 19 seri no.lu KDV Genel Tebliği’nin (E) bölümüne göre, KDV uygulamasında 
ihracat işleminin gerçekleştiği tarih olarak, malın gümrük hattından 
geçtiği sırada çıkış gümrüğünce belirlenen ve gümrük beyannamesinin 
ilgili bölümünde belirtilen “gümrük hattını çıkış tarihi”nin esas alındığı, 

•	 04.04.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel 
Müdürlüğü Genelgesi ile, gümrük idarelerince 01.05.2007 tarihinden itibaren 
ihracata yönelik düzenlenen gümrük beyannamelerinin ihracatçıya verilen 
nüshasının üzerine herhangi bir kapanma meşruhatı düşülmesine son verildiği, 

•	 Bu nedenle, 01.05.2007 tarihinden itibaren KDV beyannamelerinde ihracat istisnasına 
ilişkin beyanları bulunan mükelleflerin tevsik edici belge olarak ibraz ettikleri gümrük 
beyannamelerinde ihracatın gerçekleştiği tarihi belirten bir açıklama aranılmayacağı, bu 
beyannamelere ilişkin elektronik ortamda (VEDOP) erişilen bilgiler arasındaki kapanma 
tarihinin ihracat istisnası uygulamasında ihracatın gerçekleştiği tarih olarak dikkate 
alınacağı açıklanmıştır.
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Ürdün’de Mukim Firmadan İş Makinesi Kiralanması Nedeniyle Yapılan 
Ödemeler Kurumlar Vergisi Tevkifatına ve KDV’ye Tabi mi? (09.05.2016 Tarih 
ve 53046 Sayılı Özelge)
 
I. Kurumlar Vergisi Kanunu ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme (ÇVÖ) Anlaşmaları Yönünden:

Türk mukimi firmanın Ürdün mukimi firmadan inşaat işlerinde kullanılmak üzere kiraladığı 
iş makinesi karşılığında yapacağı ödemeler ÇVÖ Anlaşması‘nın 12/3. maddesinde yer alan 
“sınai, ticari, bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı” karşılığında yapılan 
gayrimaddi hak bedeli ödemeleri olarak değerlendirilecek olup, Türkiye’de uygulanacak vergi 
tevkifat oranı, aynı maddenin 2. fıkrası gereğince %12’yi aşmayacaktır. Ancak, söz konusu 
ödemeler için iç mevzuatımızda daha düşük bir oranın belirlenmiş olması halinde bu düşük 
oran uygulanacaktır.

Diğer taraftan, aynı Anlaşmanın “Önleme Yöntemleri”ne ilişkin 23/2. maddesi gereğince, söz 
konusu ödemeler için Türkiye’de bu şekilde ödenen vergi, Ürdün’de ödenecek bu gelire ilişkin 
vergiden mahsup edilmek suretiyle aynı gelir üzerinden iki defa vergi alınması önlenmiş 
olacaktır.

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda Anlaşma 
hükümlerinden yararlanmak isteyen Ürdün mukimlerinin Ürdün’de tam mükellef olduklarını ve 
tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiklerini Ürdün yetkili makamlarından 
alınacak bir belge (mukimlik belgesi) ile kanıtlamaları ve bu belgenin aslı ile noterce veya 
Ürdün’deki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğini, Türkiye’de 
vergi tevkifatı yapılmasının gerektiği durumlarda vergi sorumlularına, diğer durumlarda ilgili 
vergi dairesine ibraz etmesi gerekmektedir.

II. Katma Değer Vergisi Yönünden: 

Yurt dışından iş makinelerinin kiralanması işlemi KDV’ye tabi olup, söz konusu kiralama 
işlemi üzerinden hesaplanan KDV’nin sorumlu sıfatıyla 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan 
edilmesi gerekmektedir.
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Elektrik Alım Satımlarında Faturanın Düzenleneceği Tarih ile KDV ve Kurumlar 
Vergisi Açısından Beyan Edileceği Dönem Ne Olmalıdır? (10.05.2016 Tarih ve 
19626 Sayılı Özelge)

Elektrik alım-satımlarında ayrı ayrı olmak üzere faturaların hangi tarihte ve hangi tarih itibarıyla 
düzenlenmesi gerektiği, hesaplanan KDV’nin hangi ay beyan edileceği, yüklenilen KDV’nin indirim 
hakkının hangi ay kullanılabileceği ve kurumlar vergisi yönünden gelirin hangi dönem beyan 
edileceği hususlarında bilgi talep edilmiştir.

I. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden: 

Ticari kazancın tespitinde “tahakkuk” ve “dönemsellik” olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. 
Tahakkuk esasında, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri 
veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden kaynaklanan 
alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gerekir. Dönemsellik ilkesi ise 
bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin sağlanmasıdır.

Kurumlar vergisi yönünden tahakkuk, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma 
Yönetmeliği’nce nihai bedelin belirlendiği tarih itibarıyla gerçekleştiğinden, söz konusu gelir 
ve giderlerin bu tarih itibarıyla matrahın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
  
II. Katma Değer Vergisi Yönünden: 

KDV yönünden, tahakkuk tarihi (Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği’nce 
nihai bedelin belirlendiği tarih) itibarıyla vergiyi doğuran olay gerçekleşeceğinden, tahakkuk 
tutarları üzerinden hesaplanan KDV de ilgili dönemde beyan edilecektir. Elektrik enerjisi 
tedariki ve satışına ilişkin olarak şirket adına TEİAŞ tarafından düzenlenen faturalar ile ilgili 
olarak yüklenilen KDV tutarlarının kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde, 
ancak vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, genel esaslara 
göre indirim konusu yapılması mümkündür.

Ayrıca, elde edilen gelir için tahakkuk tarihinden itibaren yedi gün içinde fatura düzenlenmesi 
gerekmektedir.
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Dikkate Alınacak Yatırıma Katkı 
Tutarının Belirlenmesinde, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Finansal 
Kiralama Yoluyla Edinilen Kıymetler Ne Şekilde Dikkate Alınacaktır? 
(10.05.2016 Tarih ve 3 Sayılı Özelge)

Ekonomi Bakanlığı’nın … tarih ve … sayılı yazısında belirtilen, “Yatırım teşvik belgesi kapsamında 
finansal kiralama yoluyla temin edilen makine ve teçhizatın halen kiralama süreleri devam etse 
dahi tamamlama vizesinde, firmanın muhasebe kayıtlarında “260-Haklar Hesabında” belirtilen 
mal bedeli tutarı dikkate alınarak işlem yapılmaktadır.” görüşü çerçevesinde, indirimli kurumlar 
vergisi uygulamasında dikkate alınacak yatırıma katkı tutarının belirlenmesinde, yatırım 
teşvik belgesi kapsamında finansal kiralama yoluyla edinilen iktisadi kıymetler için Vergi Usul 
Kanunu’nun mükerrer 290. maddesi hükümleri çerçevesinde “260. Haklar Hesabı”nda yer 
alan tutarın dikkate alınması gerekmektedir.
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Üretim Faaliyetinin Sürdürüldüğü Yerden Kısım Kısım Taşınılması Halinde 
Boşaltılan Gayrimenkul Kısmi Bölünmeye Konu Edilebilir mi? (12.05.2016 
Tarih ve 78548 Sayılı Özelge)

Şirketinizin mevcut fabrika binasında devam etmekte olan üretim faaliyetini “….. Organize 
Sanayi Bölgesi”ndeki üretim tesisine taşırken, üretim faaliyetinin kesintiye uğratılmaksızın 
devam etmesi şartıyla, üretimin halen devam etmekte olduğu eski fabrika binasının “taşınmaz” 
olarak devrinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/3-b maddesinde düzenlenen kısmi bölünme 
kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
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Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı İken Geminin Sicilden Terkini 
ve Yurtdışına Satışından Doğan Zarar Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen 
Kazançlardan İndirilebilir mi? (12.05.2016 Tarih ve 275 Sayılı Özelge)

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “5.12.1. Türk Uluslararası Gemi Siciline 
Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna” 
başlıklı bölümünde, 4490 sayılı Kanunla oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS)’a 
kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden elde edilen kazançların, faaliyetin gelir vergisi 
mükelleflerince yapılması halinde gelir vergisinden, kurumlar vergisi mükelleflerince 
yapılması halinde kurumlar vergisinden; TUGS’a kayıtlı gemilerin devrinden elde edilecek 
kazançların da gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacağı ve bu istisnanın, gerçek ve tüzel 
kişilerin TUGS’a kayıt ettirdikleri gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde 
ettikleri kazançları ile sınırlı olduğu, ancak Türkiye’de inşa edilen gemi ve yatlardan anılan 
sicile kayıtlı olanların işletilip işletilmediğine bakılmaksızın devrinden elde edilen kazançların 
da istisna kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir. 

Gemi ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançların istisnadan 
yararlanabilmesi için gemi ve yatların TUGS’a kayıtlı olması zorunlu olup, 4490 sayılı TUGS 
Kanunu gereği devir halinde istisnadan yararlanılabilmesi için, devir sonrasında da anılan 
sicile kaydın devam etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Buna göre, şirkete ait geminin TUGS’dan terkini yapılarak, TUGS haricinde bir sicile kayıt 
ettirilmek suretiyle satılması durumunda doğacak kazancın istisnaya konu edilmesi mümkün 
olamayacağından, söz konusu satış işleminden doğan kar veya zararın, diğer faaliyetlerden 
oluşan vergiye tabi kurum kazancının tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.



Başa Dön

Amfibi Gemi Üretiminde Alt Yüklenicinin Vereceği Malzeme ve Hizmetlerin 
Yıllara Sari İş Sayılıp Sayılamayacağı ile Ar-Ge Çalışmaları Kapsamında 
Değerlendirilmeyen Sözleşmenin Damga Vergisi (13.05.2016 Tarih ve 57175 
Sayılı Özelge)

I. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

……… A.Ş. ile ……. A.Ş. Ortak Girişimi’nin, Savunma Sanayi Müsteşarlığına teslim edilmek 
üzere yapacağı gemilerin şirketinizce gerçekleştirilecek proje çizim işleri; Ortak Girişim’in 
üstlenmiş olduğu inşaat işinden bağımsız olarak sadece proje çizim işi ile sınırlı olması 
kaydıyla yıllara yaygın inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilmeyecektir.

Ancak, şirketinizce gerçekleştirilecek proje çizim işlerinin Ortak Girişim’in üstlenmiş 
olduğu inşaat işinin bir parçası olarak gerçekleştirilmesi halinde, söz konusu iş Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 42. maddesi kapsamına giren inşaat ve onarım işi olarak değerlendirileceğinden, 
şirketinize yapılan ödemeler üzerinden %3 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

II. Damga Vergisi Kanunu Yönünden:

5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Kanunu kapsamında yürütülen Ar-Ge veya yenilik faaliyetlerine 
ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır. Anılan Kanun kapsamındaki 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili 
olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtlar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca 
desteklenen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde desteği veren kamu kurum ve kuruluşları ile 
uluslararası fonlarca desteklenen ya da Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri için TÜBİTAK tarafından onaylı 
listeden Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında olduğu anlaşılan iş ve işlemlerle ilgili olarak 
düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu kağıtların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yanı sıra proje neticesinde elde 
edilecek ürünün ya da Ar-Ge ve yenilik faaliyeti dışındaki unsurların alım/satım hususlarını 
da ihtiva etmesi halinde bu kağıtların anılan Kanun kapsamında damga vergisi istisnasından 
yararlanamayacağı tabiidir.

Buna göre, özelge talep formunuz ve eklerinde, başvurunuza konu işe ilişkin 5746 sayılı 
Kanun kapsamında bir Ar-Ge projesinden söz edilmediği ve bu yönde desteği veren bir 
kurumun da bulunmadığı hususları göz önünde alındığında, Savunma Sanayi Müşteşarlığına 
teslim edilecek 2 adet Amfibi Gemi İnşa ve Tedarikine ilişkin olarak adı geçen ortak girişim 
ile alt yüklenici olan şirketiniz arasında yapılan sözleşmeye konu işin, 5746 sayılı Kanun’daki 
şartları haiz Ar-Ge ve yenilik faaliyeti olduğunun ilgili kurumlardan alınacak bir yazı ile 
tevsiki halinde, sözleşmenin damga vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmaktadır.



Başa Dön

Şirket Tarafından Alınan ve Özel Fon Hesabında Tutulan Hibe Tutarı, Şirketin 
Tasfiyeye Girmesi Durumunda Şirketten Çekilme Sayılır mı? (13.05.2016 Tarih 
ve 57221 Sayılı Özelge)

Şirketinize hibe edilen ve 5746 sayılı Kanun uyarınca özel bir fon hesabında tutulan 98.400,00 
TL’lik tutar kurum kazancına dahil edilmeyecek, başka bir deyişle Kurumlar Vergisi Kanununa 
göre vergiye tabi kazancın tespitinde gelir olarak ve bu fondan yapılan harcamalar Ar-Ge 
indirimi tutarının tespitinde Ar-Ge harcaması olarak dikkate alınmayacaktır.

Ancak, bu fonun elde edildiği hesap dönemini izleyen beş yıl içinde sermayeye ilave dışında 
herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde, 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğratılmış sayılacağından, bu işleme ilişkin 
vergi ziyaı cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır. Aynı süre içinde şirketin tasfiyeye 
girmiş olması nedeniyle, söz konusu tutarın tasfiyeye giriş tarihi olan 23.12.2014 itibariyle 
işletmeden çekildiğinin kabul edilmesi ve 23.12.2014 – 31.12.2014 dönemine ilişkin tasfiye 
beyannamesinde kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir.



Başa Dön

Emisyon Priminin Geçmiş Yıl Zararlarına Mahsubu İşlemi Kar Dağıtımına Bağlı 
Tevkifata Tabi midir? (16.05.2016 Tarih ve 59069 Sayılı Özelge)

Şirketin özkaynak hesaplarında 2009 ve 2012 yıllarında gerçekleşen primli sermaye artışı 
nedeniyle oluşan emisyon primi tutarının ….. TL olduğu ve şirket teknik iflas sınırında olduğu için 
emisyon priminin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmek istendiği belirtilerek, emisyon priminin 
geçmiş yıl zararlarına mahsup işleminin kar dağıtımına bağlı tevkifata tabi olup olmadığı 
hakkında görüş talep edilmiştir.
 
Emisyon priminin geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi işleminin kar payı dağıtımı olarak 
değerlendirilmemesi ve kar dağıtımına bağlı tevkifat yapılmaması gerekmektedir.



Başa Dön

Ar-Ge Faaliyeti Sonucu Oluşan İktisadi Kıymetlerin Satılması Halinde Yapılan 
Harcamalar İndirim Konusu Yapılabilir mi? (16.05.2016 Tarih ve 35961 Sayılı 
Özelge)

Ar-Ge faaliyeti, esas itibariyle denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada ya 
da projenin başarısız olması halinde sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün 
pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra 
yapılan harcamalar Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilmez. Tamamlanan bir proje 
sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi 
olarak değerlendirilir.
 
Şirketçe yürütülen Ar-Ge faaliyeti neticesinde ortaya çıkan iktisadi kıymetin satılabilir 
aşamaya gelmesi halinde Ar-Ge faaliyeti sona ereceğinden bu aşamaya kadar yapılan Ar-
Ge ve yenilik harcamalarının Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, 
Ar-Ge faaliyeti sonucu elde edilen iktisadi kıymetlerin satılmasından elde edilen gelirin kurum 
kazancına dahil edilerek vergilendirileceği tabiidir.



Başa Dön

Dar Mükellef Kuruma Verilen İşçi Temini Hizmetinden Elde Edilen Kazancın 
Kurumlar Vergisinden İstisna Olup Olmadığı ile İşçi Temini İşinin Hizmet İhracı 
Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği (20.05.2016 Tarih ve 61 Sayılı 
Özelge)
         
I. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

1 seri  no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin “Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj 
işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı 5.9. bölümünde, “Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 5/1-h maddesi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik 
hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi bir 
koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.” açıklamasına yer verilmiştir.
                 
Yurt dışında yabancı bir firma tarafından yapılmakta olan inşaat işinde çalışmak amacıyla 
şirketiniz personelinin yurt dışına gönderilmesi işleminden elde edilen kazancınızın, Kanunun 
5/1-h maddesinde düzenlenen istisna kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı 
tabiidir.
 
II. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

Şirketiniz bordrosunda yer alan elemanlar tarafından yurtdışındaki bir şirkete yurtdışında 
ifa edilen ve bu şirketin de yurt dışında faydalandığı hizmet nedeniyle yurtdışındaki firma 
adına düzenleyeceğiniz faturada, söz konusu işlem KDV‘nin konusuna girmediğinden, hizmet 
bedeli üzerinde KDV hesaplanmayacak, KDV’nin konusuna girmeyen bu işlem hizmet ihracı 
kapsamında değerlendirilmeyecektir.



Başa Dön

Kısmi Bölünme Sonucu Oluşan Yeni Şirketin Hisse Senetlerinin Devreden 
Şirkette Kalması Halinde İktisap Tarihi Ne Olacaktır? (20.05.2016 Tarih ve 
9696 Sayılı Özelge)

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği‘nin “19.3.3. Devir ve bölünmelerde elde edilen 
hisselerin iktisap tarihi“ başlıklı bölümünde, “Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 19 ve 20. maddeleri 
kapsamında gerçekleştirilen devir ve bölünme (kısmi bölünme dahil) hallerinde, devir olan veya 
bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi olarak, bu yeni hisselerin verilmesine 
neden olan devirolan veya bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin esas alınması 
gerekmektedir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, şirket bünyesindeki bir üretim işletmesinin KVK‘nın 19. maddesine göre kısmi 
bölünme suretiyle yeni kurulacak bir şirkete aktif ve pasif kalemleri ile ayni sermaye olarak 
konulması karşılığında, şirketinizce yeni şirketten elde edilecek hisse senetlerinin iktisap 
tarihi olarak, bu yeni şirketin kurulduğu tarihin esas alınması gerekmektedir.



Başa Dön

Sözleşme ile Organize Sanayi Bölgesine Ait Arsa Üzerine İnşa Edilen ve 
İşletilen Kafeterya ile Kantar Yapımı İçin Gerçekleştirilen Harcamalar Nasıl 
Vergilendirilecektir? (20.05.2016 Tarih ve 125-3 Sayılı Özelge)

… Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile mülkiyeti Bölge Müdürlüğüne ait arsa üzerine kafeterya 
ve 60 tonluk 2 adet kantarın yap-işlet-devret modeli ile yapımı ve buna karşılık 7 yıl bedelsiz 
işletilmesi konusunda sözleşme yapılmış olup, sözleşmeye göre yapılacak kafeterya ve kantar 7 
yıl süresince şirket tarafından işletilecek, bu süre içerisinde … Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne 
nakdi ve ayni kira ödemesinde bulunulmayacaktır. Anılan durumda kafeterya ve kantar yapımı 
için gerçekleştirilen harcamaların ne şekilde kayıt altına alınacağı ve fatura düzenlenmesi 
durumunda harcama tutarı üzerinden kira stopajı yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep 
edilmiştir?

Şirket ile arsa sahibi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arasında akdedilen sözleşmeye istinaden 
kafeterya ve 2 adet kantarın inşa edilmesi için yapılan harcamaların özel maliyet bedeli olarak 
dikkate alınması mümkün bulunmayıp, sözleşmeye göre yapılan kafeterya ile 2 adet kantarın 
tamamlanıp cins tashihinin yapıldığı veya fiilen kullanılmaya başlandığı tarih itibarıyla, 
şirketinizce sözleşmeye konu arsa üzerine yapılarak OSB’ye teslim edildiğinin kabul 
edilmesi, sözleşmeye istinaden OSB’ye inşa edilen kafeterya ve 2 adet kantar için yapılan 
harcamaların emsale uygun belirlenen bir kar marjı ile arsa sahibi OSB’ye fatura edilerek 
yapım hizmeti karşılığı alacak olarak kayıtlara intikal ettirilmesi ve yapım hizmeti nedeniyle 
oluşan kazancın da kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, şirketiniz ile OSB arasında yapılan sözleşme hükümleri dikkate alındığında, 
sözleşme süresinin sonuna kadar kafeterya ve 2 adet kantarın kullanım hakkı şirketinize ait 
olduğundan şirketiniz tarafından fatura edilen ve alacak olarak kayıtlara intikal ettirilen tutarın, 
kafeterya ve 2 adet kantarın kullanılmaya başlandığı tarihi müteakip kalan kira süresine 
bölünmek suretiyle hesaplanan kısmının ilgili yıllar itibarıyla alacak tutarından düşülerek safi 
kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması ve ilgili yıllar itibarıyla kira gideri 
olarak dikkate alınan tutarların arsa sahibi OSB’ye hesaben yapılan kira ödemesi olarak 
kabul edilerek üzerlerinden gelir vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.



Başa Dön

Mahsup İmkan Kalmayan Geçmiş Yıl Zararlarının Serbest Akçelerden Mahsubu 
Halinde Vergileme Nasıl Olacaktır? (23.05.2016 Tarih ve 11 Sayılı Özelge)

Geçmiş yıl zararlarının geçmiş yıl karlarına ve/veya yasal yedeklere mahsup edilmesi 
işleminde, nakden veya hesaben yapılmış bir ödeme söz konusu olmadığından, bu mahsup 
işlemi kâr payı dağıtımı olarak değerlendirilmeyecek ve kâr payı dağıtımına bağlı vergi kesintisi 
yapılmayacaktır.



Başa Dön

İşten Çıkarılan Üst Düzey Yöneticilere Rekabet Yasağı Adıyla Yapılan 
Ödemelerden Vergi Tevkifatı Yapılmalı mıdır? Bu Ödemeler Kurum Kazancından 
İndirilebilir mi? (23.05.2016 Tarih ve 64428 Sayılı Özelge)

Rekabet yasağı çerçevesinde, iş akdinin feshine istinaden  sözleşme kapsamında  işverenler 
tarafından yapılan ödemenin, işverenin çalışanına sunduğu hizmet karşılığı olmayan bir ödeme 
gibi görünse de, çalışanın geçmiş dönemlerde işverene verdiği hizmet ve gelecek dönemdeki 
iş hayatının kısıtlanmasına karşılık geleceğini güvence altına almak amacıyla verilen tazminat 
olarak değerlendirilmesi ve ücret olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

İş akdi feshedilen üst düzey yöneticilerinize rekabet yasağı çerçevesinde yaptığınız ödemelerin 
ücret olarak kabul edilmesi ve bu ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması 
gerekmektedir. Söz konusu ödemelerin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi 
mümkün bulunmaktadır.

Bu ödemeler Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/7. maddesinde bahsedilen tazminatlar (kıdem 
tazminatı) kapsamında olmadığından, gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün 
bulunmamaktadır.



Başa Dön

Devralınan Şirkete Ait Fabrikanın Kiraya Verilmesi Halinde Bu Şirkete Ait 
Zararlar Mahsup Edilebilir Mi? (24.05.2016 Tarih ve 15 Sayılı Özelge)

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği‘nin “9.2.2. Devir ve bölünme halinde zarar mahsubu 
yapılabilmesinin şartları” başlıklı bölümünde, vergiden kaçınma amacına yönelik olarak 
ekonomiye kazandırılması mümkün olmayan kurumların devir veya bölünme suretiyle 
devralınması ya da devralınan veya bölünen kurumların faaliyetinin 5 yıllık süre içinde arızi 
hale getirilerek kısmen durdurulması veya sona erdirilmesi gibi ekonomik olmayan sebeplerle 
devir ve bölünme işleminin yapılması halinde zarar mahsubunun mümkün olmadığı, şartların 
ihlali halinde zarar mahsubu olanağı ortadan kalkacağından, gerekli düzeltme işleminin 
yapılacağı, yersiz zarar mahsubu nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler için 
vergi ziyaı doğmuş sayılacağı belirtilmektedir.

Şirketiniz tarafından 2012 yılında aktif ve pasifiyle birlikte kül halinde devralınan şirketlerin, 
son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerini kanuni süresinde vermiş olmaları 
ve devralan kurumunuzca bu şirketlerin faaliyetlerinin devrin meydana geldiği hesap 
döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam ettirilmesi şartıyla, devralınan şirketlerin 
devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarlarını geçmeyen zararlarının, şirketinizce kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.

Devraldığınız şirketlere ait fabrikaların faaliyetlerinin, devrin meydana geldiği hesap 
döneminden itibaren en az beş yıl süreyle şirketiniz tarafından devam ettirilmeyip, teknolojik 
yapılarının eski olması, yatırım maliyetlerinin yüksek olması, yatırımları karşılayabilecek 
işletme sermayesinin yetersiz olması gibi nedenlerle bu fabrikaların kiraya verilmesi işlemi, 
devralınan şirketlerin faaliyetlerinin arızi hale getirilerek kısmen durdurulması veya sona 
erdirilmesi anlamına geleceğinden, bu durumda (fabrikaların faaliyetlerine kiracılar tarafından 
devam edilse dahi), 2012 ve müteakip yıllarda yersiz zarar mahsubu nedeniyle zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler için vergi ziyaı doğmuş olacaktır.



Başa Dön

İrlanda Mukimi Şirketten Alınarak Satılan Bilgisayar Programları İçin Yapılan 
Ödemeler Üzerinden Tevkifat Yapılması Gerekir Mi? (24.05.2016 Tarih ve 
64929 Sayılı Özelge)

I. Kurumlar  Vergisi Kanunu Yönünden:

Yurtdışında mukim firmalardan ithal edilen bilgisayar programları üzerinde herhangi bir 
değişiklik yapılmadan ve/veya çoğaltılmadan nihai tüketicilere satılması veya aynı şekilde 
işletmede kullanılması halinde yurtdışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç 
ticari kazanç niteliği taşıyacağından, bu nitelikteki ödemeler üzerinden vergi kesintisi 
yapılmayacaktır.

Yurtdışında mukim firmalardan işletmenizde kullanmak ve/veya müşterilere satışını yapmak 
üzere daha önce piyasada bulunmayan bir bilgisayar programının özel olarak hazırlatılması 
halinde, yurt dışında mukim firma tarafından elde edilen kazanç serbest meslek kazancı niteliği 
taşıdığından bu kapsamdaki ödemeler üzerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

“Copyright” kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, topluma dağıtma, 
gösterme gibi haklarının satın alınması halinde, şirketiniz tarafından bir gayri maddi hak 
elde edilecek olup, yurtdışında mukim firmaya yapılacak söz konusu gayri maddi hak bedeli 
ödemelerinden %20 oranında vergi kesintisi yapılacaktır.

Öte yandan, bilgisayar yazılım ürünlerinin, şirketinize CD, disket vb. taşıyıcı medya içerisinde 
gümrükten ithal edildikten sonra internet üzerinden indirilen şifre ile aktive edilerek iktisap 
edilmiş olması ya da bilgisayar programının doğrudan doğruya internet üzerinden şifre ile 
indirilerek iktisap edilmiş olması durumu yurtdışına yapılacak ödemelerin vergilendirilmesinde 
herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

Diğer taraftan, yurt dışındaki firmaların mukimi olduğu ülke ile ülkemiz arasında çifte 
vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmalarda söz konusu ödemelere 
ilişkin bir hükmün bulunması durumunda, öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacağı tabiidir.

II. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yönünden: 

Şirketiniz tarafından İrlanda mukimi firmadan alınan hazır paket anti virüs programlarının 
üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan ve/veya söz konusu programlar üzerinde başkaca 
herhangi bir hakka (değiştirme veya çoğaltma hakkı) sahip olunmadan Türkiye’deki dağıtımına 
yönelik yalnızca aracılık yapılarak bayilere satılması durumunda, İrlanda mukimi firmaya 
yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi hususu, Türkiye-İrlanda Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşması’nın “Ticari Kazançlar” başlıklı 7. maddesi kapsamında değerlendirilecektir. Anılan 
maddenin 1. fıkrasına göre, İrlanda mukimi firmanın söz konusu yazılım satışından elde ettiği 
gelirlerin Türkiye’de vergilendirilmesi için İrlanda mukimi firmanın faaliyetlerini Türkiye’de 
sahip olduğu bir iş yeri vasıtasıyla gerçekleştirmesi gerekmektedir.



Başa Dön

“İş yeri” tanımı ise, Anlaşma’nın bir örneği ekli “İşyeri” başlıklı 5. maddesinin 1. fıkrasında 
yapılmış olup, aynı maddede hangi hallerde diğer Devlette bir iş yeri oluşup oluşmayacağı 
açıkça belirtilmektedir.

Bağımsız temsilcilik ise Anlaşmanın 5/7. maddesinde düzenlenmiş olup, bir Akit Devlet 
teşebbüsünün, diğer Devletteki işlerini, kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir 
simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente vasıtasıyla 
yürütmesi durumunda, faaliyetin icra edildiği ülkede bir iş yerine sahip olmadığının kabul 
edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda bağımsız nitelikte bir temsilciden söz edilebilmesi için, temsilcinin hem 
hukuken hem de ekonomik olarak teşebbüsten bağımsız olması ve teşebbüs adına faaliyette 
bulunurken kendi işlerine olağan şekilde devam etmesi gerekmektedir. Bir temsilcinin 
müteşebbisten bağımsızlığı aynı zamanda onun müteşebbise karşı sorumluluklarının 
derecesine bağlıdır. Temsilci faaliyetlerini müteşebbisten aldığı emir ve talimatlar ile 
yürütüyor ise müteşebbisten bağımsız addedilmeyecektir. Bağımsız bir temsilci için diğer bir 
önemli kıstas ise temsilcinin faaliyetlerinin müteşebbisin etkin bir kontrolüne tabi olmaması 
ve temsilcinin faaliyetlerini tek bir işveren adına yürütmemesidir.

Daimi temsilcilik ise, Anlaşma’nın 5/6. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bir kişi, bir Akit 
Devlette diğer Akit Devletin teşebbüsü adına hareket eder ve söz konusu fıkralar kapsamında 
belirtilen faaliyetleri temsil ettiği teşebbüs adına yürütürse bu durumda bu faaliyetler diğer 
Akit Devletin teşebbüsü için bir iş yeri oluşturacaktır.

Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde, İrlanda mukimi firma tarafından elde edilecek gelir, 
Türkiye’de yer alan bir işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla ticari faaliyette bulunulmak 
suretiyle elde edilmedikçe, bu kazançların yalnızca İrlanda’da vergilendirilmesi gerekmektedir.

İrlanda mukimi firma, Anlaşma’nın 5. maddesi kapsamında Türkiye’de yer alan bir işyeri 
veya daimi temsilci vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa Türkiye’nin, bu işyerine veya daimi 
temsilciye atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere iç mevzuat hükümlerimiz çerçevesinde 
vergi alma hakkı bulunmaktadır.

Bununla birlikte, “telif hakkı” kapsamında bir bilgisayar programının çoğaltma, değiştirme, 
topluma dağıtma, gösterme gibi haklarının kullanımı veya elden çıkarılması karşılığında İrlanda 
mukimi firmaya yapılacak ödemelerin Anlaşma’nın “Gayrimaddi Hak Bedelleri”ne ilişkin 12/3. 
maddesi kapsamında gayrimaddi hak bedeli olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Buna 
göre, şirketiniz tarafından İrlanda mukimi firmadan bilgisayar programlarının telif hakkı 
kapsamında alınması halinde Anlaşma’nın 12/2. maddesi uyarınca, söz konusu firmaya 
yapılacak gayrimaddi hak bedeli ödemelerinin gayrisafi tutarı üzerinden Türkiye’nin %10 
oranında vergi alma hakkı bulunmaktadır.
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Ancak, aynı maddenin 4. fıkrası uyarınca, söz konusu gayrimaddi hak bedelinin İrlanda mukimi 
şirketin Anlaşma’nın 5. maddesi çerçevesinde Türkiye’de bulunan bir işyeri veya sabit yer 
vasıtasıyla elde edilmesi ve söz konusu bedelin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri veya 
sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması halinde vergileme, 12/2. maddede belirtilen %10 
vergi oranı dikkate alınarak değil, duruma göre 7. maddeye ilişkin “Ticari Kazançlar” veya 14. 
maddeye ilişkin “Serbest Meslek Faaliyetleri” kapsamında işyeri veya sabit yer kazançlarıyla 
birlikte Türkiye’de yapılacaktır.

Diğer taraftan, İrlanda mukimi firmadan alınan söz konusu yazılım programlarının CD, disket 
vb. araçlar içerisinde gümrükten ithal edildikten sonra internet üzerinden indirilen şifre ile 
aktive edilerek iktisap edilmiş olması ya da bilgisayar programının doğrudan internet üzerinden 
indirilerek iktisap edilmiş olması (lisans numaralarının ayrıca alınmış olması), yurtdışına 
yapılacak ödemelerin vergilendirilmesinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır.

İlgili Anlaşma hükmüne göre Türkiye’de vergi ödenmesi durumunda, söz konusu vergiler, 
Anlaşma’nın “Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi” başlıklı 23. maddesinin 1/a bendi çerçevesinde 
İrlanda’dan ödenecek vergilerden mahsup edilebilecektir.

Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma 
hükümlerinden yararlanabilmek için İrlanda mukimi firmanın, İrlanda’da tam mükellef 
olduğunu ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğini İrlanda yetkili 
makamlarından alınacak bir belge (mukimlik belgesi) ile kanıtlaması ve bu belgenin aslı ile 
Noterce veya bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir 
örneğini ilgili vergi dairesi veya vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir.
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Aktife Kayıtlı Taşınmazın Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV Uygulaması Nasıl 
Olmalıdır? (25.05.2016 Tarih ve 65987 Sayılı Özelge)

Finansal kiralama borcuna karşılık kiracıdan teminat olarak kabul edilen ipotekli taşınmazın, 
borcun ödenmemesi dolayısıyla İcra Müdürlüğü tarafından yapılan ihale neticesinde satın 
alınarak herhangi bir tasarrufta bulunmadan iki yıl aktifte tutulduktan sonra satılmasından elde 
edilen kazancın kurumlar vergisinden ve KDV‘den istisna olup olmadığı hakkında görüş talep 
edilmiştir.
 
Şirket tarafından  finansal kiralama borcuna karşılık teminat olarak kabul edilen, kiracının 
borcunu ödememesi nedeniyle İcra Müdürlüğünce yapılan ihale neticesinde satın alınarak 
herhangi bir tasarrufta bulunmadan iki yıl bilançonun aktifinde bekletilen ve alıcısı olması 
durumunda satılması düşünülen, dolayısıyla kendi faaliyetlerinde kullanmak amacıyla elde 
bulundurulmayan taşınmazların satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 
5/1-e maddesinde belirtilen istisnaya konu edilmesi mümkün olmamakla birlikte, bu satış 
işlemi ayrıca genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.
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Kısmi Bölünme İşleminin Vergilendirilmesi (27.05.2016 Tarih ve 132 Sayılı 
Özelge)

……. Şirketi aktifinde iki yıldan uzun süredir iştirakler hesabında bulunan ….. TL değerindeki 
şirketinize ait hisseleri Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19/3-b maddesine uygun olarak kısmi 
bölünme yoluyla yine şirketinize ayni sermaye olarak koymak istediğinizden bahisle; şirketinize 
kısmi bölünme yoluyla gelen hisseler nedeniyle sermaye artırımı yapılmadan hisselerin iptal 
edilmesi işleminin Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumunun ne olduğu hakkında görüş 
talep edilmiştir.
  
… Şirketinin aktifinde bulunan şirketiniz hisselerinin, şirketinizin özkaynağında 
muhasebeleştirilmesi gerektiğinden, bir varlık olarak nitelendirilmesi ve sermaye artırımına 
konu edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, şirketinizin sermaye yapısını güçlendirmek 
amacına, yeniden yapılanma yoluyla verimlilik ve karlılığı artırmaya ve belli alanlarda 
yoğunlaşarak ihtisaslaşmanın gerçekleşmesine hizmet etmeyen bu devir işleminin, KVK’nın 
19/3-b maddesinde düzenlenen kısmi bölünme kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
değildir.
 
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre iktisap edilecek şirketinize ait hisselerin sermaye 
azaltılması yoluyla yok edilmesi durumunda, daha önce sermayeye eklenmiş olan enflasyon 
düzeltme farkları ve geçmiş yıl karları işletmeden çekilmiş sayılacağından, enflasyon 
düzeltmesi farkları ile ilgili işletmeden çekilen tutarların öncelikle kurumlar vergisine tabi 
tutulması, vergi sonrası dağıtılan kazançların ve geçmiş yıl karları ile ilgili tutarların, kar 
dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

Ayrıca, şirket ortakları tarafından nakden veya aynen konulan sermaye kurum kazancının 
bir unsuru olmadığından, sermaye azaltımına konu edilen tutar üzerinden vergi kesintisi 
yapılmayacak olup, şirketinizce yapılacak sermaye azaltımında öncelikle enflasyon düzeltme 
farklarının ve geçmiş yıl kârlarının işletmeden çekildiği kabul edilecek; azaltılan sermaye 
tutarının, bunlara ilişkin toplam tutardan fazla olması halinde fazlalılığın şirket ortakları 
tarafından konulan sermayeden karşılandığı kabul edilecektir.
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T3A Kapasite ve TV Radyo Hizmeti İçin Ödenen Bedel Gider Yazılabilir mi? 
(30.05.2016 Tarih ve 1 Sayılı Özelge)
 
I. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden:

T3-A kapasite ve TV Radyo uplink hizmeti kiralama niteliğinde bir hizmet olup, bu kapsamda 
şirketinizce yapılan ödemelerin tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri çerçevesinde kurum 
kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.
 
II. Vergi Usul Kanunu Yönünden: 
  
Uplink hizmeti için aylık dönemler halinde bedel ödediğiniz anlaşılmış olup, verilen hizmet bir 
kiralama niteliği taşımaktadır. Bu nedenle süresi bir yıldan fazla olsa bile uplink hizmeti için 
yapılan ödemeler haklar hesabında izlenebilecek bir nitelik taşımadığından, bu ödemelerin 
amortisman yoluyla itfa edilmesi mümkün değildir.
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Komple Yeni Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (10.06.2016 
Tarih ve 147 Sayılı Özelge)

Şirketinizin 2004 yılında Turizm Bakanlığından tahsisli alanda otel yatırımı yaparak 2006-
2007 yıllarında işletmeye başladığı, söz konusu otelinize komşu yine şirketinize ait parselde 
2012 yılı Kasım ayında 168 yatak kapasiteli otel yatırımına başlandığı ve 2014 yılı Şubat ayında 
yatırımınızın tamamlandığı, 2013 yılı sonuna doğru müşteri kabulüne başlayan bu otelinizin 
kayıtlarının merkez defterlerinde tahsisli alandaki oteliniz ile beraber tutulduğu, konaklama ve 
SPA gelirlerinin ayrı bir alt hesapta takip edilmekte olduğu, ancak giderlerin ayrı takip edilmediği 
belirtilerek; giderlerin ayrı olarak görülememesi nedeniyle … tarihinde tamamlama vizesi yapılan 
… numaralı Yatırım Teşvik Belgesinde vergi indirimi oranı %50, yatırıma katkı oranı %15 olarak 
belirtilen vergi indiriminden … geçici vergi döneminde nasıl bir hesaplama yapılacağı veya hangi 
oranda faydalanabileceğiniz konusunda bilgi talep edilmiştir.
 
… tarihinde tamamlama vizesi yapılan yatırım teşvik belgenizde “komple yeni yatırım” olarak 
dikkate alınan otelinizin işletilmesinden elde ettiğiniz kazancın, bu otele ilişkin gelirler ve 
katlandığınız giderlerin ayrı alt hesaplarda takip edilmek suretiyle ayrıştırılarak  tespit edilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda, işin mahiyetine en uygun dağıtım anahtarı kullanılarak 
hesaplanan ortak gider paylarının kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün olup, bu 
şekilde tespit edilen kazancınıza yatırım teşvik belgenizde belirlenen oranlar dikkate alınarak 
indirimli kurumlar vergisi uygulanacaktır.



Başa Dön

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ndan Yararlanılması 
Durumunda Bölgedeki Faaliyetlere İlişin Proje Giderleri Ar-Ge İndirimine Konu 
Edilebilir mi? (17.06.2016 Tarih ve 11538 Sayılı Özelge)

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden kazanç doğması 
ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinde yer alan istisnadan 
yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik 
olarak yapılan harcamalar için Ar-Ge indiriminden yararlanılması mümkün değildir.

Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinizin şirketinizin kendi 
faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmaması durumunda, 
bu faaliyetle ilgili yaptığınız harcamaların Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün bulunmaktadır. 

4691 sayılı Kanunda vergi teşvikleri arasında yer alan ve bölgede çalışan Ar-Ge ve destek 
personelinin bu görevleri ile ilgili ücret gelirlerine ilişkin istisnadan yararlanılmış olması, 
teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket faaliyetleri ilgili olarak gerçekleştirilen ve anılan 
kanunlarda yer alan istisnalara konu edilmeyen Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin harcamalar için 
Ar-Ge indiriminden yararlanılmasına engel oluşturmayacaktır.
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Konsorsiyum Olarak Üstlenilen İşin Mühendislik Kısmının Yıllara Sari İş Olarak 
Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği ile Hizmet Alınacak Alt Taşeronlardan 
Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı (28.07.2016 Tarih ve 180397 Sayılı Özelge)

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … San. ve Tic. Ltd. Şti. / … A.Ş. & … San. ve Tic. Ltd. Şti. 
İş Ortaklığı konsorsiyumu olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve TİGH Daire Başkanlığı’nın ihale ettiği 1000 gün süre içerisinde 
tamamlanacak ‘Ankara Beypazarı Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi’ ihalesini aldığınız, … 
San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin işin sadece inşaat kısmını yapacağı, iş ortaklığınız tarafından ise sadece 
mühendislik hizmetlerinin yapılacağı belirtilerek inşaat ile ilgisi olmayan hakedişlerinizden 
yıllara sari inşaat onarım işi kapsamında %3 oranında kesinti yapılıp yapılmayacağı ile size hizmet 
verecek olan alt taşeronlara yapacağınız hakedişlerden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı 
hususunda bilgi talep edilmiştir.
  
Arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme işleri inşaat ve onarma işi olmayıp, hizmet işi 
niteliğinde olduğundan GVK’nın 42. maddesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
  
Ancak taahhüt sözleşmesinde, arazi toplulaştırılması ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile 
birlikte inşaat işlerinin de bulunması durumunda, söz konusu iş bütünüyle inşaat işi olarak 
değerlendirilecek ve işin yıllara sirayet etmesi halinde GVK’nın 42. maddesi kapsamında 
değerlendirilecektir.
 
Özelge talep formu ve eklerinin tetkikinden;
 
•	 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma 

ve TİGH Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen, Ankara Beypazarı Toplulaştırma ve Tarla 
İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi işini konsorsiyum sözleşmesi ile kurulan … San. ve Tic. 
Ltd. Şti. ile iş ortaklığınızın konsorsiyum olarak üstlendiği,

•	 Yapılan sözleşmede söz konusu işin; inşaat işleri (1. Kısım) ve mühendislik işleri (2. Kısım) 
olarak kısımlara ayrıldığı ve inşaat işinin … San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, mühendislik 
işlerinin ise iş ortaklığınız tarafından üstlenildiği,

•	 07.10.2015 tarihinde imzalanan sözleşmeden, söz konusu işe sözleşmenin imzalandığı 
tarihten itibaren 10 gün içinde başlanacağı ve 1000 gün içinde tamamlanarak geçici kabule 
hazır hale getirileceği anlaşılmıştır.

 
Bu çerçevede, konsorsiyum olarak ihalesi yapılan söz konusu işin inşaat işine ilişkin 1. kısmının 
GVK‘nın 42. maddesi kapsamında yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde inşaat işi olması 
nedeniyle, bu kısıma ilişkin yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi kesintisi 
yapılması ve kazancının işin bittiği dönemde kati olarak tespit edilerek vergilendirilmesi; 2. 
kısım olan mühendislik işlerinin ise anılan madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün 
bulunmadığından, bu kısma ilişkin yapılan hakediş ödemeleri üzerinden kurumlar vergisi 
kesintisi yapılmaması ve her bir dönem itibarıyla oluşan kazancın ilgili dönemin kurum 
kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
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Ayrıca, iş ortaklığınız tarafından üstlenilen mühendislik hizmetlerine ilişkin olarak gelir 
vergisi mükellefi olan kişilerden serbest meslek hizmeti almanız halinde bunlara yapılacak 
ödemelerden GVK‘nın 94/2-b maddesine göre %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması 
gerekmektedir. 

Öte yandan kurumlar vergisi mükelleflerinden alınacak bu mahiyetteki hizmetler nedeniyle 
yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılacağına dair mevzuatımızda bir hüküm 
bulunmadığından bu ödemeler üzerinden tevkifat yapılması gerekmemektedir.


