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Centrum, Ekibe Katılan Yeni 
Transferleriyle Katlanarak Büyümeye 

Devam Ediyor

Ç I TAY I  YÜKSE LT İ YORUZ

20 Nisan 2015 yılında Üsküdar'da ufak 
bir ofiste hizmet hayatına başlattığı-
mız Centrum, kurulduğu günden beri 
büyümeye, yeni istihdam olanakları 
oluşturmaya ve hizmet kalitesini yük-
seltmeye devam ediyor!

Centrum ilk kez 2017 yılında Tam Tas-
dik ve Uluslararası Vergi ekiplerine 
yapılan personel takviyesi ile birlikte 
Esentepe'deki ofisine taşınmıştı. Bura-
da geçirdiğimiz üç başarılı yıla ulusal 
ve uluslararası alanlarda 12 ödül sığ-
dırdık. Bu ödüllerin arasında dünya-
nın en itibarlı ve güvenilir yayıncılık 
ve araştırma kuruluşlarından olan İn-
giliz yayıncı International Tax Review 
(ITR) tarafından verilen "Türkiye’nin En 

İyi Vergi Firması (The European Tax 
Awards: 2018 Turkey Tax Firm of the 
Year) ödülü de bulunmakta. 2020 yı-
lına geldiğimizde Sn Fazıl Boyraz'ın 
ekibimize katılması ile gücümüze güç 
kattık ve Ankara Ofisimizi açtık.

Tüm bu gelişmelerin ardından bir kez 
daha taşınma ihtiyacı oluştu ve 2021 
yılının Ocak ayında kendi markamızın 
adıyla anılan Beşiktaş, Bestekar Şevki 
Bey Sokak'taki Centrum Binası'na taşı-
narak Gelir İdaresi Dolaylı Vergiler Eski 
Daire Başkanı Sayın Adem Bilgili ortak 
seviyesinde ekibimize katılmasıyla çıtayı 
bir üst seviyeye çıkardık.

Takip eden dönemde büyüyen port-
föyümüze hak ettiği nitelikli hizmetleri 
verebilmek adına Sayın Dr. Ahmet Fey-
zioğlu ortak seviyesinde, Vergi Dene-
tim Kurulu Sektörel-1 Daire Başkan Yrd. 
Sn. Murat Softa, Sn. Dr. Murat Akyol 
ve Sn. Ferhat İlice direktör seviyesin-
de, Sn. Dinçer Baydemir ve Sn. Ekrem 
Dibi kıdemli müdür seviyesinde ekibimi-
ze katılarak gücümüze güç katmışlardır. 
Kendilerine "Hoşgeldiniz" dileklerimizi 
sunuyor, yeni kariyer dönemlerinde ba-
şarılar diliyoruz. Ekibimize katılan tecrü-
beli isimlerle ailemiz şimdi daha büyük 
ve daha güçlü. 60'ın üzerindeki ekip ar-
kadaşımızla çıtayı her zaman yükseltme 
iddiamızı gerçeğe taşımadaki kararlılı-
ğımızı bir kez daha gösteriyoruz.
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Değerli Okurlarımız, 

Centrum Time’ın 10. Sayısı ile karşınızdayız! Centrum’un, 
vergi firmalarının değerlendirilmesi açısından en güvenilir 
uluslararası yayın kabul edilen International Tax Review 
tarafından yayımlanan Dünya Transfer Fiyatlandırması 
2022 ve Dünya Vergi Rehberi 2022 sayılarında “Üst Düzey 
Transfer Fiyatlandırması Firması” ve “Üst Düzey Vergi 
Firması” olarak listelendiğini sizlerle paylaşmaktan onur 
duyuyoruz.

Her geçen dönemde büyüyen Müşteri portföyümüze 
daha nitelikli hizmet verme gayretimizin takdir ediliyor 
olması bizleri mutlu etmekle birlikte daha iyisini yapmak 
adına sorumluluk bilinci ve motivasyon kaynağı da 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede, her geçen dönemde 
kendi alanlarının en iyisi olan çalışma arkadaşlarımızı 
ekibe dahil ediyoruz. Bunun yanı sıra şirketleri etkileyen 
konulara ilişkin olarak yapılan düzenlemeleri, uygulama 
detayları ve beklenen sonuçları 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 tecrübelerin 
paylaşılmasını da kapsadığının farkındayız. Bu farkındalığın 
sonucu olarak akademik ve periyodik yayınlara çok önem 
veriyor ve diğer yayınlarımızın yanında dergimizin de 
düzenli şekilde yayına hazırlanması ve sizlere ulaştırılması 
konusunda ciddi boyutta çaba sarf ediyoruz. 

Centrum Time’ın bu sayısında, fiyatlar genel düzeyindeki 
ve döviz kurlarındaki artışa bağlı olarak maliyetleri 
yükselen finansman sorunlarına bir çözüm olarak 
değerlendirilebilecek Sat-Kirala-Geri al yöntemiyle 
sağlanabilecek faydalar irdelenmiş ve vergisel 
avantajlarına ilişkin değerlendirmelere yer vermiştir. Ayrıca, 
finansman gider kısıtlamasına ilişkin olarak belirlemenin 
yapıldığı dönemden önce kullanılan kredilerin de 
kısıtlama kapsamına alınması, Tebliğ boyutuyla belirlenen 

yabancı kaynak tanımı, aynı kaynağa ilişkin karların 
zararlara mahsubuna izin verilmemesi gibi sebeplerle 
hukuka ve hakkaniyete aykırılıklar barındıran uygulamanın 
sorunlarına dair açıklamalara yer verilmiştir. Bununla 
birlikte zarar eden firmanın örtülü sermayeye tekabül 
eden finansman giderinin dağıtılmış kar payı sayılması 
nedeniyle borç veren şirket nezdinde iştirak kazancı 
istisnası olarak değerlendirilmesine ilişkin olarak özelgeler 
ve son yargı kararları ışığında değerlendirmeler yapılmıştır. 
Nakdi sermaye artışı yapan firmalara tanınan faiz indirimi 
uygulamasına dair detaylı açıklamalarla birlikte indirim 
oranının artırılabildiği durumlara ilişkin değerlendirmeler 
yapılarak sağlanabilecek avantajlara yer verilmiştir. Kur 
korumalı mevduata dönüşümden doğan kazançlarda 
kurumlar vergisi istisnalarına ilişkin olarak detaylı 
açıklamalara yer verilerek KKM hesabı açan şirketlerin 
sağlayabileceği avantajlara yer verilmiştir. Bu dönemde 
ilk defa uygulanacak olan ar-ge ve tasarım indiriminden 
veya teknoparklarda kazanç istisnasından yararlanan 
şirketlerin girişim sermayesi yatırımı yükümlülüğüne 
ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Yeniden değerleme 
uygulamasının indirimli kurumlar vergisine tabi kazanca 
etkisine ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Ayrıca 
güncel vergisel tartışmaları ve ihtilaf konularını yansıtan 
son dönemdeki özelge ve yargı kararlarına yer verilerek 
son dönemdeki konuların nabzı tutulmaya çalışılmıştır. 

Ulaştığımız noktada, başarının sayısal değerlerden 
ziyade niteliğe bağlı olduğuna ve ekip olarak uyum 
içinde çalışma ile elde edildiğine inanarak katkı veren 
ekip arkadaşlarımıza ve bizlere güvenen müşterilerimize; 
ayrıca, bizlere her fırsatta desteklerini sunan ailelerimize 
ve Centrum ile yol arkadaşlığı yapan iş ortaklarımıza en 
derin şükranlarımı sunuyorum.

Centrum Time’ın bu sayısını da beğenerek okumanız 
dileğiyle…
   

Sevgi ve Saygılarımla,
Dr. Burçin Gözlüklü

Yönetici Ortak, YMM
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Giriş

Günümüzde giderek sertleşen 
rekabet şartları ve artan enf-

lasyon trendi şirketlerin alternatif 
finansman arayışlarına yönelme-
lerine sebep olmuştur. Finansal 
piyasalar geliştikçe ihtiyaca göre 
çeşitli finansman yöntemleri de ge-
liştirilmektedir. Bu yöntemlerden biri 
olarak değerlendirilebilecek olan 
Sat-Kirala-Geri al işleminde şeklen 
satış söz konusu olsa da işleme 
bütüncül olarak bakıldığında, bu 
işlemle güdülen amacın işletmenin 
aktifine kayıtlı taşınır ve taşınmaz-
ları aracılığıyla finansman temin 
etmek olduğu anlaşılmaktadır. Ta-
şınmazlar aracılığıyla finans temin 
etmek taşınırlar aracılığıyla finans 
temin etmekten daha kolay oldu-
ğu aşikardır. Sat-kirala-geri al işlemi 
taşınmazlar üzerinden finans temini 
için alternatif niteliği taşırken taşı-
nırlar açısından yaygın kullanılabile-
cek bir yöntemdir. Bu çalışmamızda 
Sat-Kirala-Geri Al işlemleriyle sağ-
lanabilecek faydalar irdelenmiş ve 
vergisel avantajlarına ilişkin yasal 
düzenlemeler incelenmiştir.

I. Sat, Kirala - Geri 
Al İşlemi

Sat-Kirala-Geri Al sözleşmeleri, 
6361 Sayılı Finansal Kiralama, 

Faktöring ve Finansman Şirketleri 
Kanunu ve ilgili mevzuat çerçeve-
sinde gerçekleşmektedir. Sat-kira-
la-geri al işlemi; her türlü taşınır 
ve taşınmaz malların 6361 sayılı 
Kanun kapsamında geri kiralama 
amacıyla ve sözleşme sonunda 
geri alınması şartıyla, kiracılar ta-
rafından kiralayanlara satışı, ki-
ralayanlar tarafından kiracılara 
kiralanması ve kiralayanlarca söz 
konusu varlıkların kiracılara kira 
süresi sonunda devrine ilişkin süre-
ci ifade etmektedir. Bu sözleşme-
lerin konusu, bir varlığın kiralayan 
tarafından kira bedeli karşılığında 
kiracıya finansal kiralama yoluyla 
kiralanması ve kiralama müddeti 
sonrasında varlığın mülkiyet hakkı-
nın kiracıya devredilmesidir. 

Finansal kiralama şirketleri açısın-
dan ise, finansal kiralama tanımı-
na giren varlığın satın alınıp daha 
sonra kira müddetince kiralayana 
kullandırılması ve kira müddeti so-
nunda da devredilmesi söz konusu 
olmaktadır.

II. Sat, Kirala - Geri 
Al İle Sağlanan 
Avantajlar

Sat-Kirala-Geri Al işlemleri ile 
işletmeler, varlıklarını güncel 

değeri ile finansal kiralama şir-
ketine sattığı için bir finansman 
imkanına kavuşmakta ve şirkete 
likit kaynak yaratabilmektedirler. 
Ayrıca sözleşme gereğince satı-
lan varlığın tekrar kiralanması ile 
ilgili varlıklar kullanılmaya devam 

edilmekte ve işlevlerinden fayda-
lanılabilmektedir. Kiralama müd-
deti sonunda ilgili varlığın tekrar 
alınmasına yönelik sözleşme hük-
mü çerçevesinde de ilgili varlık 
işletme kayıtlarına daha yüksek 
değerler üzerinden geri alınabil-
mektedir. Yapılan işlem öncesin-
de tarihi maliyetle kayıtlarda yer 
alan varlık, Sat-Kirala-Geri Al iş-
lemi sonrasında sözleşme değeri 
ve güncel net aktif değeri üze-
rinden kayıtlarda gösterilebilmek-
tedir. Böylece şirketler bir taraftan 
finansman ihtiyaçlarını karşılarken, 
diğer taraftan da varlık değerini 
güncel değerine getirmek suretiyle 
finansal tablolarını güzelleştirebil-
me imkanına kavuşabilmektedir.

Sat-Kirala-Geri Al uygulamasıyla 
işletmeler finansal avantajları şöy-
le sıralamak mümkündür;

 ►  İşletmenin bilançosunda net 
işletme sermayesi artar, öz 
varlık gelişimi sağlanır.

 ►  İşletmenin borçlanma ve liki-
dite rasyoları olumlu etkilenir, 
bilançonun rating kalitesi yük-
selir.

 ►  İşletmenin aktifine giren hak-
lardan amortisman gideri ay-
rılması yoluyla vergi matrahı 
azaltılır.

 ►  Finansal kiralamaya ödenen 
faiz tutarları her ay doğrudan 
finansman giderlerine işlene-
rek vergi matrahı azaltılır.

 ► İşletmenin bilançosundaki var-
lıkların değerini güncel değe-
rine getirmek suretiyle finansal 
tablolarını güzelleştirebilme 
imkanı sağlanır.

BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK 
SAT-KİRALA-GERİ AL MÜESSESESİ İLE 
SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLARDr. Burçin GÖZLÜKLÜ

Yönetici Ortak, YMM
burcin.gozluklu@centrumdenetim.com
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Sat-Kirala-Geri Al uygulamasıyla 
işletmeler vergisel yönden de bir-
takım avantajlar sağlama imkanına 
sahip olup söz konusu avantajlara 
ve şartlarına takip eden kısımlarda 
yer verilmektedir.

A. Kurumlar Vergisi 
İstisnası

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
5/1-j bendiyle, her türlü taşınır 

ve taşınmaz malların 6361 sayılı 
Kanun kapsamında geri kiralama 
amacıyla ve sözleşme sonunda 
geri alınması şartıyla, kurumlar ta-
rafından finansal kiralama şirket-
leri, katılım bankaları ile kalkınma 
ve yatırım bankalarına satışından 
doğan kazançlar ile bu kurumlarca 
söz konusu varlıkların devralındığı 
kuruma kira süresi sonunda dev-
rinden doğan kazançlara yönelik 
istisna uygulaması düzenlenmiştir. 

Taşınmaz ve iştirak hissesi satış-
larına konu genel istisna uygula-
masının aksine sat, kirala ve geri 
al şeklindeki taşınmaz satışlarında 
istisna uygulaması için taşınmazın 
en az iki tam yıl süreyle aktifte bu-
lunması şart değildir. Yine genel is-
tisna uygulamasından farklı olarak, 
taşınmaz ticareti ve kiralanması ile 
uğraşan şirketlerin bu amaçla el-
lerinde bulundurdukları taşınmazlar 
için de istisnadan yararlanma im-
kânı vardır. Aynı taşınmazın süre-
si sonunda ikinci veya daha fazla 
sat, kirala ve geri al işlemine konu 
edilmesi de mümkündür. Bu durum 
taşınmaz ticaretine başlandığı şek-
linde de değerlendirilmez. Ayrıca, 
satış bedelinin satışın yapıldığı yılı 
izleyen ikinci takvim yılının sonuna 
kadar tahsil edilmesi de şart de-
ğildir. Tüm bu düzenlemeler işlemin 
özünde bir finansman işlemi oldu-
ğunu teyit etmektedir.

İstisna uygulamasına her türlü 
taşınır ve taşınmaz mallar konu 
olabilecektir. İstisnaya konu ola-
bilecek taşınmazlar, Türk Mede-
ni Kanunu’nda “Taşınmaz” olarak 
tanımlanan ve esas niteliği bakı-
mından bir yerden başka bir yere 

taşınması mümkün olmayan, dola-
yısıyla yerinde sabit olan mallar-
dır. Taşınır mallar ise, 6361 sayılı 
Kanun kapsamında kiralamaya 
konu edilebilen ve kurumların ak-
tifinde yer alan amortismana tabi 
tüm taşınırlardır.

İstisna uygulaması açısından, 
sat-kirala-geri al işlemine ilişkin 
olarak kiracı ile kiralayan kurumlar 
arasında düzenlenecek sözleşme-
de, bu işleme konu edilen ve kiracı 
tarafından kiralayanlara satılan ta-
şınır veya taşınmazın;

 ►  Kiralayan kurumlarca kiracıya 
geri kiralanacağına,

 ►  Sözleşme süresinin sonunda ki-
racı tarafından geri alınacağına,

ilişkin hüküm bulunması ve bu hü-
kümlere fiilen uyulması şarttır.

Dolayısıyla, sat-kirala-geri al işle-
mine ilişkin olarak kiracı ile kira-
layan kurumlar arasında düzenle-
necek sözleşmede bu işleme konu 
edilen ve kiracı tarafından kirala-
yanlara satılan taşınır veya taşın-

mazın; kiralayan kurumlarca kiracı-
ya geri kiralanacağına ve sözleşme 
süresinin sonunda kiracı tarafından 
geri alınacağına ilişkin hüküm bu-
lunmaması veya hüküm bulunmakla 
beraber bu hükümlere fiilen uyul-
maması halinde istisnadan yarar-
lanılması mümkün değildir.

a. Satış Kazancının Fona Alın-
ması ve Fonun Kullanım Esasları

Taşınır ve taşınmaz malların, 
sat-kirala-geri al işlemine konu 

edilmesi dolayısıyla kiracı nezdin-
de doğan ve istisna uygulamasına 
konu kazanç tutarı, satış tarihi iti-
barıyla hesaplanacaktır. İstisnaya 
konu edilecek satış kazancı, satış 
işlemi ister peşin isterse vadeli ola-
rak yapılmış olsun istisna, satışın 
yapıldığı dönemde uygulanacaktır.

Bu varlıkların satışından elde edi-
lecek istisna kazancın, kiracı ta-
rafından pasifte özel bir fon he-
sabına alınması gerekmektedir. Bu 
çerçevede, fon hesabına alınma 
işleminin, kiracılarca varlıkların ki-
ralayanlara satışının yapıldığı yılı 
izleyen hesap döneminin başın-
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dan itibaren kazancın beyan edil-
diği döneme ait kurumlar vergisi 
beyannamesinin verildiği tarihe 
kadar yapılması gerekmektedir. 
Dolayısıyla, istisna kazanç tutarı, 
satışın yapıldığı dönemin genel so-
nuç hesaplarına yansıyacak olup 
kurumlar vergisi beyannamesinin 
ilgili satırında gösterilmek suretiy-
le istisnadan yararlanılabilecektir. 
İstisna, satış kazancının %100’üne 
uygulandığından, kazancın tamamı 
fon hesabına alınacaktır.

Fon hesabına alınan kazanç tuta-
rı kiracı tarafından sadece, gerek 
kira süresi boyunca gerekse kira 
süresinin sonunda varlıkların geri 
alınmasından sonra bu varlıklar 
için ayrılacak amortismanların itfa-
sında kullanılabilecektir. Başka bir 
ifade ile yasal kayıtlarda yer alan, 
ilk satıştan önceki maliyet bedeli 
üzerinden ayrılan amortismanlar 
gider yazılabilir ve vergisel açıdan 
dikkate alınabilir. Yani güncel de-
ğer üzerinden hak olarak kayda 
alınan bedel esas alınarak hesap-
lanan amortismanın bu tutarı aşan 
kısmı gider yazılamaz. Bu tutarlar 
fondan düşülür.

Ancak, fon hesabına alınan ka-
zanç tutarının bunun dışında, 
başka bir hesaba nakledilmesi, iş-
letmeden çekilmesi veya dar mü-
kellef kurumlarca ana merkeze ak-
tarılması ya da kurumun tasfiyesi 
halinde (bu Kanuna göre yapılan 
devir ve bölünmeler hariç), istisna 
uygulanması nedeniyle zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler, ver-
gi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile 
birlikte tahsiledilecektir.

b. Faiz ve Kur Farklarının İstisna 
Karşısındaki Durumu

İstisna kapsamındaki değerlerin 
satışından kaynaklanan alacak-

lar için alınan faiz, komisyon ve 
benzeri gelirler, istisna kazancın 
tespitinde dikkate alınmayacaktır. 
Aynı şekilde, satış bedelinin döviz 
cinsinden belirlenmesi durumunda 
ortaya çıkan kur farklarının da is-
tisna kazancın tespitinde dikkate 
alınması mümkün bulunmamakta-

dır. Döviz üzerinden veya vadeli 
olarak gerçekleşen satışlarda, ya-
bancı paraların ya da alacakla-
rın değerlemesinden kaynaklanan 
unsurlar vergi matrahının tespitin-
de gelir veya gider unsuru olarak 
dikkate alınacaktır. 

c. Varlıkların Sat - Kirala-Ge-
ri Al Süreci Tamamlanmadan 
Finansal Kiralama Kuruluşları 
Üçüncü Kişi ve Kurumlara Satıl-
ması Durumu

Taşınır ve taşınmaz malların, 
sat-kirala-geri al süreci ta-

mamlanmadan kiralayan kurumlar 
tarafından finansal kiralama yön-
temi dahil olmak üzere, 6361 sayı-
lı Kanunda yer alan sözleşmeden 
kaynaklanan yükümlülüklerin yerine 
getirilememesi halleri hariç, üçüncü 
kişi ve kurumlara satılması halinde, 
kiralayanlar -finansal kiralama ku-
ruluşları- tarafından elde edilen 
kazanç dolayısıyla bu istisnadan 
yararlanılması mümkün bulunma-
maktadır. Sat-kirala-geri al işlemine 
konu taşınır ve taşınmaz malların 
kiralayanlar tarafından üçüncü kişi 
ve kurumlara satılması durumun-
da, kiralayan kurumlara devrinden 
önce bu varlıkların kiracıdaki net 
bilanço aktif değeri ile bu varlıklar 
için anılan kurumların kazancının 
tespitinde dikkate alınan toplam 
amortisman tutarı dikkate alınarak, 
satışı gerçekleştiren kiralayan nez-
dinde vergilendirme yapılacaktır.

Bu kapsamda, sat-kirala-geri al 
işlemine konu edilen taşınır ve ta-
şınmaz malların ilk defa bu işleme 
konu edildiği tarih itibarıyla kira-
cıdaki net bilanço aktif değeri, ki-
racı tarafından kiralayan kuruma 
bir yazı ile bildirilecektir. Ayrıca, 
birden fazla defa sat-kirala-geri al 
işlemine veya kira sertifikası ihracı-
na konu edilen taşınır ve taşınmaz 
mallar için, bunların ilk defa bu iş-
lemlere konu edildiği tarihten iti-
baren ayrılan ve kurum kazancının 
tespitinde dikkate alınan toplam 
amortisman tutarı da aynı yazı ile 
kiralayan kuruma bildirilecektir.
Sözleşmeden kaynaklanan yüküm-
lülüklerin yerine getirilememesi ne-

deniyle sat-kirala-geri al işleminin 
tamamlanamaması halinde ise; is-
tisna nedeniyle kiracı adına zama-
nında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, 
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın 
gecikme faiziyle birlikte tahsil olu-
nacaktır. Kiracı tarafından sat-kira-
la-geri al işlemine ilişkin sözleşme-
den doğan hak ve yükümlülüklerin, 
üçüncü kişilere devredilmesi halinde 
de bu hüküm uygulanacaktır.

B. Katma Değer Vergisi 
İstisnası

6495 sayılı Kanunun 29. madde-
si ile 3065 Sayılı Katma Değer 

Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 
dördüncü fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir:

"y) 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Fi-
nansman Şirketleri Kanunu kapsa-
mında; finansal kiralama şirketleri, 
katılım bankaları ile kalkınma ve 
yatırım bankalarınca bizzat kiracı-
dan satın alınıp geriye kiralanan 
her türlü taşınır ve taşınmazlara 
uygulanmak üzere ve kiralamaya 
konu kıymetin mülkiyetinin sözleş-
me süresi sonunda kiracıya dev-
redilecek olması koşulu ile kirala-
maya konu taşınır ve taşınmazın 
kiralayana satılması, satan kişilere 
kiralanması ve devri.

İstisna kapsamında, finansal kira-
lama şirketleri, katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankalarına 
devredilen her türlü taşınır ve taşın-
maz malların iktisabında yüklenilen 
ve devrin yapıldığı döneme kadar 
indirim yoluyla giderilemeyen kat-
ma değer vergisi, devrin yapıldığı 
hesap dönemine ilişkin gelir veya 
kurumlar vergisi matrahının tespitin-
de gider olarak dikkate alınır."

Yapılan değişiklik ile; Finansal Ki-
ralama şirketlerine geri kiralanmak 
üzere satılan taşınmazların satışı, 
bu taşınmazların satan kişilere kira-
lanması ve sözleşme süresi sonun-
da satıcıya tekrar devri KDV’den 
istisna edilmiştir.
Devre konu taşınır veya taşınmaz-
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dan kaynaklı ve satışın yapıldığı 
döneme kadar indirim yoluyla gi-
derilemeyen katma değer vergisinin 
KDVK’nın 30/a maddesi kapsamında 
satışın yapıldığı döneme ilişkin KDV 
beyanında ilave edilecek KDV sü-
tununda gösterilerek KVK/GVK açı-
sından gider kaydedilecektir. Daha 
önceki indirim konusu yapılan katma 
değer vergisi için herhangi bir dü-
zeltme söz konusu değildir. Bu ifa-
deden kısmi istisna kapsamına giren 
bu işlemler nedeniyle KDV iadesi 
alınamayacağı anlamı çıkmaktadır.

Söz konusu Sat-Kirala-Geri al işlem-
lerine ilişkin istisna 1 Numaralı Katma 
Değer Vergisi Beyannamesinin “Kıs-
mi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” 
bölümünde 239 (17-4-y) numaralı 
kod ile beyana konu edilecektir.

C. Damga Vergisi 
İstisnası

6361 sayılı Kanunun 37. madde-
sinde "Finansal kiralama sözleş-

meleri ve bu sözleşmelerin devrine 
ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların 
teminatı amacıyla düzenlenen kâ-
ğıtlar damga vergisinden, bu kâğıt-
larla ilgili yapılacak işlemler harçtan 
müstesnadır." hükmü yer almaktadır

Buna göre finansal kiralama sözleşme-
si kapsamında yapılan işlemler nede-
niyle düzenlenen kağıtlar da damga 
vergisinden ve harçtan istisna olacaktır.

D. Tapu Harcında 
Sağlanan Avantajlar

6361 sayılı Kanun’un 37. madde-
si uyarınca satıp geri kiralama 

yöntemi ile yapılan kiralama sözleş-
meleri kapsamında kiralanan taşın-
mazların sözleşme süresi sonunda 
kiracı adına tapuya tescili tapu har-
cından istisna tutulmaktadır.

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanunu 
hükümleri gereği, işleme konu taşınma-
zın kiracı tarafından finansal kiralama 
şirketine ilk satışında binde 4,55 ora-
nında harç ödenmesi gerekmektedir.

Sonuç

Sat-kirala-geri al işlemi; her tür-
lü taşınır ve taşınmaz malların 

6361 sayılı Kanun kapsamında geri 
kiralama amacıyla ve sözleşme so-
nunda geri alınması şartıyla, kiracı-
lar tarafından kiralayanlara satışı, 
kiralayanlar tarafından kiracılara 
kiralanması ve kiralayanlarca söz 
konusu varlıkların kiracılara kira sü-
resi sonunda devrine ilişkin süreci 
ifade etmektedir. 

Sat-Kirala-Geri Al işlemleri ile iş-
letmeler, varlıklarını güncel değeri 
ile finansal kiralama şirketine sat-
tığı için bir finansman imkanına 
kavuşmakta ve şirkete likit kaynak 
yaratabilmektedirler. Ayrıca söz-
leşme gereğince satılan varlığın 
tekrar kiralanması ile ilgili varlıklar 
kullanılmaya devam edilmekte ve 
işlevlerinden faydalanılabilmekte-
dir. Yapılan işlem öncesinde tarihi 
maliyetle kayıtlarda yer alan var-
lık, Sat-Kirala-Geri Al işlemi sonra-
sında sözleşme değeri ve güncel 
net aktif değeri üzerinden kayıt-
larda gösterilebilmektedir. Böylece 
şirketler bir taraftan finansman ih-
tiyaçlarını karşılarken, diğer taraf-
tan da varlık değerini güncel de-
ğerine getirmek suretiyle finansal 
tablolarını güzelleştirebilme imka-
nına kavuşabilmektedir.

Sat-Kirala-Geri Al uygulamasıyla 
işletmeler vergisel yönden de bir-
takım avantajlar sağlama imkanına 
sahiptir. Sat-Kira-Geri Al işlemi;

 ►  KVK 5/1.j maddesi uyarınca, 
6361 Sayılı kanun kapsamında; 
taşınır veya taşınmazın kirala-
yanlara, geri kiralama amacıy-
la ve sözleşme sonunda geri 
alınması şartıyla satıldığı hu-

susunun sözleşmede yer alma-
sı ve fiilen bu şarta uyulması, 
satış kazancının ilgili dönem 
kurumlar vergisi beyanı veri-
lene kadar özel fon hesabına 
alınması, fon hesabında tutu-
lan kazancın işletmeden çe-
kilmemesi şartlarının bir arada 
bulunması şartlarıyla kurumlar 
vergisinden,

 ►  KDVK’nın 17/4.y maddesi uya-
rınca, 6361 Sayılı Kanun kapsa-
mında kiralamaya konu kıyme-
tin mülkiyetinin sözleşme süresi 
sonunda kiracıya devredilecek 
olması koşulu ile kiralamaya 
konu taşınır ve taşınmazın kira-
layana satılması, satan kişilere 
kiralanması ve devri katma de-
ğer vergisinden,

 ► 6361 Sayıl ı Kanun’un İstisna-
lar ve vergi nispetinin tespiti 
başlıkl ı 37. maddesi uyarınca;  
Finansal kiralama sözleşme-
leri, bu sözleşmelerin devrine 
ve tadiline il işkin kâğıtlar, fi-
nansal kiralama konusu mal-
ların teminine il işkin kiralayan 
ve satıcı arasında düzenlenen 
sözleşmeler ile bunların te-
minatı amacıyla düzenlenen 
kâğıtlar damga vergisinden, 
bu kâğıtlarla ilgil i yapılacak 
işlemler harçtan;

 ►  492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 
istisnalar başlıklı 59/p madde-
sine göre; 6361 sayılı Finansal 
Kiralama, Faktoring ve Finans-
man Şirketleri Kanunu kapsa-
mında yapılan finansal kira-
lama işlemlerinde, kiralanan 
taşınmazın finansal kiralama 
sözleşmesinin süresi sonunda 
kiracıya devri harçtan,

istisna tutulmaktadır.
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Giriş

Ar-Ge, yazılım ve yenilik faali-
yetlerinin sürekliliğinin ve ken-

disinden beklenen faydaların sağ-
lanması, bu alanlara özgülenmiş 
yeterli sermaye birikimine ihtiyaç 
duymaktadır. Öncesi düşünsel fa-
aliyetler olan söz konusu faaliyet-
lerde itici güç olan yenilikçi fikre 
sahip olan ancak yeterli sermaye 
birikimine sahip olmayan kişilere 
yeterli sermaye desteğinin sağ-
lanması halinde bu fikirler hayat 
bulabilmekte ve ülke ekonomisi 
açısından da katma değeri yüksek 
çıktılar ortaya çıkabilmektedir. 

Yenilikçi fikirlere sahip olan ancak 
bunların hayata geçirilebilmesi için 
gerekli sermaye birikimine, donanı-
ma, teçhizata sahip olmayan kişile-
rin bu fikirlerinin hayat bulması ve 
ortaya bir kar çıkarsa onun pay-

laşılması odaklı olarak geliştirilen 
finansman türüne “Girişim serma-
yesi” denilmektedir. Giriş sermayesi, 
finansal açıdan girişimcilerin yatı-
rım fikirlerini gerçekleştirme imka-
nı sunan bir finansman türü olarak 
tanımlanabilir. Girişim sermayesi, 
yenilikçi, yaratıcı ve katma değerli 
fikirlere sahip olan fakat bu fikir-
lerin hayata geçirilebilmesi için fi-
nansal imkanı yeterli olmayan giri-
şimcileri yakından ilgilendirmektedir. 
Yenilikçi fikirlere ve henüz başlan-
gıç aşamasındaki yeni kurulmuş şir-
ketlere yapılan yatırımların yanında, 
satın almaları, yeniden yapılandır-
maları ve büyüme stratejisi güden 
genellikle üç ila on yıllık şirketlere 
yapılan büyüme ve genişleme ya-
tırımlarını da kapsayacak şekilde 
kullanılmaktadır. 

Girişim sermayesi en basit tanımıy-
la yeni bir firmayı finanse etmek 

için yatırılan paradır. Daha açık 
bir ifadeyle girişim sermayesi bir 
işi olan; büyütmek ve geliştirmek 
isteyen fakat yeterli yatırım gücü 
olmayan veya iyi bir iş kurma fik-
rine, gerekli girişimcilik yeteneğine 
ve bilgisine sahip ancak iş kurmak 
için sermayesi olmayan girişimcile-
re, fikirlerini gerçeğe dönüştürmek 
için gerekli finansmanı sağlayan 
bir alternatif finansman yöntemidir. 
Bu iki tanım girişim sermayesinin 
finansman aracı olma boyutunun 
öne çıkarıldığı tanımlardır.

Ülkemizde son dönemlerde giri-
şim sermayesi yatırımlarına yönelik 
olarak sağlanan teşviklerle girişim 
sermayesi havuzunun büyütülmesi 
ve istifade eden girişimcilerin sa-
yısının artırılması hedeflenmektedir. 
Bu anlamda gerek vergi kanunla-
rında, gerekse 5746 sayılı Araştır-
ma, Geliştirme ve Tasarım Faali-

AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİNDEN VEYA 
TEKNOPARKLARDA KAZANÇ İSTİSNASINDAN 
YARARLANANLARIN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMI 
YÜKÜMLÜLÜĞÜFazıl BOYRAZ

YMM, Ortak
fazil.boyraz@centrumdenetim.com

1 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-6 / Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
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yetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Ge-
liştirme Bölgeleri Kanununda da 
düzenlemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelerden biri de 
28.01.2021 tarihli ve 7263 sayılı Ka-
nunla yapılan değişikliklerdir. Söz 
konusu kanun ile, beyannamede 
yararlanılan Ar-Ge ve tasarım indi-
rimi tutarları ile teknoloji geliştirme 
bölgelerinde kazanç istisnası tu-
tarlarının %2’sinin girişim sermayesi 
yatırımlarına yatırılması yönünde 
düzenlemeler yapılmıştır. Aşağıda 
girişim sermayesine ilişkin bu dü-
zenlemelerle ilgili açıklamalarımıza 
yer vereceğiz.

I. 7263 sayılı Kanunla 
Yapılan İlgili 
Değişiklikler

03.02.2021 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 7263 sayılı Kanunun;

 ►  6’ncı maddesiyle, 4691 sayılı 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 3- 1/1/2022 tarihin-
den itibaren geçici 2 nci madde 
kapsamında yıllık beyanname üze-
rinden istisna edilen kazançları tu-
tarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerin-
de olan gelir ve kurumlar vergisi 
mükellefleri tarafından, bu tutarın 
yüzde ikisi pasifte geçici bir hesa-
ba aktarılır. Bu fıkra kapsamında 
aktarılması gereken tutar yükümlü-
lüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk 
lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici 
hesabın oluştuğu yılın sonuna ka-
dar Türkiye’de yerleşik girişimcilere 
yatırım yapmak üzere kurulmuş gi-
rişim sermayesi yatırım fonu pay-
larının satın alınması veya girişim 
sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 
bu Kanun kapsamındaki kuluçka 
merkezlerinde faaliyette bulunan 
diğer girişimcilere sermaye olarak 
konulması şarttır. Söz konusu tu-
tarın ilgili yılın sonuna kadar ak-
tarılmaması durumunda, bu Kanun 

kapsamında yıllık beyanname üze-
rinden istisna edilen kazançlar tu-
tarının yüzde yirmisi, ilgili yılda ya-
rarlanılan gelir ve kurumlar vergisi 
istisnasına konu edilemez. Bu tutar 
nedeniyle zamanında alınmayan 
vergiler vergi ziyaı cezası uygulan-
maksızın tarh edilir. Cumhurbaşkanı 
bu fıkrada yer alan tutar ve oran-
ları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye, beş katına kadar 
artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın uy-
gulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.”

 ► 19 ’uncu maddesiyle, 5746 sa-
yıl ı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkında Kanunun 
3 üncü maddesine aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.

“(14) 1/1/2022 tarihinden itibaren 3 
üncü madde kapsamında yıllık be-
yanname üzerinden yararlanılan 
indirim tutarı 1.000.000 Türk lirası ve 
üzerinde olan kurumlar vergisi mü-
kellefleri tarafından, bu tutarın yüz-
de ikisi pasifte geçici bir hesaba 
aktarılır. Bu fıkra kapsamında akta-
rılması gereken tutar yükümlülüğü, 
yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası 
ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici he-
sabın oluştuğu yılın sonuna kadar 
Türkiye’de yerleşik girişimcilere ya-
tırım yapmak üzere kurulmuş girişim 

sermayesi yatırım fonu paylarının 
satın alınması veya girişim serma-
yesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 
sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka 
merkezlerinde faaliyette bulunan 
girişimcilere sermaye olarak konul-
ması şarttır. Söz konusu tutarın ilgili 
yılın sonuna kadar aktarılmaması 
durumunda, bu Kanun kapsamında 
yıllık beyanname üzerinden indirim 
konusu yapılan tutarın yüzde yir-
misi, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge 
indirimine konu edilemez. Bu tutar 
nedeniyle zamanında alınmayan 
vergiler vergi ziyaı cezası uygulan-
maksızın tarh edilir. Cumhurbaşkanı 
bu fıkrada yer alan tutar ve oran-
ları birlikte ya da ayrı ayrı sıfıra 
kadar indirmeye, beş katına kadar 
artırmaya yetkilidir. Bu fıkranın uy-
gulanmasına ilişkin usul ve esaslar 
yönetmelikle belirlenir.”

Yukarıda yer verilen düzenlemelerin 
gerekçesinde, Ülkemizdeki Ar-Ge, 
yenilik ve tasarım faaliyetlerini ge-
liştirmek ve desteklemek amacıyla 
özel sektörün ayıracağı kaynaklar-
la sermayeye dayalı mekanizmala-
rın kurulması ve güçlendirilmesinin 
amaçlandığı ifade edilmiştir. 

Her iki düzenlemeyi birlikte tetkik 
ettiğimizde, girişim sermayesi yatı-
rımları hakkında getirilen yükümlülü-
ğü aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:
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A. Uygulama 01.01.2022 
Tarihinden İtibaren 
Verilecek Yıllık 
Beyannamelere İlişkin 
Olacak Başlayacak:

Kanun hükmü gereği, 01.01.2022  
tarihinden itibaren yıllık be-

yannamede yararlanılan, Ar-Ge ve 
tasarım indirimi veya teknoloji ge-
liştirme bölgesinde kazanç istisna-
sı tutarları dikkate alınarak girişim 
sermayesi yatırımları için %2 oranın-
da bir fon hesabı oluşturulacaktır. 
Dolayısıyla, hesap dönemi olarak 
takvim yılını kullanan mükelleflerin 
2021 hesap dönemine ilişkin olarak 
Nisan 2022 döneminde verecek-
leri kurumlar vergisi beyannamesi 
üzerinde yararlandıkları teknoloji 
geliştirme bölgeleri kazanç istis-
nası tutarları ile gelir ve kurumlar 
vergisi mükelleflerinin aynı döneme 
ilişkin beyannamede yararlandıkları 
Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarları 
dikkate alınarak girişim sermaye-
si yatırımları için fon oluşturmaları 
gerekmektedir. 

Kendilerine özel hesap dönemi ta-
yin olunmuş mükellefler açısından 
ise hesap dönemi olarak 1 Ekim – 
30 Eylül veya daha sonraki (1 Ka-
sım – 31 Ekim gibi) dönemleri kul-
lananlar açısından 2022 yılı içinde 
verilecek yıllık gelir veya kurumlar 
vergisi beyannameleri üzerinde 
faydalandıkları indirim veya istis-
na tutarlarını dikkate alarak girişim 
sermayesi yatırımları için fon oluş-
turmaları gerekiyor. Daha önceki 
tarihlerde sona eren özel hesap 
dönemine sahip mükelleflerin ise 
2022 yılı içerisinde sona eren özel 
hesap dönemine ait beyanname 
üzerinde yararlandıkları indirim/is-
tisna tutarlarını dikkate alarak giri-
şim sermayesi yatırımları için geçici 
hesap oluşturmaları gerekecektir.

B. Girişim Sermayesi 
Yatırımı İçin İndirim/
İstisna Tutarının Belirli 
Bir Tutarın Üzerinde 
Olması Gerekiyor:

Verilecek olan söz konusu be-
yannamelerde;

 ►  4691 sayılı Kanun kapsamında 
kazanç istisnasına konu edilen 
tutarın,

 ►  5746 sayılı Kanunun 3’üncü 
maddesi kapsamında Ar-Ge ve 
tasarım indirimine konu edilen 
tutarın

1.000.000 TL veya üzerinde olma-
sı halinde, söz konusu tutarların 
%2’l ik kısmı pasifte geçici hesaba 
alınacak. Bu tutarın altında indi-
rim veya istisnadan yararlanılması 
halinde girişim sermayesi yatırım-
ları için geçici hesap oluşturma 
ve yatırım yapma zorunluluğu söz 
konusu değil.

C. Geçici Hesaba 
Alınacak Tutar Belirli Bir 
Tutarla Sınırlı:

Beyanname üzerinde yararla-
nılan indirim/istisna tutarına 

dikkate alınarak bu tutar(lar) üze-

rinden %2 oranında hesaplanacak 
olan tutar 20.000.000 TL’den fazla 
olamayacak. Dolayısıyla, indirim 
veya istisna tutarı 1 Milyar TL’den 
daha yüksek olan mükellefler için 
girişim sermayesi yatırımlarına ayrı-
lacak tutar 20 Milyon TL sınırlı.

D. Geçici Hesaba Alınan 
Tutarın Yıl Sonuna 
Kadar Girişim Sermayesi 
Yatırımlarına Sarf 
Edilmesi Gerekiyor:

Yıllık beyanname üzerinde yarar-
lanılan Ar-Ge ve tasarım indiri-

mi veya teknopark kazanç istisnası 
üzerinden yukarıdaki şekilde hesap-
lanan %2’lik tutarlar, geçici hesabın 
oluştuğu yılın sonuna kadar Türki-
ye’de yerleşik girişimcilere yatırım 
yapmak üzere kurulmuş girişim ser-
mayesi yatırım fonu paylarının satın 
alınması veya girişim sermayesi yatı-
rım ortaklıkları ya da 5746 sayılı Ka-
nun/4691 sayılı Kanun kapsamındaki 
kuluçka merkezlerinde faaliyette bu-
lunan girişimcilere sermaye olarak 
konulması gerekiyor. 

Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna 
kadar aktarılmaması durumunda, 
bu Kanun kapsamında yıllık be-
yanname üzerinden indirim konusu 
yapılan tutarın yüzde yirmisi, ilgili 
yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine/
kazanç istisnasına konu edilemez. 
Bu tutar nedeniyle zamanında alın-
mayan vergiler vergi ziyaı cezası 
uygulanmaksızın tarh edilir. 

Her iki Kanunda yer alan “ ilgili yılın 
sonuna kadar aktarılmaması” hük-
münden, söz konusu %2’lik tutarın 
içinde bulunulan yılın sonuna ka-
dar, Türkiye’de yerleşik girişimcilere 
yatırım yapmak üzere kurulmuş gi-
rişim sermayesi yatırım fonu pay-
larının satın alınmasında veya gi-
rişim sermayesi yatırım ortaklıkları 
ya da 5746 sayılı Kanun/4691 sayılı 
Kanun kapsamındaki kuluçka mer-
kezlerinde faaliyette bulunan giri-
şimcilere sermaye olarak konulma-
sında kullanılmaması durumunun 
kastedildiğini yorumlamaktayız. 
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Halihazırda Gelir İdaresi Başkan-
lığınca bu konuya ilişkin bir tebliğ 
düzenlemesi yapılmış bulunmadı-
ğından, mevzuat değişikliklerinin 
takip edilmesinde fayda olduğunu 
değerlendirmekteyiz.

Konuyu bir örnekle izah etmeye 
çalışırsak; ABC A.Ş. 2021 hesap 
döneminde teknoparkta yürüttüğü 
faaliyetlerden elde ettiği 2.500.000 
TL’lik kazancı için 25.04.2022 tari-
hinde verdiği 2021 hesap dönemi 
kurumlar vergisi beyannamesinde 
4691 sayılı Kanun kapsamında is-
tisnadan yararlanmıştır. Bu tutarın 
%2’lik kısmı olan 50.000 TL’nin pa-
sifte geçici hesaba alınması gere-
kiyor. Kanun metninden anladığımız 
kadarıyla örnek muhasebe kaydı 
aşağıdaki gibidir:

ABC A.Ş.’nin 31.12.2022 tarihine ka-
dar Türkiye’de yerleşik girişimcilere 
yatırım yapmak üzere kurulmuş gi-
rişim sermayesi yatırım fonu pay-
larının satın alınması veya girişim 
sermayesi yatırım ortaklıkları ya 
da 4691 sayılı Kanun kapsamında-
ki kuluçka merkezlerinde faaliyette 
bulunan girişimcilere sermaye ola-
rak konulması hususunda 50.000 TL 
tutarında yatırım yapması halinde 
beyannamede yararlandığı istisna 
tutarıyla ilgili herhangi bir düzelt-
me söz konusu olmayacaktır. 2022 
yılı sonuna kadar bu tutarda bir 
yatırım yapılmaması halinde, be-
yannamede yararlanılan 2.500.000 
TL tutarındaki istisnanın %20’si 
olan 500.000 TL için yararlanılan 
istisna tutarı iptal edilecek ve üze-
rinden ilgili döneme ilişkin kurumlar 
vergisi oranında (2021 yılı için %25) 
125.000 TL tutarında kurumlar ver-
gisi tarh edilecektir. Bu tutar üze-
rinden ayrıca gecikme faizi hesap-
lanacağını değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz 
ve Cevap Bekleyen 
Sorular

7263 sayılı Kanunla 5746 ve 4691 
sayılı Kanunlarda yapılan deği-

şikliklerle Ar-Ge, yenilik ve yazılım 
faaliyetlerinin desteklenmesine yö-
nelik düzenlemeler yapıldı. Ar-Ge ve 
tasarım indiriminden yararlanan mü-
kellefler ile teknoloji geliştirme böl-
geleri kazanç istisnasından yarar-
lanan mükellefler açısından girişim 
sermayesi yatırımı yükümlülüğü geti-
rilmesine ilişkin düzenlemeler önem-
li bir yere sahip. Sonuçta, yenilikçi 
fikirlerin hayat bulması için sermaye 
desteğine ihtiyaç var ve bu deste-
ğin kamu teşviklerinden faydalanan, 
ayrıca faaliyet alanları itibarıyla da 

bu gibi fikirleri değerlendirme hu-
susunda konuya uzak olmayan giri-
şimcilerce karşılanmasına dönük bu 
düzenlemelerin mantığı anlaşılabilir.

01.01.2022 tarihinden itibaren ve-
rilecek gelir veya kurumlar vergi-
si beyannamelerinde; 5746 sayılı 
Kanunun 3’üncü maddesi kapsa-
mında Ar-Ge ve tasarım indirimin-
den, 4691 sayılı Kanun kapsamında 
kazanç istisnasından yararlanan 
mükelleflerin, indirim/istisna tuta-
rının 1.000.000 TL ve üzerinde ol-
ması halinde, bu tutarların %2’si 
oranında pasifte geçici bir hesap 
oluşturmaları gerekmektedir. Bu 
şekilde ayrılan tutarın da içinde 
bulunulan yılın sonuna kadar Tür-
kiye’deki girişim sermayesi yatırım-
larında değerlendirilmesi halinde 
indirim/istisna uygulamalarına iliş-
kin herhangi bir düzeltme vs söz 
konusu olmayacak. İlgili yıl sonuna 
kadar beklenilen yatırımların ya-
pılmaması halinde ise, ilgili dönem 
yıllık beyannamesinde yararlanılan 
indirim/istisna tutarının %20’sine 
isabet eden gelir/kurumlar vergisi 
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın 
tarh edilecek.

Kanun metni ve 10.02.2022 tari-
hinde yayımlanan yönetmelik de-
ğişikliğinden, yukarıda yer verilen 
düzenlemelerin tam olarak nasıl 
uygulanacağı hususu net olarak 
anlaşılamamakta. Burada akla ge-
len sorulardan bazılarına aşağıda 
yer vermekle yetinelim:

 ► Teknopark kazanç istisnası, za-
rar olsa dahi dikkate alınacak 
bir istisna. Yani ilgili mükellef 
ticari bilanço karı negatif olsa 
da teknoparkta yürüttüğü faa-
liyetlerden kazanç elde etmiş-
se ilgili yıl beyannamesinde bu 
istisnadan yararlanabiliyor. Bu 
durumda, herhangi bir gelir/
kurumlar vergisi hesaplanma-
yacağı da dikkate alındığında, 
gene de beyannamede göste-
rilen istisna nedeniyle %2 ora-
nında girişim sermayesi yatırımı 
yükümlülüğü olacak mı?

 ► Aynı yıl beyannamesinde hem Ar-
Ge ve tasarım indirimi, hem tekno-
park kazanç istisnası beyan eden 
bir mükellef söz konusu tutarları 
ayrı ayrı mı dikkate alacak?

 ► %2 oranında hesaplanan tutarın 
pasifte geçici hesaba alınması 
öngörülüyor. Söz konusu ge-
çici hesap, yabancı kaynaklar 
arasında mı yoksa özkaynaklar 
arasında mı raporlanacak (Bize 
göre özkaynaklar arasında ra-
porlanması gerekir.)? Bu durum, 
özkaynak - yabancı kaynak 
kıyaslamasına dayalı bir takım 
uygulamalar açısından önem 
arz etmektedir.

 ► Geçici hesaba alınan tutarın bir 
kısmının girişim sermayesi yatı-
rımlarında kullanılması, bir kıs-
mının ise kullanılamaması duru-
munda vergi tarhiyatı kısmi mi 
yapılacak, yoksa 1 TL dahi eksik 
yatırım yapılsa tüm vergi tutarı 
mı tarh edilecek?

 ► Önceki yıllardan devreden Ar-
Ge indirimi tutarlarından beyan-
namede yararlanılması halinde 
bu tutarlar da %2’lik tutarın he-
sabında dikkate alınacak mı?

Konuya ilişkin mevzuatın takip edil-
mesinde fayda görmekteyiz.

25.04.2022

570 Geçmiş Yıllar Karları 50.000

5… Geçici Hesap 50.000

25.04.2022
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FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI 
UYGULAMASI VE UYGULAMA İLE 
İLGİLİ SORUNLARMehmet YILMAZ

Direktör, İdari ve Mali İşler,SMMM
mehmet.yilmaz@centrumdenetim.com

Giriş

Firmaların özkaynak yapılarının 
güçlendirilmesi ve krizlere kar-

şı daha güçlü olmaları için bir ta-
kım yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
Yapılan bu düzenlemelerden biri 
olan finansman gider kısıtlaması 
uygulamasına ilişkin Kanun madde-
sinin gerekçesinde, düzenlemenin 
amacının firmaların öz kaynakları-
nın güçlendirilmesinin ve firmaların 
finansman ihtiyaçlarının borçlanma 
yerine öz kaynakları ile karşılanma-
sının teşvik edilmesinin amaçlandığı 
açıkça belirtilmektedir.

Finansman gider kısıtlamasına ilişkin 
3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
04.02.2021 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanmış ve 01.01.2021 tarihinden 
itibaren uygulanmaya başlamıştır.
 
Her ne kadar fiilen uygulanmaya 
başlanmış olsa da uygulamada tar-
tışma yaratan birtakım hususlar ve 
bazı flu alanların bulunduğu aşikar 
olup, bu yazımda finansman gider 
kısıtlamasının uygulaması ve uygu-
lamada karşılaşılan sorunları açıkla-
maya çalışacağım.

I. Finansman Gider 
Kısıtlaması ve 
Uygulamanın Kapsamı

Söz konusu yönetmelikle yapılan 
önemli değişiklikler ve bu deği-

şiklikler sonra tatbik edilecek uygu-
lamalar aşağıdaki gibidir.

A. Uygulamanın Kapsamı

6332 sayılı Kanunu’nun 37.madde-
siyle 01.01.2013 tarihinden itiba-

ren yürürlüğe  girmek üzere Kurum-
lar vergisinin 11.maddesinin birinci 
fıkrasına eklenen (i) bendiyle, kredi 

kuruluşları, finansal kuruluşlar, finan-
sal kiralama, faktoring ve finansman 
şirketleri dışında kalan kurumlar ver-
gisi mükellefi işletmelerin finansman 
ihtiyaçlarını yabancı kaynaklar ile 
karşıladığında öz kaynakları aşan 
kısma münhasır olan yatırımın mali-
yetine eklenenler hariç ve işletmede 
kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin 
gider ve maliyet unsurlarının %10’unu 
aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca 
kararlaştırılacak kısmının gider yazı-
lamayacağı belirtilmiştir.

04.02.2021 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden 
itibaren finansman kısıtlaması fiilen 
uygulamaya geçirilmiştir.

Uygulamanın amacı, İşletmelerin 
faaliyetini borçlanma yerine özkay-
nakları ile finanse etmelerini teşvik 
etmek olup, 01.01.2021 tarihinden 
itibaren başlayan vergilendirme 
döneminde ve sonrasında gelir ve 
kurumlar vergisi mükellefleri açısın-
dan geçerli olacak uygulamanın 
esasları şöyledir.

Bir dönem içerisinde kullanılan ya-
bancı kaynakları toplamı özkaynak-
larını aşan işletmelerde, yatırımın 
maliyetine eklenenler hariç özkay-
nak tutarını aşan kısma ilişkin faiz, 
komisyon, vade farkı, kur farkı adı 
altındaki ödemeler yabancı finans 
kaynağı ile ilgili gider sayılacak-
tır. Katılım bankalarına ödenen kâr 
payları da kullanılan kaynağın ne-
ması olarak değerlendirilecek ve 
finansman gideri olarak sınırlandır-
maya tabi olacaktır. 

Görüldüğü üzere finansman gideri 
olarak değerlendirilen harcamaların 
tamamı değil, sadece özkaynak top-
lamını aşan kısmına ait gider payla-
rının %10’unun gider olarak indiril-

mesi kabul edilmeyecektir. Kanunen 
kabul edilmeyen gider sayılacaktır. 

Herhangi bir yatırımın finansmanı 
amacıyla alınan krediler veya yapı-
lan borçlanmalar için ödenen nema-
lar kısmen ya da tamamen yatırımı 
maliyetine ekleneceği için özkayna-
ğı aşan kısmın hesabında, yatırımın 
maliyetine eklenen faiz, komisyon 
vade ya da kur farkları finansman 
gider kısıtlamasının hesaplanmasın-
da yatırımlara ait olan bu borçlan-
malar finansman gider kısıtlaması 
hesabında kanunen kabul edilmeyen 
gider olarak dikkate alınmayacaktır.

B. Kapsama Giren 
Mükellefler

Kanunun 11. maddesinin 1. fıkra-
sının (i) bendinde düzenlenen 

finansman gider kısıtlaması, yabancı 
kaynakları öz kaynaklarını aşan ku-
rumlar vergisi mükellefleri hakkında 
uygulanacaktır.

Ayrıca, finansman gider kısıtlaması 
uygulamasında, yabancı kaynak ve 
öz kaynak mukayesesi gerekmekte 
olduğundan bu düzenleme bilanço 
esasına tabi mükellefler için geçer-
li olup işletme hesabı esasına tabi 
mükellefler bu kapsamda değerlen-
dirilmeyecektir.

 ► 4632 sayılı Kanun kapsamında 
faaliyette bulunan emeklilik 
şirketleri,

 ► 5411 sayılı Kanun kapsamında 
faaliyette bulunan Türkiye’de ku-
rulu mevduat bankaları, katılım 
bankaları, kalkınma ve yatırım 
bankaları, yurt dışında kurulu bu 
nitelikteki kuruluşların Türkiye'de-
ki şubeleri ve finansal holding 
şirketleri,
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 ► 5684 sayılı Kanun kapsamın-
da faaliyette bulunan sigorta 
ve reasürans şirketleri,

 ►  6361 sayılı Kanunun ilgili mad-
delerinde yer alan sözleşmelere 
uygun olarak faaliyette bulunan 
finansal kiralama, faktoring, fi-
nansman şirketleri ve tasarruf 
finansman şirketleri ile,

 ►  6362 sayılı Kanun kapsamında 
sermaye piyasası faaliyetlerin-
de bulunan kurumlar,

finansman gider kısıtlamasına tabi 
tutulmayacaklardır.

C. Finansman Gider 
Kısıtlamasının 
Uygulanacağı Dönem

Bilanço esasına göre defter tu-
tan kurumlar vergisi mükellefleri, 

her bir geçici vergilendirme döne-
minin son günü itibarıyla finansman 
gider kısıtlaması öncesi VUK’a göre 
bilanço çıkartmak suretiyle öz kay-
nak ve yabancı kaynak mukayesesi 
yaparak finansman gider kısıtlama-
sına tabi olup olmayacaklarını tes-
pit edeceklerdir.

Yıllık dönemde; hesap dönemi ola-
rak takvim yılını kullanan mükellef-
lerde 31 Aralık tarihli bilanço, özel 
hesap dönemini kullanan mükel-
leflerde ise hesap döneminin son 
günü itibarıyla çıkarılacak bilanço 
esas alınacaktır.

Dolayısıyla, finansman gider kısıtla-
ması ilk defa 2021 yılının birinci ge-
çici vergilendirme dönemi itibarıyla 
dikkate alınacaktır.

D. 01.01.2013 Tarihinden 
Önce Yapılan 
Borçlanmalara İlişkin 
Finansman Giderlerinin 
Durumu

Dönem sonu itibarıyla kul-
lanılan yabancı kaynakları 

öz kaynaklarını aşan işletmeler-
de, 01.01.2013 tarihinden itibaren 

sağlanan yabancı kaynaklara ilişkin 
olarak mahiyet ve tutar itibarıyla 
01.01.2021 tarihinden itibaren kesin-
leşen gider ve maliyet unsurları gi-
der kısıtlamasına tabi tutulacaktır.

Öte yandan, 01.01.2021 tarihinden 
önce mahiyet ve tutar itibarıyla ke-
sinleşerek tahakkuk ve dönemsellik il-
keleri gereği 2020 ve önceki yıllarda 
kurum kazancının tespitinde dikkate 
alınmış olan finansman giderlerinin 
finansman gider kısıtlamasına tabi 
tutulması söz konusu olmayacaktır.

E. Gider Kısıtlaması 
Kapsamına Giren 
Yabancı Kaynaklara 
İlişkin Gider Ve Maliyet 
Unsurları

Gider ve maliyet unsurlarından 
yatırımın maliyetine eklenenler 

gider kısıtlaması kapsamı dışında-
dırlar. Finansman gider kısıtlaması 
kapsamında yatırım olarak kabul 
edilen kıymetlerin, zorunlu olarak 
ya da mükellefin ihtiyarında mali-
yete eklenen yabancı kaynaklara 
ait gider ve maliyetler gider kısıtla-
masına konu olmayacaktır.

Bir gider veya maliyet unsurunun 
gider kısıtlamasına konu edilmesi 
için yabancı kaynak kullanımından 
ve yabancı kaynak kullanım süre-
sinden kaynaklanmış olması gerekir.

Teminat mektubu komisyonları, tah-
vil ihracı ile ilgili olarak yapılan 
baskı ve benzeri giderler ile ipotek 
masrafları gibi herhangi bir yaban-
cı kaynak kullanımına bağlı olmak-
sızın yapılan giderlerin gider kısıt-
lamasına konu edilmesi söz konusu 
değildir. Aynı şekilde bir finansman 
gideri olmayıp finansman geli-
ri azalması niteliğinde olan erken 
ödeme iskontoları veya peşin öde-
me iskontoları da finansman gider 
kısıtlaması kapsamı dışındadır.

Satış bedelinin belirli bir vade so-
nunda ödenmesine ilişkin olarak, 
mükelleflerin Vergi Usul Kanununa 
göre düzenlenen bilançolarında 

izlenen “satıcılar” vb. hesaplar için 
finansman gideri hesaplanmama-
sı halinde bu işlemler için ayrıca 
ayrıştırma yapılarak satış bedelinin 
belirli bir kısmı gider kısıtlamasına 
tabi tutulmayacaktır. Diğer yandan 
söz konusu hesaplarda yer alan 
tutarların VUK’un 280. maddesi 
kapsamında değerlemesinden kay-
naklanabilecek kur farkı giderleri 
ise gider kısıtlaması kapsamında 
değerlendirilecektir.

Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak 
ödenen damga vergisi veya ban-
ka havale ücretlerine ilişkin öde-
nen banka ve sigorta muameleleri 
vergisi gibi bir yabancı kaynağın 
kullanım süresine bağlı olarak doğ-
mayan gider ve maliyet unsurları 
finansman gider kısıtlaması uygu-
lamasına tabi olmayacaktır. Bu gi-
derlerden kredi faizleri üzerinden 
hesaplanan banka ve sigorta mu-
ameleleri vergisi gibi bir yabancı 
kaynağın işletmede kullanım süre-
sine bağlı olarak doğanların ise fi-
nansman gider kısıtlaması uygula-
masına konu edileceği açıktır.

Ayrıca, işletmelerce banka vb. ku-
rumlardan temin edilen kredilerin, 
bu işletmelerin üzerinde herhangi 
bir finansman yükü kalmaksızın grup 
şirketlerine aktarılması halinde, bu 
kredilere ilişkin finansman giderinin, 
krediyi devralan ve fiilen kullanan 
şirket bünyesinde gider kısıtlamasına 
tabi tutulması gerekmektedir.

Öte yandan, imalatçı veya teda-
rikçi şirketlerle imzalanan aracı-
lı ihracat sözleşmesine dayana-
rak dış ticaret sermaye şirketleri 
ve sektörel dış ticaret şirketleri 
üzerinden aynı değerle alınıp aynı 
değerle ihracatı gerçekleştirilen, 
malın üretimi veya tedarikine ilişkin 
tüm yükümlülüklerden doğrudan ve 
münhasıran imalatçı veya tedarikçi 
şirketlerin sorumlu olması ve ihra-
cattan doğan finansman yükünün 
aracılı ihracat sözleşmesinin tarafı 
olan imalatçı veya tedarikçi şirket-
lere aktarılması kaydıyla, bu işlem-
ler nedeniyle dış ticaret sermaye 
şirketleri veya sektörel dış ticaret 
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şirketleri nezdinde finansman gider 
kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Ancak, dış ticaret sermaye şirket-
leri ve sektörel dış ticaret şirketle-
rinin kendi nam ve hesabına yurt 
içinden satın aldıkları malların sa-
tışından doğan finansman gider-
leri finansman gider kısıtlamasına 
tabi tutulacaktır.

F. Geçici Vergilendirme 
Dönemlerinde 
Finansman Gider 
Kısıtlaması

 ►  Hesap dönemi olarak takvim yı-
lını kullanan mükelleflerde 2021 
yılının ilk geçici vergilendirme 
döneminde,

 ►  Kendilerine özel hesap dönemi 
tayin edilmiş olan mükelleflerde 
ise 2021 yılında başlayan özel 
hesap döneminin ilk geçici ver-
gilendirme döneminde,

başlanmak üzere yabancı kaynak 
ve öz kaynak mukayesesi yapılarak 
dikkate alınacaktır.

Dolayısıyla, gerek geçici vergilen-
dirme dönemlerinde gerekse yıllık 

dönemde finansman gider kısıtla-
masına tabi olunup olunmayacağı 
hesap döneminin son günü itiba-
rıyla finansman gider kısıtlaması 
öncesi Vergi Usul Kanununa göre 
çıkarılacak bilanço esas alınarak 
tespit edilecektir.

Önceki geçici vergilendirme dö-
nemlerinde finansman gider kısıt-
laması şartlarını taşımayan mü-
kellefler, şartların oluştuğu geçici 
vergilendirme döneminden itiba-
ren finansman gider kısıtlamasına 
tabi olacaktır.

H. Yıllara Sari İnşaat 
Ve Onarma İşleri İle 
Uğraşan Mükelleflerde 
Gider Kısıtlaması 
Uygulaması

GVK’nın 42. maddesi hükmüne 
göre birden fazla takvim yı-

lına sirayet eden inşaat ve onar-
ma işlerinde kâr veya zarar işin 
bittiği yıl kesin olarak tespit edil-
mekte ve kazancın tamamı o yıl ın 
geliri sayılarak vergilendiri lmekte-
dir. Bu işlerle uğraşanların kullan-
dıkları yabancı kaynaklara il işkin 
finansman giderlerinin, işin kesin 

kâr veya zararının tespit edildiği 
yıl kazancının hesaplanmasında 
gider veya maliyet unsuru olarak 
dikkate alınması gerektiğinden, gi-
der kısıtlamasına il işkin uygulama 
da aynı dönemde yapılacaktır.

Birden fazla inşaat ve onarma 
işinin birl ikte yapılması veya yıl-
lara sari inşaat ve onarma işle-
rinin yanı sıra başka işlerin de 
bulunması halinde, yapılan finans-
man giderleri hangi yıl ın kâr veya 
zarar tutarının tespitinde dikkate 
alınıyorsa, o yılda gider kısıtlama-
sına konu edilecektir.

Öte yandan, finansman gider kısıt-
lamasına ilişkin hükümler 01.01.2021 
tarihinden itibaren uygulanmak 
üzere yürürlüğe girdiğinden, bu 
tarihten önce mahiyet ve tutar iti-
barıyla kesinleşmiş olan ancak yıl-
lara sari inşaat ve onarma işleri-
nin kazancı işin bittiği yılın kazancı 
olarak beyan edileceğinden henüz 
kurum kazancının tespitinde dikka-
te alınmamış olan finansman gi-
derlerinin, inşaat ve onarma işi ka-
zancının hangi yıl beyan edildiğine 
bakılmaksızın, gider kısıtlanmasına 
konu edilmemesi gerekmektedir.
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I. Finansman Gideri 
Yanında Finansman 
Gelirinin De Bulunması 
Durumu

Finansman giderlerinin yanı sıra 
finansman geliri de elde etmiş 

olan mükelleflerin gider kısıtlama-
sı uygulamasında söz konusu gelir 
ve giderlerini birbiri i le mukaye-
se etmek suretiyle netleştirmeleri 
mümkün olmayıp finansman gi-
derleri toplamının gider kısıtlama-
sına konu edilmesi gerekmektedir.

01.01.2013 tarihinden itibaren sağ-
lanan yabancı kaynaklardan do-
ğan kur farkı giderleri 2021 yıl ı 
kazancının tespiti de dahil olmak 
üzere döviz kurlarındaki değişim 
dikkate alınarak hesaplanan ger-
çek tutarları i le finansman gider 
kısıtlamasına konu edilecektir.

Yabancı para kurlarındaki düşüş 
veya yükselişler nedeniyle, geçici 
vergilendirme dönemleri itibarıy-
la kur farkı geliri veya kur farkı 
gideri söz konusu olabilmektedir. 
Şu kadar ki aynı kaynağa il işkin 
olarak bir hesap dönemi içindeki 
aynı veya farklı geçici vergilendir-
me dönemlerinde oluşan kur farkı 
gelir ve giderleri mahsuplaştırı la-
rak işlem tarihi veya dönem sonu 
itibarıyla bu kaynağa il işkin net 
kur farkı gideri doğması halinde 
bu tutar finansman gideri kısıtla-
masında dikkate alınacaktır.

Aynı dönem içinde olsa bile farklı 
yabancı kaynaklara il işkin olarak 
oluşan kur farkı gelirleri i le kur 
farkı giderlerinin birl ikte değer-
lendiri lmesi mümkün değildir.

Öte yandan, temin edilen ya-
bancı kaynağın mevduat vb. şe-
ki l lerde değerlendiri lmesi sonucu 
doğacak kur farkı gelir i şirketin 
bilançosunun aktif inde yer alan 
bir varl ığın değerlemesi sonucu 
oluştuğu için, yabancı kaynağa 
il işkin kur farkı giderinden mah-
sup edilemeyecektir.

J. Örtülü Sermaye, 
Transfer Fiyatlandırması 
Yoluyla Örtülü 
Kazanç Dağıtımı Ve 
Binek Otomobillerde 
Gider Kısıtlaması 
Uygulamaları Nedeniyle 
KKEG Olarak Dikkate 
Alınan Finansman 
Giderlerinin Durumu

İşletmenin kullanmış olduğu ya-
bancı kaynaklara ilişkin faiz ve 

kur farkı gibi giderlerden örtülü 
sermaye, transfer fiyatlandırma-
sı yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 
veya binek otomobillerde gider 
kısıtlaması uygulamaları nede-
niyle kurum kazancının tespitinde 
hali hazırda KKEG olarak dikkate 
alınmış olanlar finansman gider kı-
sıtlamasına tabi tutarın hesabında 
dikkate alınmayacaktır.

K. Adi Ortaklıklarda 
Finansman Gider 
Kısıtlaması

Adi ortaklıkların tüzel kişilikleri 
bulunmayıp, kazançları dola-

yısıyla gelir veya kurumlar vergisi 
mükellefi olmaları söz konusu değil-
dir. Bu nedenle, adi ortaklık bünye-
sinde yürütülen faaliyetten doğan 
kâr veya zarar, adi ortaklığı oluş-
turan ortaklar tarafından hisseleri 
oranında kendi kazançlarına dahil 
edilerek vergilendirilmektedir.

Finansman gider kısıtlaması uygu-
lamasında adi ortaklıklar, adi or-
taklığı oluşturan ortaklardan ayrı 
bir birim olarak değerlendirilecek-
tir. Adi ortaklığın finansman gider-
leri, adi ortaklığın ortakları tara-
fından doğrudan kendi finansman 
giderlerine dahil edilmeyecektir. 
Ancak, bilançolarında yabancı 
kaynak tutarı öz kaynak tutarını 
aşan adi ortaklıklarda, aşan kısma 
münhasır olmak üzere, yatırımın 
maliyetine eklenenler hariç, işlet-
mede kullanılan yabancı kaynakla-
ra ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, 
kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar 
altında yapılan gider ve maliyet 
unsurları toplamının %10'u ortakla-
rın hisseleri oranında, verecekleri 
beyannamelerinde KKEG olarak 
dikkate alınacaktır.

II. FİNANSMAN GİDER 
KISITLAMASIYLA 
İLGİLİ SORUNLAR

Tebliğin mevcut halinde yer alan 
diğer sorunları ise aşağıdaki şe-

kilde özetlenebilir.

 ► Tebliğin “yabancı kaynak” ta-
nımlaması sorunludur. Vergi ka-
nunlarında olmayan bu tanımla-
mada muhasebe tanımlarından 
yola çıkılarak bilançonun pasifi 
dikkate alınmaktadır. Bu tanım-
lama, hesaplama kolaylığı sağ-
lasa da finansman giderine yol 
açmayan borçların (Satıcılar he-
sabı, Diğer ticari borçlar hesabı 
gibi) da yabancı kaynak olarak 
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dikkate alınmasına ve daha yük-
sek bir finansman gider kısıtla-
masına neden olmaktadır. 

 ►  Devlete ödenen vergiler, perso-
nele ödenen maaşlar, karşılıklar 
gibi kalemler aslında gerçek bir 
yabancı kaynak (borç) olmadığı 
halde mevcut tanım nedeniyle 
finansman gider kısıtlamasına 
tabi tutulmaktadır. Mevcut du-
rum uygulamada haksız sonuç-
lar doğurduğu aşikardır. Özel-
likle, akaryakıt, tütün, içecek 
gibi sektörlerde yabancı kay-
naklar birkaç gün sonra ödene-
cek yüksek ÖTV, KDV nedeniyle 
şişmektedir. Bu nedenle, devlete 
ödenecek olan vergi, prim vb. 
borçların Finansman gider uy-
gulamasında yabancı kaynak 
tanımı dışına çıkarılması gerek-
mektedir. Ayrıca, vergi kanun-
larınca ayrılabilecek karşılıklar 
dışındaki kıdem tazminatı gibi 
karşılıkları mali bilançolarda 
göstermeyerek, personel ma-
aşlarını dönem sonunda ödeyip 
ertesi aya sarkıtmayarak bir 
planlama yapılması mümkündür.

 ►  Faiz vb. giderler üzerinden he-
saplanan BSMV’nin finansman 
gider kısıtlamasına tabi tutul-
ması Kanuna ve Tebliğdeki ta-
nıma aykırıdır. Devlete ödenen 
verginin tekrar finasman gider 
kısıtlamasına tabi tutulup ikin-
ci kez vergi alınması mükerrer 
vergi ödenmesine yol açacaktır 
Çünkü BSMV finansman gideri 
olmayıp bir tür vergidir. Ayrı-
ca BSMV finansman gideri gibi 
görünse de yabancı kaynağın 
vadesine bağlı değildir. 

 ►  Yıllara sari inşaat işlerinde bi-
lançonun pasifinde yer alan 
hak edişler gerçek bir yaban-
cı kaynak değildir. Dolayısıyla 
bu hak edişlerin yabancı kay-
nak tanımında dikkate alınması 
doğru bir uygulama değildir.

 ►  Adi ortaklığın, FGK uygula-
masında ayrı bir birim olarak 
kabul edilerek ortaklık nezdin-
de finansman gider kısıtlaması 

hesaplaması yapılmasına ilişkin 
düzenleme Kanunla değil Tebliğ 
ile yapılmaktadır. Bu düzenle-
menin verginin kanuniliği ilkesine 
aykırı olduğunu düşünüyorum. 
Gelir ve kurumlar vergisi mü-
kellefi ortaklar olduğuna göre, 
finansman gider kısıtlaması he-
saplamasının mükellef olmayan 
adi ortaklık değil, adi ortaklığın 
ortakları nezdinde yapılması 
gerekir. Aksi uygulama serma-
yesi güçlü ortaklar nazarında 
adaletsizliğe neden olacaktır.

 ►  Örtülü sermaye olarak kabul 
edilen borçların yabancı kaynak 
olarak özkaynak kıyaslamasında 
dikkate alınması adaletli değil-
dir. Kanunun borç değil sermaye 
olarak kabul edip vergilendirdiği, 
üstelik kâr dağıtım stopajına da 
tabi tuttuğu örtülü sermayenin 
yabancı kaynak tanımından çı-
kartılması daha doğru olacaktır

 ► Kısıtlamaya tabi tutulan fi-
nansman giderleri nedeniy-
le yüklenilen KDV’nin indiri l ip 
indiri lemeyeceği konusu Teb-
liğ’de yer almamakla birl ikte 
bu konunun bir an önce ikincil 
bir düzenleme ile açıklanması 
daha doğru olacaktır.

Sonuç

İşletmelerin faaliyetini borçlanma 
yerine özkaynakları ile finanse et-

melerini teşvik etmek için, Gelir Vergisi 
Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen 
Ödemelerle” ilgili 41. maddesinde ve 
Kurumlar Vergisi Kanununun, “Ka-
bul edilmeyen indirimler” başlıklı 11. 
maddesinde düzenlemeler yapılmıştı. 
04.02.2021 tarihinde Resmi Gazetede 
yayımlanan 3490 Sayılı Cumhurbaş-
kanı Kararı ile 01.01.2021 tarihinden 
itibaren finansman kısıtlaması fiilen 
uygulamaya geçirilmiştir. Bir dönem 
içerisinde kullanılan yabancı kaynak-
ları toplamı özkaynaklarını aşan iş-
letmelerde, yatırımın maliyetine ekle-
nenler hariç öz kaynak tutarını aşan 
kısma ilişkin faiz, komisyon, vade far-
kı, kur farkı adı altındaki ödemeler 
yabancı finans kaynağı ile ilgili gider 
sayılacaktır. Katılım bankalarına öde-
nen kar payları da kullanılan kayna-
ğın neması olarak değerlendirilecek 
ve finansman gideri olarak sınırlan-
dırmaya tabi olacaktır. 

Görüldüğü gibi finansman gideri 
olarak değerlendirilen harcamaların 
tamamı değil, sadece özkaynak top-
lamını aşan kısmına ait gider payla-
rının %10’unun gider olarak indirilmesi 
kabul edilmeyecektir. Herhangi bir 
yatırımın finansmanı amacıyla alınan 
krediler veya yapılan borçlanmalar 
için ödenen nemalar kısmen ya da 
tamamen yatırımın maliyetine eklene-
ceği için özkaynağı aşan kısmın he-
sabında, yatırımın maliyetine eklenen 
faiz, komisyon vade ya da kur farkları 
finansman gider kısıtlamasının hesap-
lanmasında yatırımlara ait olan bu 
borçlanmalar yabancı kaynak hesa-
bında toplama dahil edilmeyecektir. 

Fakat 3.bölümde de belirttiğim üze-
re tebliğdeki bazı gri alanlardaki 
sorunların bir an önce ikinci bir dü-
zenleme ile giderilmesi daha ade-
letli bir uygulama olacağı aşikardır. 
Ayrıca finansman gider kısıtlaması-
nın şirketlerin özkaynak kârlılıklarını 
düşürdüğü yabancı sermaye kulla-
nan firmalara ekstra sabit maliyet 
yüklediği de unutulmamalıdır.
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Giriş

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
nunu’nun 12. maddesinde bir 

vergi güvenlik müessesesi olarak 
“örtülü sermaye” hükümleri ihdas 
edilmiştir. Söz konusu müessese, 
kurumların ortaklarından veya or-
taklarla ilişkili olan kişilerden te-
min ederek kullandıkları borçların, 
hesap dönemi içinde herhangi bir 
tarihte kurumun öz sermayesinin üç 
katını aşan kısmının şirkete örtülü 
olarak konulmuş olan bir sermaye 
olarak kabul edilmesi prensibinden 
hareket etmektedir. Bu müessese ile 
örtülü sermaye olduğu kabul edi-
len borçlanmalara isabet eden faiz 
ve vade farkları ile döviz cinsinden 
borçlanmalarla ilgili olumsuz kur 
farklarının örtülü sermayeye isabet 
eden kısmının, kurum kazancının 
tespitinde gider olarak dikkate alın-
ması kabul edilmemektedir. 

Kanunda örtülü sermaye niteliğin-
de olduğu kabul edilen ve gider 
yazılamayan faiz veya vade far-
kının, finansman hizmeti karşılı-
ğında faiz geliri elde eden taraf 
açısından kâr payı niteliğinde ol-
duğu kabul edileceği vurgulanmış-
tır. Borcu kullanan kurumda KKEG 
olarak dikkate alınan ve matrahtan 
indirim konusu yapılamayan tutar-
lara ilişkin, daha önce yapılan ver-

gilendirme işlemlerinin, borcu ve-
ren tarafında da “kâr payı” olarak 
düzeltilmesi gerekir. Ancak kanuna 
göre, bu düzeltmenin yapılabilmesi 
için örtülü sermaye kullanan kurum 
adına tarh edilen vergilerin kesin-
leşmiş ve ödenmiş olması şarttır.

Burada düzeltmenin yapılabilmesi 
için aranan tarh edilen vergile-
rin kesinleşmiş ve ödenmiş olması 
şartına ilişkin olarak idarenin bakış 
açısı ve yargı kararlarında farklı 
yaklaşımlar olduğu görülmektedir. 
Çalışmamızda örtülü sermaye uy-
gulaması kısaca açıklanarak dü-
zeltme hükümlerine ilişkin olarak 
aranan “tarh edilen vergilerin ke-
sinleşmiş ve ödenmiş olma” şartın-
dan ne anlaşılması gerektiğine dair 
özelgeler ve yargı kararları ışında 
bir değerlendirme yapılacaktır.

I.  Örtülü Sermaye’nin 
Kapsamı

KVK’nın 12/1. maddesinde, şirket-
ler bakımından örtülü sermaye, 

ortaklarından veya ortaklarla ilişkili 
olan kişilerden doğrudan veya do-
laylı olarak temin ederek işletmede 
kullandıkları borçların, hesap döne-
mi içinde herhangi bir tarihte kuru-
mun öz sermayesinin üç katını aşan 
kısmı olarak hüküm altına almıştır. 
Fıkra metninden de anlaşılacağı 

üzere şirket tarafından alınan bir 
borcun örtülü sermayenin hesabı-
na katılabilmesi için bazı özellikle-
rinin mevcut olması gerekmektedir. 
Öncelikle borcun, doğrudan veya 
dolaylı olarak ortaklardan ya da 
ortaklarla ilişkili kişilerden alınması, 
daha sonra borcun işletmede kulla-
nılması ve kullanılan borcun hesap 
döneminin herhangi bir gününde 
şirket öz sermayesinin üç katını aş-
mış olması şarttır. Bu şartların varlı-
ğı halinde, aşan kısım örtülü serma-
ye olarak değerlendirilecektir.

Kanunun koyucu, örtülü sermaye 
müessesesinin işlerliği için tahdidi 
olarak şartları sıralamakla birlikte, 
aynı maddenin 6. fıkrasında tadadi 
olarak aşağıda yer verilen borçlan-
maların örtülü sermaye sayılama-
yacağını da hüküm altına almıştır.

 ►  Kurumların ortaklarının veya 
ortaklarla ilişkili kişilerin sağ-
ladığı gayrinakdî teminatlar 
karşılığında üçüncü kişilerden 
yapılan borçlanmalar,

 ►  Kurumların iştiraklerinin, ortak-
larının veya ortaklarla ilişkili 
kişilerin, banka ve finans ku-
rumlarından ya da sermaye pi-
yasalarından temin ederek aynı 
şartlarla kısmen veya tamamen 
kullandırdığı borçlanmalar

 ►  5411 sayılı Bankacılık Kanununa 
göre faaliyette bulunan 
bankalar tarafından yapılan 
borçlanmalar

 ►  Finansal kiralama şirketleri, fi-
nansman ve faktoring şirketleri 
ile ipotek finansman kuruluş-
larının bankalardan yaptıkları 
borçlanmalar

YARGI KARARLARI IŞIĞINDA ZARAR EDEN FİRMANIN 
ÖRTÜLÜ SERMAYEYE TEKABÜL EDEN FİNANSMAN 
GİDERİNİN BORÇ VEREN ŞİRKET NEZDİNDE İŞTİRAK 
KAZANCI İSTİSNASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SOFTA

Direktör, Vergi Hizmetleri, YMM
murat.softa@centrumdenetim.com
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Kanunu 12/2. Maddesine göre; sa-
dece ilişkili şirketlere finansman 
temin eden kredi şirketlerinden 
yapılan borçlanmalar hariç olmak 
üzere, ana faaliyet konusuna uygun 
olarak faaliyette bulunan ve or-
tak veya ortakla ilişkili kişi sayılan 
banka veya benzeri kredi kurumla-
rından yapılan borçlanmalar % 50 
oranında dikkate alınmaktadır.

II. Örtülü Sermaye 
İçin Ödenen 
Faizlere İlişkin 
Düzeltme İşlemleri

KVK’nın 12/7. maddesi gereği, 
örtülü sermaye üzerinden kur 

farkı hariç, faiz ve benzeri ödeme-
ler veya hesaplanan tutarlar, Ge-
lir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının 
uygulanmasında gerek borç alan 
gerekse veren nezdinde, örtülü ser-
maye şartlarının gerçekleştiği he-
sap döneminin son günü itibariyle 
dağıtılmış kar payı veya dar mü-
kellefler için ana merkeze aktarılan 
tutar sayılır. Daha önce yapılan 
vergilendirme işlemleri, tam mü-
kellef kurumlar nezdinde yapılacak 
düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin 

kur farklarını da kapsayacak şekil-
de, taraf olan mükellefler nezdinde 
buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, 
bu düzeltmenin yapılması için ör-
tülü sermaye kullanan kurum adına 
tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve 
ödenmiş olması şarttır. 

A. Düzeltme İşlemlerinin 
Yapılacağı Dönem

KVK'nın 12/7. maddesi uyarın-
ca karşı tarafın düzeltme iş-

lemlerini yapabilmesi için örtülü 
sermayeyi kullanan kurum adına 
tarh olunan vergilerin kesinleşmiş 
ve ödenmiş olması gerekmekte-
dir. Örtülü sermaye kapsamındaki 
borcu kullandıran taraf nezdin-
de yapılacak düzeltmede dikka-
te alınacak tutar ise, kesinleşen 
ve ödenen tutar olacaktır. Örtülü 
sermaye kapsamındaki borcu kul-
lanan kurumun, zamanaşımı süresi 
içinde düzeltme talebinde bulun-
muş olması halinde, düzeltme so-
nucu tarh edilen verginin kesinle-
şip ödenmesi şartıyla karşı tarafta 
da süreye bakılmaksızın gerekli 
düzeltme işlemi yapılabilecektir. 

Yani karşı tarafın düzeltme işlemi 
için artık Vergi Usul Kanununda 
yer alan düzeltme zamanaşımı 
hükümleri dikkate alınmayacaktır. 

Verginin kesinleşmesi ise, dava 
açma süresi içinde dava açılma-
ması, yargı mercilerince nihai kara-
rın verilmiş olması veya uzlaşmanın 
vaki olması gibi haller nedeniyle, 
verginin kesinleşmesi ve itiraz edil-
meyecek duruma gelmesidir. 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi 
Tebliği'nde, düzeltme işlemlerinin 
aynı geçici vergi dönemi içerisin-
de, farklı geçici vergi döneminde 
fakat aynı hesap dönemi içerisin-
de ve hesap dönemi kapandıktan 
sonra nasıl yapılması gerektiğine 
il işkin açıklamalarda bulunulmuş-
tur. Buna göre;

 ► Kullanılan borç nedeniyle, ge-
çici vergi dönemi içinde örtü-
lü sermaye şartlarının gerçek-
leşmesi halinde, o dönemde 
daha önce borç alan kurum 
tarafından giderleştiri len faiz, 
kur farkı ve benzeri gider-
ler, bu işlemin yapıldığı geçi-
ci vergi döneminde hesaben 
gerekli düzeltmeye tabi tutu-
labilecektir. Böylece borç ve-
ren kurum tarafından da aynı 
dönem içinde düzeltme ya-
pılabilmesi mümkün olacaktır. 
Aynı geçici vergi dönemi içe-
risinde karşıl ıkl ı ve eş zamanlı 
olarak yapılabilecek düzeltme 
işlemlerinde, örtülü sermaye-
yi kullanan kurum adına tarh 
olunacak bir vergi ve bunun 
kesinleşerek ödenmiş olması 
şartı aranmamaktadır.

 ► Düzeltmenin, gider yazılan 
geçici vergi döneminden son-
ra yapılması halinde, borç 
alan kurum tarafından veri-
len düzeltme beyannamesi ile 
tahakkuk eden vergilerin ke-
sinleşmiş ve ödenmiş olması 
şartıyla, borç veren kurum ta-
rafından da (bir sonraki geçi-
ci vergi döneminde) düzeltme 
yapılabilecektir. 
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 ►  Hesap dönemi kapandıktan 
sonra örtülü sermaye kullanan 
kurumun yapacağı düzeltme 
talebi, vergi dairesince Vergi 
Usul Kanunu uyarınca değer-
lendirilip sonuçlandırılacak-
tır. Bu düzeltme sonucu tarh 
edilen vergilerin kesinleşmiş ve 
ödenmiş olması halinde, kar-
şı tarafın da gerekli düzeltme 
işlemini kendiliğinden yapması 
mümkün olacaktır.

B. Kesinleşmiş ve 
Ödenmiş Bir Verginin 
Söz Konusu Olmaması 
Durumunda Yapılacak 
Düzeltme İşlemleri

KVK'nın 12/7. maddesi gereğince 
düzeltme işleminin örtülü ser-

maye kullanan kurum adına tarh 
edilen vergilerin kesinleşmiş ve 
ödenmiş olması şartına bağlanma-
sı, örtülü sermaye kullandıran ku-
rum nezdinde geçerli olacak iştirak 
kazancı istisnası bakımından çeşitli 
sorunlar ortaya çıkarmaktadır.

KVK'nın 5/1.a. maddesinde yer alan 
düzenleme uyarınca iştirak kazancı 
istisnasının söz konusu olabilmesi 
için, iştirak edilen kurumun hesap 
dönemi sonu itibariyle kazanç elde 
etmiş olması, bu kazanç üzerinden 
kâr dağıtımı yapmış olması gerekir.

Her iki maddenin birlikte değerlen-
dirilmesi neticesinde; borç kullanan 
kurum nezdinde herhangi bir kâ-
rın bulunmaması durumunda, borç 
kullanan kurum nezdinde geçmiş 
yıl zararından/indirim/istisnadan 
dolayı kurumlar vergisi matrahının 
oluşmaması nedeniyle herhangi bir 
vergi ödemesinin söz konusu olma-
dığı durumlarda borç kullandıran 
kurum tarafından nasıl düzeltme 
yapılacağı veya düzeltme yapılıp 
yapılmayacağı tartışmalıdır.

Konu hem Vergi İdaresi hem de 

mahkeme kararları çerçevesinde 
farklı şekillerde ele alınmış olup; 
aşağıda konu ile ilgili verilen özel-
geler ve mahkeme kararları ışığın-
da idare ve yargının görüşlerine 
yer verilecektir.

a. Vergi İdaresinin Görüşü

Vergi İdaresi 2007 ve 2008 ta-
rihli özelgelerde, örtülü ser-

maye kapsamındaki elde edilmiş 
sayılan kâr payını ticaret hukuku 
kapsamındaki kâr payından ayrı 
değerlendirmiş ve örtülü sermaye 
şartlarının mevcut olması hâlinde 
dağıtılmış kâr payı olarak sayılan 
tutarın sadece vergisel açıdan de-
ğerlendirilmesi gerektiği yönünde 
görüş belirtmiştir. Dolayısıyla bor-
cu kullanan kurumun zararda ol-
ması nedeniyle herhangi bir vergi 
tarhiyatı oluşmaması durumunda 
da borç veren kurum nezdinde dü-
zeltme yapılabilmesi mümkün ola-
rak değerlendirilmiştir.

Ancak Vergi İdaresi daha sonra 
verdiği özelgelerde örtülü ser-
maye neticesinde taraf kurumlar 
nezdinde yapılacak olan düzelt-
me işlemlerini ödeme ve kesinleş-
me şartlarına sıkı bir şekilde bağlı 
olarak yorumlamış ve borç kullan-
dırılan kurum nezdinde yapılacak 
olan düzeltme işlemi için borç kul-
lanan kurum nezdinde bir tarhiya-
tın olmasını ve bu tutarın kesinleşip 
ödenmesini şart koymuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 10.11.2011 
Tarih ve B.07.1.GİB.0.03.49-010.01-21 
Sayılı Özelgesinde talepte bulu-
nan mükellef kurum, örtülü ser-
maye şartları dahilinde borç 
kullandırdığı kurumun geçmiş yıl 
zararlarından dolayı kurumlar ver-
gisinin tahakkuk etmemesi ve vergi 
ödemesinin söz konusu olmaması 
nedeniyle; borç kullandıran kurum 
olarak nezdinde anılan tutarı işti-
rak kazancı olarak dikkate almak 
ve bu suretle kurum kazancının 

tespitinde istisnalar arasında gös-
termesinin mümkün olup olmadığı 
hususunda görüş talep etmiştir.

Konuya il işkin olarak Vergi İdare-
si ise, KVK ve Tebliğ hükümlerine 
yer vermiş ve aşağıdaki şekilde 
görüş belirtmiştir:

"...Bu açıklamalara göre, hesap 
dönemi kapandıktan sonra örtülü 
sermaye kapsamındaki finansma-
nı kullandıran kurum tarafından 
düzeltme yapabilmesi için, örtülü 
sermaye kullanan kurum nezdinde 
yapılan düzeltme neticesinde bir 
tarhiyatın olması ve bu tarhiyata 
konu verginin de kesinleşmesi ge-
rekmekte olup düzeltmede dikka-
te alınacak tutar ise kesinleşen ve 
ödenen tutar olacaktır.

Dolayısıyla, ... Tic. A.Ş. tarafından 
yapılan düzeltme neticesinde dö-
nem zararının bulunması ya da indi-
rim ve istisnalar nedeniyle kurumlar 
vergisi matrahı oluşmaması nede-
niyle yapılan bir tarhiyat ile kesin-
leşen ve ödenen bir vergiden söz 
edilemeyeceğinden, şirketiniz tara-
fından da düzeltme yapılarak iştirak 
kazançları istisnasından faydalanıl-
ması söz konusu olmayacaktır..." 

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığı'nın 24.01.2013 Tarih ve 
64597866- KVK-12-6 Sayılı Özel-
gesi’nde; "... Bu hükümlere göre, 
örtülü sermaye kullanan ilişkili 
kurumun bu dönemde zararının 
bulunması ya da indirim ve istis-
nalar nedeniyle kurumlar vergisi 
matrahının oluşmaması halinde 
söz konusu kurum tarafından kâr 
dağıtımında bulunulamayacağın-
dan, şirketiniz tarafından da bah-
se konu örtülü sermaye tutarına 
isabet eden faiz gelirleri için işti-
rak kazancı istisnasından faydala-
nılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, borç alan kurum ta-
rafından dağıtılmış kâr payı sayılan 

1   Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 08.05.2007 Tarih ve 2131 Sayılı Özelgesi
".... Borç alan kurumun dönem sonuçlarının zararla sonuçlanması durumunda da ilerde elde edilecek kazanca mahsuben yapılan bir dağıtım söz konusudur. 
Bu nedenle, kurum zararda olsa dahi vergisel yükümlülükler açısından kurumun kâr dağıtımı yapmış gibi değerlendirilmesi gerekir. … iştirak kazançları istisnası 
kapsamında değerlendirilmesi, 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin verilmiş olması halinde de vergi dairesi müdürlüğü nezdinde düzeltme talebinde 
bulunulması mümkündür..."
2   İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 01.04.2008 Tarih ve 2846 Sayılı Özelgesi
"...Bu itibarla elde etmiş olduğunuz faiz gelirlerinin kâr payı olarak dikkate alınması Türk Ticaret Kanunu kapsamında bir kâr dağıtımı olarak dikkate alınma-
ması gerekir. Bu nedenle zararlı durumlarda da örtülü sermaye faizi ödenmesi durumu ile karşılaşılabilir. Bu takdirde, ileride elde edilecek kazanca mahsuben 
yapılan bir dağıtım söz konusu olup, borç alan kurumun zarar etmesi veya kâr dağıtımı olarak dikkate aldığınız faiz gelirinden daha az kar elde etmesi 
istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir..."
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tutarın bu kurumun mali kârından 
fazla olması halinde ise Şirketi-
nizce iştirak kazancı istisnasından 
yararlanılacak tutarın bahse konu 
kurumun mali kârı ile sınırlı olacağı 
tabiidir..." şekilde görüş belirtmiştir.

Bu kapsamda, Vergi İdaresi tarafın-
dan borç kullanan kurum nezdin-
de tarh edilen verginin kesinleşip 
ödenmesi zorunluluğunun, borç ve-
ren kurum tarafından iştirak kazan-
cı istisnasından yararlanılmasının 
borç kullanan kurumun mali kârı ile 
sınırlandırılması şeklinde yorumlan-
dığı sonucu ortaya çıkmaktadır.

b. Vergi Yargısının Görüşü

b.a. Danıştay 4. Dairesi'nin 
23.01.2014 Tarih ve E.2010/9579, 
K.2014/391 Sayılı Kararı

İstanbul 10. Vergi Mahkemesi ta-
rafından davacı lehine verilen 

karar Danıştay 4. Dairesince de 
aynen onaylanmış olup; ilk derece 
mahkemesinin gerekçesi aşağıdaki 
şekildedir:

"(. . .)Yasa'nın 12/7'nci maddesi ve 
ilgil i Tebliğ hükümlerine göre, borç 
alan kurum tarafından örtülü ser-
maye üzerinden faiz ödenmesinin, 
kâr payı dağıtımı hükmünde oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Genel anlam-
da kâr payı dağıtımı yapılabilmesi 
için, kurumun dönem sonuçlarının 
kârlı l ıkla kapanmış olması veya 
geçmiş dönemlerden gelen birik-
miş kârlarının bulunması gerekir. 
Ancak, anılan hükümlerde sözü 
edilen kâr dağıtımının, Türk Tica-
ret Kanunu bakımından kâr dağı-
tımı hükmünde bir işlem olmayıp, 
sadece vergilendirme ile ilgil i yü-
kümlülükler bakımından kâr dağı-
tımı olarak dikkate alındığının ve 
borç alan kurumun dönem sonuç-
larının zararla sonuçlanması du-
rumunda da ilerde elde edilecek 
kazanca mahsuben yapılan bir 
dağıtımın söz konusu olduğunun 
kabulü gerekmektedir. Bu nedenle, 
kurum zararda olsa dahi, vergisel 
yükümlülükler açısından kurumun 
kâr dağıtımı yapmış gibi değer-
lendiri lmesi gerekeceği açıktır.

Vergi inceleme raporunda da, da-
vacının borç verdiği şirketlerin da-
vacı şirketten aldıkları borcun öz 
sermayenin üç katını aşan kısmının 
örtülü sermaye olarak kabul edil-
mesi suretiyle, bu kısma isabet eden 
faiz ve kur farklarının kanunen ka-
bul edilmeyen giderlere ilave edi-
lerek dönem kazancının tespitinde 
dikkate alındığı belirtildiğine göre; 
söz konusu tutarın davacı şirket 
tarafından iştirak kazançları istis-
nası kapsamında değerlendirilmesi 
suretiyle verdiği kurumlar vergisi 
beyannamesi anılan düzenlemelere 
uygun bulunduğundan, aksi yönden 
hareketle yapılan cezalı tarhiyatta 
yasal isabet görülmemiştir..."

b.b. Danıştay 4. Dairesi'nin 
22.12.2015 Tarih ve E.2012/6316, 
K.2015/7581 Sayılı Kararı

"...Bu açıdan, 5520 sayılı Kanun'un 
12. maddesinin son fıkrası lafız ola-
rak son derece belirgin olup lafızda 
yer alan düzenlemeler de hem ör-
tülü sermaye düzenlemesinin konu-
luşundaki maksat hem de Kanunun 
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yapısındaki yeri ve diğer madde-
lerle ilişkisi bakımından tutarlıdır. Bu 
nedenle, örtülü sermaye kullanan 
şirketler nezdinde herhangi bir ver-
gi tarhiyatı yapılmadan ve bu tarhi-
yat kesinleşip ödenme şartı (örtülü 
sermaye nedeniyle oluşan matrah 
farkı kadar veya kısmi gerçekleşme 
halinde kısmi düzeltme imkânı sağ-
layacak kadar) gerçekleşmeksizin; 
borç veren şirketçe elde edilen faiz 
gelirlerine kâr payı muamelesi ya-
pılarak düzeltme yoluyla kurum ka-
zancından indirim (daha önce alı-
nan verginin iade edilmesi) imkânı 
sağlanması sebepsiz yere hazine-
nin vergi kaybetmesine neden ola-
cağı gibi vergilendirme işlemlerinde 
de mükellefler arasında adaletsiz-
liğe ve eşitsizliğe yol açılmış ola-
caktır. Böylece, vergi kaybına yol 
açan aynı tür muamelelerden ilki 
(öz sermayeye faiz ödemesi hak) 
açık bir şekilde yapılmasına rağ-
men daha ağır bir vergilendirmeye 
maruz kalırken aynı işlemi dolay-
lı ve örtülü bir çerçevede yapan 
mükellefler daha az vergi yüküne 

tabi tutulmuş ve ödüllendirilmiş ola-
caktır. Bir anlamda, örtülü sermaye 
müessesesi vergi güvenlik müesse-
sesi niteliğinden çıkıp sermayeye 
katılımın yaratacağı külfetlerden 
ve öz sermaye üzerinden ödenen 
faizlere ilişkin maliyetlerden kaçın-
ma ve kurtulmayı sağlayan özel bir 
teşvik sistemine dönüşmüş olacaktır. 
Bu açıdan, kâr payı sayılma nede-
niyle borç veren tam mükellef ku-
rumda yapılacak düzeltmenin; ör-
tülü sermaye kullanan kurum adına 
tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve 
ödenmiş olması şartına bağlanma-
sı, özel olarak konulmuş bir hüküm 
olup öz sermaye üzerinden yapılan 
işlemler de aynı mahiyetteki örtülü 
sermaye yoluyla yapılan işlemlerin 
sonuçları ve etkileri vergisel olarak 
eşit kavramaya tabi tutulmuştur.

Bu durumda, 2011 yılı için ihtira-
zı kayıtla verilen kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerine yapılan ve 
dava konusu edilen tahakkuk işle-
minde herhangi bir hukuka aykırılık 
bulunmamaktadır..."

b.c. Danıştay Vergi Dava Daire-
leri Kurulu'nun 02.10.2019 Tarih 
ve E:2019/433, K:2019/667 Sayılı 
Kararı ve Benzer Kararlar

“Örtülü sermaye müessesesine iliş-
kin hükmün konuluşundaki temel 
maksat; vergiye tabi kurum kazan-
cının oluşumunda öz sermaye üze-
rinden ödenen veya hesaplanan 
faiz gibi sonuç doğuracak dolaylı 
yollardan yürütülen işlemlerin borç 
kullanan tarafta ortaya çıkaracağı 
aynı etkilerin giderilmeye çalışılma-
sıdır. Normal ticari işlemin niteliği 
herhangi bir değişikliğe uğratılma-
makta olup sadece işlemin düzel-
tilmesi halinde diğer tarafta oluş-
turacağı mükerrer vergilendirmenin 
önlenmesi amacıyla işlem kâr payı 
dağıtımı olarak sayılmaktadır. 

Bu itibarla, borç kullanan nezdinde 
yapılacak düzeltme her zaman ya-
pılması zorunlu bir durum olmasına 
rağmen borç veren nezdinde kâr 
payı sayılma durumu nedeniyle or-
taya çıkacak düzeltme hakkı ancak 
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borç kullanan kurumun örtülü ser-
mayeye ilişkin tespit edilen matrah 
farklarının vergilendirilmiş ve tahak-
kuk eden vergilerin de ödenmiş ol-
masına bağlıdır. 

Kâr payı sayılma nedeniyle borç ve-
ren tam mükellef kurumda yapılacak 
düzeltmenin örtülü sermaye kullanan 
kurum adına tarh edilen vergilerin 
kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartına 
bağlanması, özel olarak konulmuş bir 
hüküm olup öz sermaye üzerinden 
yapılan işlemler ile aynı mahiyetteki 
örtülü sermaye yoluyla yapılan işlem-
lerin sonuçları ve etkileri vergisel ola-
rak eşit kavramaya tabi tutulmuştur.

Bu durumda, ihtirazı kayıtla verilen 
kurumlar vergisi beyannamesi üzeri-
ne yapılan ve dava konusu edilen 
tahakkuk işleminde hukuka aykırılık 
bulunmamaktadır. Daire bu gerek-
çeyle davayı reddetmiştir. Vergi 
Dava Daireleri Kurulunun Değerlen-
dirmesi; ii. Dayandığı hukuksal ne-
denler ve gerekçesi yukarıda açık-
lanan Daire kararı aynı hukuksal 
nedenler ve gerekçe ile uygun bu-
lunmuş olup temyiz dilekçesinde ileri 
sürülen iddialar kararın bozulmasını 

gerektirecek nitelikte görülmemiştir.”

Yine benzer konuda ilgili dönemde 
örtülü sermaye kullanan şirketin zarar 
beyan etmesi nedeniyle adına tarh 
edilen ve ödenen vergi bulunmadı-
ğından davacı şirketin faiz tutarlarını 
kurumlar vergisi beyannamesinde iş-
tirak kazancı olarak değerlendirilme-
si ve vergiden istisna tutulması yasal 
olarak mümkün olmadığı gerekçesiy-
le Danıştay 3.Dairesi’nin 02.02.2015 
tarih ve E. 2011/5152 K. 2015/441 sa-
yılı kararı ile yine mükellef aleyhine 
karar verilmişti.

Danıştay 4. Dairesi’nin 22.12.2015 
tarih ve E.2012/5442 K.2015/7580 
sayılı kararında, örtülü sermayeye 
isabet eden faiz, kanunen kabul 
edilmeyen gider olarak kurum ka-
zancına ilave edilse dahi ilgili dö-
nemde örtülü sermaye kullanan şir-
ketin zarar beyan etmesi nedeniyle 
borç veren şirketçe elde edilen 
faiz gelirinin iştirak kazancı istisnası 
kapsamında değerlendirilemeyece-
ği, değerlendirildiği takdirde hazi-
nenin sebepsiz yere vergi kaybe-
deceği yönünde mükellef aleyhine 
karar verilmişti.

b.d. Danıştay 9. Dairesinin 
20.09.2021 Tarih ve E. 2018/4499 
K. 2021/4093 Sayılı Kararı

Son zamanlarda mükellef aleyhi-
ne tesis edilen kararlarda, Vergi 

İdaresinin değişen görüşüyle paralel 
olarak, borç kullanan kurum nezdin-
de verginin tarh edilerek kesinleşip 
ödenmesi şartının ödenen bir vergi 
olması gerektiği şeklinde değerlen-
dirildiği görülmekteydi. Ancak aşa-
ğıda detayına yer verilen Danıştay 
kararında bu şart, örtülü sermaye 
kullanan kurumun, kurumlar vergi-
sine tabi kazancı çıktığı durumlar 
için geçerli olacağı, ancak dönem 
zararı, geçmiş yıllar zarar mahsubu 
gibi durumlar ile indirim ve istisnalar 
gibi yasal mevzuat gereği oluşan 
durumların beyannamede değer-
lendirilmesi sonucu kurumlar vergisi 
matrahının oluşmaması halinde, ver-
ginin kesinleşmiş ve ödenmiş olması 
şartının aranmasına gerek bulunma-
dığı yönünde hüküm tesis edilmiştir.

“Örtülü sermaye kullanan tarafından 
örtülü sermaye üzerinden hesapla-
nan ve kanunen kabul edilmeyen gi-
der olarak beyan edilen faiz ve kur 
farkı giderinin, örtülü sermaye kul-
landıran açısından iştirak kazançları 
kapsamında kurumlar vergisinden 
istisna tutulması suretiyle yapılacak 
düzeltme için öngörülen tek şartın, 
örtülü sermaye kullanan firmanın ör-
tülü sermaye üzerinden hesapladığı 
faiz ve kur farkının kanunen kabul 
edilmeyen gider olarak beyanı üzeri-
ne tarh edilen vergilerin kesinleşme-
si ve ödenmesi olmakla birlikte, bu 
şart, örtülü sermaye kullanan kuru-
mun, kurumlar vergisine tabi kazan-
cı çıktığı durumlar için geçerli olup 
ancak dönem zararı, geçmiş yıllar 
zarar mahsubu gibi durumlar ile in-
dirim ve istisnalar gibi yasal mevzu-
at gereği oluşan durumların beyan-
namede değerlendirilmesi sonucu 
kurumlar vergisi matrahının oluşma-
ması halinde, verginin kesinleşmiş ve 
ödenmiş olması şartının aranmasına 
gerek bulunmamaktadır. 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 12/7. 
maddesi ile Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği'nin 12.4. ve 12.4.1. maddele-
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rinde yer alan ifadelerin değerlen-
dirilmesinden, borç alan kurumun öz 
sermayesinin üç katını aşan kısma 
tekabül eden borca ilişkin yaptığı 
faiz ödemesinin, kar payı dağıtımı 
olarak değerlendirilmesi gerekmek-
tedir. Türk Ticaret Kanunu uyarın-
ca normal şartlar altında kar payı 
dağıtımı yapılabilmesi için, dönem 
sonuçlarının karlılıkla kapatılması 
ve geçmiş dönem birikmiş karları-
nın bulunması gerekmektedir. Ancak 
madde hükmündeki kar payı dağıtı-
mı bu nitelikte olmadığından örtülü 
sermaye üzerinden ödenen faiz ve 
benzeri ödemelerin sadece vergisel 
işlemler bakımından kar payı ola-
rak sayılacağı, örtülü sermaye kul-
lanan kurumun zarar beyan etmesi 
halinde ileride dağıtılacak kazanca 
mahsuben yapılan bir dağıtım ola-
rak kabulü gerekmektedir. Özetle, 
örtülü sermaye kullanan kurum za-
rar etse dahi vergisel işlemler açı-
sından katlanılan faiz gideri, kar 
dağıtımı olarak değerlendirilecektir. 

Olayda, davacı şirketçe borç para 
verilen ortağı … Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. tarafından faiz giderinin 2015 yılı 
kurumlar vergisi beyannamesinde ka-
nunen kabul edilmeyen gider olarak 
dikkate alınması üzerine zarar beyan 
edildiği ve dolayısıyla kurumlar vergi-
sinin ödenmediği anlaşılmaktadır. 

Bu durumda, örtülü sermaye kulla-
nan ve bu kısma isabet eden faiz 
giderini 2015 yılı kurumlar vergi-
si beyannamesinde kanunen kabul 
edilmeyen gider olarak gösteren … 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin zarar et-
mesi nedeniyle ödenecek kurumlar 
vergisinin çıkmaması, örtülü serma-
ye kullandıran davacı şirketin örtülü 
sermayeye isabet eden faiz geli-
rini iştirak kazancı istisnasına tabi 
tutmasına engel olmayacağından, 
dava konusu işlemde ve davayı 
kabul eden Vergi Mahkemesi kara-
rına yönelik istinaf başvurusunu ka-
bul edip, Vergi Mahkemesi kararını 
kaldırarak davayı reddeden Bölge 
İdare Mahkemesi kararında hukuka 
uyarlık bulunmamaktadır.”

Sonuç

Bu kapsamda, borç kullanan ku-
rumun ilgili dönemi kâr ile ka-

patmaması durumunda da ilerde 
elde edilecek kazanca mahsuben 
yapılan ve/ veya geçmiş dönem 
kârının kullanılması suretiyle yapılan 
bir dağıtımın söz konusu olduğunun 
kabulü mümkündür.

Kanun koyucu bir vergi güvenlik 
müessesesi olarak ihdas edilen ör-
tülü sermaye uygulaması ile artık 
öz sermayenin üç katını aşan borç-
lanma işlemini şirkete örtülü olarak 
konulmuş bir sermaye olarak kabul 
etmiş ve dolayısıyla ödenen faiz 
ve benzeri giderleri de konulan bu 
sermaye için ödenen kâr payı ola-
rak kabul etmiştir. Bununla birlikte 
ödenen faizlerin bir kısmının kar 
payı olarak nitelendirilmesiyle olu-
şan bu yeniden tasnife göre de ta-
raflar nezdinde düzeltme işlemleri-
nin yapılması gerektiğini belirtmiştir. 

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Teb-
liği'nde, düzeltme işlemlerinin aynı 
geçici vergi dönemi içerisinde ya-
pılabileceği gibi , farklı geçici vergi 
döneminde fakat aynı hesap döne-
mi içerisinde veya hesap dönemi 
kapandıktan sonra yapılabileceğine 
dair açıklamalarda bulunulmuştur. 

Kullanılan borç nedeniyle, geçici 
vergi dönemi içinde örtülü serma-
ye şartlarının gerçekleşmesi halin-
de, o dönemde daha önce borç 
alan kurum tarafından giderleşti-
rilen faiz, kur farkı ve benzeri gi-
derler, bu işlemin yapıldığı geçici 
vergi döneminde hesaben gerekli 
düzeltmeye tabi tutulabilecektir. 
Böylece borç veren kurum tarafın-
dan da aynı dönem içinde düzelt-
me yapılabilmesi mümkün olacaktır. 
Aynı geçici vergi dönemi içerisinde 
karşılıklı ve eş zamanlı olarak ya-
pılabilecek düzeltme işlemlerinde, 
örtülü sermayeyi kullanan kurum 
adına tarh olunacak bir vergi ve 
bunun kesinleşerek ödenmiş olması 
şartı aranmamaktadır.
 



22

CENTRUMTIME Nisan - Mayıs - Haziran / Sayı 10 - 2022

Ancak düzeltmenin, gider yazılan 
geçici vergi döneminden sonra ya-
pılması halinde, borç alan kurum 
tarafından verilen düzeltme beyan-
namesi ile tahakkuk eden vergile-
rin kesinleşmiş ve ödenmiş olması 
şartıyla, borç veren kurum tara-
fından da (bir sonraki geçici vergi 
döneminde) düzeltme yapılabile-
cektir. Görüldüğü üzere ilgili geçici 
vergi döneminden sonra yapılacak 
düzeltme işlemlerinde örtülü ser-
mayeyi kullanan kurum adına tarh 
edilecek vergilerin kesinleşmiş ve 
ödenmiş olması şartını getirmiştir.
 
Ancak örtülü sermayeyi kullanan 
kurumun zarar, indirim veya istisna 
gibi sebeplerle vergi matrahı oluş-
mayabilmektedir. Bu durumunda 
tarh edilen bir vergi veya kesinleşip 
ödenmesi gereken bir rakamdan 
bahsedilemeyeceği düşünüldüğün-
de karşı tarafın kar payı niteliğin-
de kabul edilen kısım için düzeltme 
yapabilmesine ilişkin olarak mahke-
me kararlarında müstekarlık bulun-
mamakta olup vergi idaresinin de 
konuya ilişkin yaklaşımını mükellef 
aleyhine değiştirdiği görülmektedir.

Örtülü sermaye kullanan firma 
zararda olsa bile, örtülü sermaye 

kullanımı dolayısıyla gider kabul 
edilemeyen/kar payı sayılan 
tutar dönem zararını azaltacağı 
için kurumun izleyen yıllardaki 
vergi matrahını arttırıcı bir etkisi 
olacağı muhakkaktır. Düzeltmenin 
yapılmasındaki temel amacın, 
bir tarafta gider reddi nedeniyle 
matraha eklenen tutarların, işlemin 
diğer tarafının vergi matrahından 
indirilmesine yönelik olmadığı 
değerlendirilmektedir. Çünkü 
düzeltme işlemindeki asıl amaç, 
örtülü sermaye kabul edilen borç 
için ödenen faizlerin dağıtılmış kâr 
payı olarak sayılması ve taraflar 
nezdindeki düzeltme işlemlerinin de 
buna göre yapılmasıdır. Şayet örtülü 
sermaye uygulaması sonucunda 
bunu kullanan kurum nezdinde 
herhangi bir kurumlar vergisi tarhiyatı 
ortaya çıkmıyor ise, artık karşı tarafın 
düzeltme işlemini yapabilmesi için 
tarh edilen bir vergi olmadığından 
dolayı örtülü sermayeyi kullanan 
kurum adına tarh edilen verginin 
kesinleşmiş ve ödenmiş olması 
şartının da aranmaması gerektiği 
değerlendirilmektedir.

Tebliğ'de örtülü sermaye şartlarının 
oluşması halinde, tarafların işlem-
lerin gerçekleştiği aynı geçici vergi 

dönemi içerisinde karşılıklı ve eş za-
manlı olarak hesaben düzeltme iş-
lemlerini yapabilmesi mümkün kılın-
mış olup bu durumda tarh edilecek 
bir vergi olması ve bunun kesinleşip 
ödenmesi şartı aranmamaktadır. 
Ancak aynı konuya ilişkin düzeltme 
işleminin geçici vergi döneminden 
sonra yapılmak istenmesi durumun-
da düzeltmenin yapılabilmesi için 
tarh edilen ve ödenen bir vergi şartı 
aramak aynı konu nezdinde çelişkili 
bir durum ortaya çıkarmaktadır. 

Sonuç olarak; örtülü sermayeyi kul-
lanan kurumun zarar, indirim veya 
istisna gibi sebeplerle vergi matra-
hı oluşmadığı durumlarda karşı ta-
raf düzeltmesinde tarh edilen ver-
gilerin kesinleşip ödenmesine ilişkin 
olarak aranan şartın yorumunda 
Vergi İdaresinin yaklaşımının mü-
kellef aleyhine olduğu, mahkeme 
kararlarının çelişkili olduğu dikkate 
alındığında düzeltme işlemlerinin 
ilgili geçici vergi dönemi içerisin-
de yapılması en akılcı çözüm yolu 
olduğu değerlendirilmektedir. Dü-
zeltmenin geçici vergi döneminden 
sonra yapılması durumunda ihtirazi 
kayıtla beyan ederek dava açma 
yolu da bir seçenek olarak değer-
lendirilmesi mümkündür.



23

CENTRUMTIME Nisan - Mayıs - Haziran / Sayı 10 - 2022

Dr. Murat AKYOL
Direktör, Vergi Hizmetleri, YMM

NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDA FAİZ İNDİRİMİ 
UYGULAMASI VE İNDİRİM ORANININ 
FARKLILAŞTIRILABİLDİĞİ DURUMLARA İLİŞKİN 
BİR DEĞERLENDİRME

murat.akyol@centrumdenetim.com

Giriş

Nakdi sermaye artırımında faiz 
indirimi uygulaması esas ola-

rak işletmelerin; banka veya diğer 
finans kuruluşlarından borç kulla-
nılmak suretiyle dışarıdan finanse 
edilmesinden ziyade, şirket ortakları 
tarafından nakdi olarak gerçekleşti-
recek sermaye artışları neticesinde 
özkaynakla finanse edilmesini teşvik 
etmek üzere getirilmiş olan bir uy-
gulamadır. Bu yolla sermaye şirket-
lerinin sermaye yapılarının güçlen-
dirilmesi amaçlanmaktadır. 

Borç kullanmak; finansal kaldıraç-
tan yararlanma ve borca ilişkin 
faiz giderlerinin vergiden düşüle-
bilmesi açısından işletmelere belli 
avantajlar sağlasa da, alınan bor-
cun işletmelere faiz yükü getirerek 
yatırımlarına ilişkin maliyetlerini 
artırması ve işlerin iyi gitmeme-
si durumunda vade sonunda geri 
ödemede zorluklar yaşanması ih-
timali nedeniyle belirli riskler içer-
mektedir. Özkaynakla finansmanda 
ise söz konusu maliyetler ve riskler 
bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada, nakdi sermaye artı-
şında faiz indirimi teşvik uygulama-
sının sermaye şirketleri açısından 
hem özkaynak yapısının güçlendi-
rilmesi, hem de nakit olarak artı-
rılan sermaye üzerinden hesapla-
nan tutarların her dönem vergiden 
indirilebilmesi yönüyle işletmelere 
sağladığı avantajların açıklanması 
ve analizi amaçlanmaktadır.  
 
I. Genel Açıklamalar

5520 sayıl ı Kurumlar Vergi-
si Kanunu’nun 10.maddesinin 

1.fıkrasının (ı) bendinde düzen-
lenen nakdi sermaye artırımında 
faiz indirimi uygulamasına göre; 
finans, bankacıl ık ve sigortacı-
lık sektörlerinde faaliyet gös-
teren kurumlar ile kamu iktisadi 
teşebbüsleri hariç olmak üzere, 
01.07.2015 tarihinden itibaren;

 ►  sermaye şirketlerinin ilgili he-
sap dönemi içerisinde tica-
ret siciline tescil edilmiş olan 
ödenmiş veya çıkarılmış serma-
ye tutarlarındaki nakdi serma-
ye artışları ile, 

 ►  yeni kurulan sermaye şirket-
lerinde ödenmiş sermayenin 
nakit olarak karşılanan kısmı 
üzerinden, 

 ►  Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) tarafınca indi-
rimden yararlanılan yıl için en 
son açıklanan bankalarca açı-
lan TL cinsinden ticari kredilere 
uygulanan ağırlıklı yıllık ortala-
ma faiz oranı dikkate alınarak,

 ►  ilgili hesap döneminin sonu-
na kadar hesaplanan tutarın 
%50'sinin, 

 ►  kurumlar vergisi beyanname-
si üzerinde ayrıca gösterilmek 
şartıyla,

kurum kazancından indirim konusu 
yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

Söz konusu düzenleme sermaye şir-
ketlerinin sermaye yapılarının güç-
lendirilmesi amacıyla getirilmiş olup, 
indirime konu edilecek tutarın he-
saplanmasında 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 ser-
mayenin nakit olarak karşılanan kısmı 
üzerinden hesaplanacak tutarlar dik-
kate alınacaktır. Dolayısıyla;

 ►  Sermaye şirketlerine nakit dı-
şındaki varlık devirlerinden 
kaynaklanan sermaye artışları,

 ►  Sermaye şirketlerinin birleşme, 
devir ve bölünme işlemlerine 
taraf olmalarından kaynakla-
nan sermaye artışları,

 ►  Bilançoda yer alan öz sermaye 
kalemlerinin sermayeye eklen-
mesinden kaynaklanan serma-
ye artışları,

 ►  Ortaklarca veya Kurumlar Vergi-
si Kanunu’nun 12. maddesi kap-
samında ortaklarla ilişkili olan 
kişilerce kredi kullanılmak veya 
borç alınmak suretiyle gerçek-
leştirilen sermaye artışları,

 ►  Şirkete nakdi sermaye dışında 
hisse senedi, tahvil veya bono 
gibi kıymetlerin konulması su-
retiyle gerçekleştirilen sermaye 
artışları,
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 ►  Bilanço içi kalemlerin birbiri 
içinde mahsubu şeklinde ger-
çekleştirilen sermaye artışları, 

indirim tutarının hesabında dikkate 
alınamayacaktır.

A. İndirim Tutarının 
Hesaplanması

Nakdi sermaye artışı üzerinden 
hesaplanacak olan indirim 

tutarının hesaplanmasında; indi-
rimden yararlanılan yıl için TCMB 
tarafından en son açıklanan ticari 
krediler faiz oranı dikkate alınmak 
suretiyle ilgili hesap döneminin so-
nuna kadar hesaplanan tutarların 
Bakanlar Kurulu’nca belirlenen ora-
na isabet eden kısmının ilgili dö-
nem kurum kazancından indirilmesi 
mümkündür. İndirim uygulamasında, 

 ► Artırılan sermayenin ilgili dö-
nem içerisinde ortaklarca nakit 
olarak ödendiği veya,

 ► Nakden taahhüt edilen serma-
yenin, sermaye artırımına ilişkin 
kararın ticaret sicilinde tescil-
den önce şirketin banka hesa-
bına yatırılan kısmı için tescil 
tarihinin içinde bulunduğu,

ay kesri tam ay sayılmak suretiyle 
yılın geriye kalan süresi için indirim 
tutarı hesaplanacaktır.

İndirim hesaplamasına konu edile-
bilecek olan sermaye artışı tutarı, 
artırılan sermayenin ortaklar ta-
rafından şirketin banka hesabına 
nakit olarak fiilen yatırılan kısmı 
ile sınırlı olup nakit olarak fiilen 
banka hesabına yatırılmayan kı-
sım indirim uygulamasında dikkate 
alınmayacaktır. Nakden taahhüt 
edilen sermayenin;

 ►  Sermaye artırımına ilişkin kara-
rın ticaret siciline tescil edildiği 
tarihten önce şirketin banka 
hesabına yatırılan kısmı için 
tescil tarihi,

 ►  Tescil tarihinden sonra şirketin 
banka hesabına yatırılan tutar-

lar için ise şirketin banka hesa-
bına yatırılma tarihi,

esas alınmak suretiyle söz 
konusu indirimden yararlanılması 
mümkündür.

Örnek: 18.12.2020 tarihli genel kurul 
kararı ile (Y) A.Ş.'nin sermayesinin 
20.000.000 TL artırılmasına karar 
verilmiş ve bu tutarın %25'i olan 
5.000.000 TL 27.12.2020 tarihinde 
ortaklar tarafından şirketin ban-
ka hesabına yatırılmıştır. Söz ko-
nusu genel kurul kararı 15.01.2021 
tarihinde ticaret siciline tescil et-
tirilerek sermaye taahhüdünün 
kalan 15.000.000 TL'si nakit olarak 
31.01.2021 tarihinde ortaklarca şir-
ketin banka hesabına yatırılmıştır. 
(Y) A.Ş.'nin indirim tutarının hesap-
lanmasında dikkate alacağı indirim 
oranı %50 olup 2021 yılı sonu iti-
barıyla TCMB tarafından açıklanan 
ticari krediler faiz oranı %24,52'dir.

Sermaye artırımına ilişkin karar her 
ne kadar 2020 hesap döneminde 
alınmış olsa da bu kararın ticaret 
siciline tescili 15.01.2021 tarihinde 
gerçekleştirildiğinden, taahhüt edi-
len sermayenin 27.12.2020 tarihinde 
şirketin banka hesabına yatırılmış 
olan %25'lik kısmı için 2020 hesap 
dönemi itibarıyla indirimden fayda-
lanılması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, sermaye artırımına 
ilişkin karar Ocak 2021 döneminde 
ticaret siciline tescil edildiğinden 
ve sermaye taahhüdünün kalan 
kısmının tamamı da bu dönemde 
ortaklarca şirketin banka hesabına 
yatırılmış olduğundan, 2021 hesap 
dönemine ait kurumlar vergisi mat-
rahının tespitinde (Y) A.Ş., serma-
yesinin nakden artırılan tutarının 
tamamı üzerinden indirim uygula-
masından faydalanabilecektir.

İndirim tutarı  = Nakdi sermaye 
artışı x Ticari krediler faiz oranı x 
İndirim oranı x Süre 

= 20.000.000 TL x %24,52 x 0,50 
x (12/12)

= 2.452.000 TL indirim uygulama-
sından yararlanabilecektir.

B. Ortaklar Tarafından 
Sermaye Avansı Olarak 
Yatırılan Tutarlar

İleri bir tarihte gerçekleştirilecek 
olan sermaye artırımına ilişkin 

sermaye taahhüdünün yerine ge-
tirilmesinde kullanılmak amacıyla, 
sermaye artırımı kararından önce 
ortaklar tarafından sermaye avan-
sı olarak şirketin banka hesabına 
yatırılan tutarların;

 ►  Bankaya yatırıldığı tarih itiba-
riyle ‘Diğer Sermaye Yedekleri’ 
hesabında izlenmesi ve,

 ►  Banka hesabına yatırıldığı ta-
rihi içeren hesap döneminin 
sonuna kadar söz konusu tu-
tarlarla ilgili sermaye artırım 
kararının ticaret siciline tescil 
ettirilmesi,

şartıyla kararın tescil edildiği tarih 
esas alınarak indirim uygulamasın-
da dikkate alınması mümkündür. Bu 
şartlara uyulmaması durumunda 
söz konusu tutarlara ilişkin serma-
ye artırımı gerçekleştirilse bile indi-
rim uygulamasından yararlanılması 
mümkün değildir.

II.  İndirimden 
Yararlanma Süresi 
ve Kazancın 
Bulunmaması 
Durumunda İndirim 
Tutarının Sonraki 
Dönemlere Devri 

Nakdi sermaye artışı yapan ser-
maye şirketleri, nakdi sermaye 

artışı yaptıkları hesap döneminden 
itibaren başlamak üzere izleyen her 
bir hesap dönemi için indirimden 
ayrı ayrı yararlanabilecektir.

Bunun yanı sıra, bu indirimden 
yararlanılan şirket tarafından 
sonraki dönemlerde sermaye 
azaltımı yapılması halinde, azaltılan 
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sermaye kadarlık kısmı sermaye 
azaltımına ilişkin kararın ticaret 
siciline tescil edildiği ayı izleyen 
aydan itibaren indirim hesabında 
dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, şirketin nakdi sermaye ar-
tışı yapmadan önce sermaye azal-
tımına gitmiş olması halinde, söz 
konusu indirimin hesaplanmasında 
azaltılan sermaye tutarı kadarlık 
kısmı dikkate alınmayacaktır. 

Nakdi sermaye artışı yapan ser-
maye şirketlerinin kazancın ye-
tersizliği nedeniyle ilgili dönem 
matrahının tespitinde nakdi ser-
maye artışına ilişkin hesaplanan 
tutarı indirim konusu yapamaması 
halinde, söz konusu indirim tutarı 
herhangi bir endekslemeye tabi 
tutulmaksızın izleyen hesap dö-
nemlerinin matrahının tespitinde 
indirim konusu yapılabilir.

Örnek: (XYZ) A.Ş.’nin sermayesi-
nin 1.500.000 TL artırılmasına ilişkin 
olarak 19.05.2018 tarihinde genel 
kurul kararı alınmış ve sermaye 
taahhüdünün %25'i olan 375.000 
TL, 28.05.2018 tarihinde ortaklar 
tarafından şirketin banka hesa-
bına yatırılmıştır. Söz konusu ka-
rar 30.05.2018 tarihinde ticaret sici-
line tescil ettirilmiştir. Taahhüt edilen 
sermayenin geri kalan kısmı olan 
1.125.000 TL ise ortaklarca nakit 
olarak 27.06.2018 tarihinde şirketin 
banka hesabına yatırılmıştır. (XYZ) 
A.Ş.'nin yararlanabileceği indirim 
oranı % 50 olup 2018 yılı sonu iti-
barıyla TCMB tarafından açıklanan 
ticari krediler faiz oranı % 27,04'tür.

Ayrıca, (XYZ) A.Ş.'nin sermayesinin 
1.200.000 TL azaltılmasına ilişkin ge-
nel kurul kararı 20.07.2021 tarihinde 
ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

(XYZ) A.Ş.'nin 2018 hesap dönemin-
de yararlanabileceği indirim tutarı; 
taahhüt edilen sermayenin 375.000 
TL'lik kısmı için kararın tescil tari-
hi olan 30.05.2018 tarihi, 1.125.000 
TL'lik kısmı için ise bu tutarın ortak-
lar tarafından şirketin banka he-
sabına yatırıldığı 27.06.2018 tarihi 

dikkate alınarak hesaplanacaktır.

375.000 TL’lik kısmı için; 

İndirim tutarı  = Nakdi sermaye 
artışı x Ticari krediler faiz oranı x 
İndirim oranı x Süre
= 375.000 TL x % 27,04 x 0,50 x 
(8/12)
= 33.800 TL

1.125.000 TL’lik kısmı için;

= 1.125.000 TL x % 27,04 x 0,50 x 
(7/12)
= 88.725 TL

(XYZ) A.Ş. 2018 hesap döneminde 
(33.800 TL + 88.725 TL=) 122.525 
TL'lik indirim tutarını kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde in-
dirim konusu yapabilecektir. 2019 
ve 2020 hesap dönemlerinde 
ise diğer şartların da sağlanma-
sı kaydıyla, TCMB tarafından bu 
dönemler için açıklanan ticari kre-
diler faiz oranı dikkate alınmak su-
retiyle söz konusu nakdi sermaye 
artışı üzerinden 12 ay için indirim 
tutarı hesaplanabilecektir.

Ayrıca, 20.07.2021 tarihinde serma-
ye azaltımı yapılmış olduğundan 
Ocak-Temmuz 2021 dönemi için 
1.500.000 TL'lik sermaye tutarı üze-
rinden, Ağustos-Aralık 2021 dönemi 
için ise sermaye azaltımı dikkate 
alınmak suretiyle (1.500.000 TL – 
1.200.000 TL=) 300.000 TL'lik serma-
ye tutarı üzerinden indirim tutarı 
hesaplanabilecektir.

III. Genel İndirim 
Oranının Artırımlı 
Olarak Uygulandığı 
Durumlar 

Nakdi sermaye artışına il iş-
kin genel indirim oranı % 50 

olarak belirlenmiş olup, bazı şart-
ların varlığı halinde söz konusu 
orana aşağıdaki oranları i lave 
etmek suretiyle uygulanabilecek-
tir. Buna göre;

 ►  Paylarının % 50’si ve daha azı 
borsada işlem gören sermaye 
şirketleri için 25 puan,

 ► Paylarının % 50’sinden fazlası 
borsada işlem gören sermaye 
şirketleri için 50 puan,

 ► Nakdi olarak artt ır ı lan ser-
mayenin, Yatır ım Teşvik Bel-
geli (YTB) üretim ve sanayi 
tesisleri i le bu tesislere ait 
makine ve teçhizat yatır ım-
larında kul lanı lması duru-
munda, YTB’de yer alan sabit 
yatır ım tutarıyla sınır l ı olmak 
üzere 25 puan,

 ► Nakdi sermaye artışının yurt 
dışından getiri len nakitle kar-
şılanan kısmı için 25 puan, 
(26.10.2021 tarihli Resmi Gaze-
te’de yayımlanan 7338 sayıl ı 
Kanunla yapılan değişiklik)

i lave edilmek suretiyle uygulana-
caktır.
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Örnek: Paylarının %30’u borsa-
da işlem görmekte olan (ABC) 
A.Ş.'nin yetkili organı, 10.07.2020 ta-
rihinde 20.000.000 TL nakdi ser-
maye artırımı kararı almış; nak-
den taahhüt edilen sermayenin 
%25'i olan 5.000.000 TL ortaklarca 
15.08.2020 tarihinde şirketin banka 
hesabına yatırılmıştır. Söz konusu 
karar 20.08.2020 tarihinde ticaret 
siciline tescil ettirilmiş ve sermaye 
taahhüdünün geri kalan kısmı olan 
15.000.000 TL Ağustos 2020 döne-
minin sonuna kadar şirketin banka 
hesabına yatırılmıştır. 2020 sonu iti-
bariyle TCMB tarafından açıklanan 
ticari krediler faiz oranı % 19,62’dir.

Buna göre, (ABC) A.Ş.'nin ger-
çekleştirdiği nakdi sermaye artışı 
nedeniyle indirim uygulamasında 
dikkate alacağı indirim oranı, diğer 
şartların da sağlanması kaydıyla, 
(%50 + %25=) %75 olacaktır.

(ABC) A.Ş.’nin paylarının %70’nin 
borsada işlem görmesi durumunda 
ise indirim uygulamasında dikkate 
alacağı indirim oranı (%50 + %50=) 
%100 olacaktır.
(ABC) A.Ş.’nin hem paylarının 
%70’nin borsada işlem görmesi 
hem de yatırım teşvik belgesine 
sahip olması ve nakdi sermaye ar-
tırımını yatırım teşvik belgeli sanayi 
tesisi yatırımında kullanmış olması 
durumunda, yatırımda kullanmış 
olduğu tutarla sınırlı olmak üzere 
indirim oranını (%50 + %50 + %25=) 
%125 olarak dikkate alacaktır.

(ABC) A.Ş.’nin hem paylarının 
%70’nin borsada işlem görmesi, 

hem nakdi sermaye artışını yurt 
dışından getirmiş olduğu nakitle 
karşılaması, hem de yatırım teşvik 
belgesine sahip olması ve nakdi 
sermaye artırımını yatırım teşvik 
belgeli sanayi tesisi yatırımında 
kullanmış olması durumunda indirim 
oranını (%50 + %50 + %25 + %25=) 
%150 olarak dikkate alacaktır.

IV. İndirim 
Uygulamasına 
İlişkin Sınırlamalar

2015/7910 sayılı BKK ile indirim 
uygulamasına aşağıda yer alan 

sınırlamalar getirilmiştir;

 ►  Gelirlerinin %25 veya fazlası 
şirket faaliyetiyle orantılı ser-
maye, organizasyon ve per-
sonel istihdamı suretiyle yürü-
tülen ticari, zirai veya serbest 
meslek faaliyeti dışındaki faiz, 
kar payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi 
pasif nitelikli gelirlerden oluşan 
sermaye şirketleri için,

 ►  Aktif toplamının %50 veya 
daha fazlası bağlı menkul kıy-
metler, bağlı ortaklıklar ve işti-
rak paylarından oluşan serma-
ye şirketleri için, 

 ►  Artırılan nakdi sermayenin baş-
ka şirketlere sermaye olarak 
konulan veya kredi olarak kul-
landırılan kısmına tekabül eden 
tutarla sınırlı olmak üzere,

 ►  Arsa ve arazi yatırımı yapan 

sermaye şirketlerinde arsa ve 
arazi yatırımına tekabül eden 
tutarla sınırlı olmak üzere,

indirim oranı % 0 olarak 
uygulanacaktır.

V.  İndirimin Dikkate 
Alınacağı Dönem

Nakdi sermaye artışına ilişkin 
indirim tutarının hesabında 

TCMB tarafından ilgili yıl için en son 
açıklanan ticari krediler faiz oranı 
dikkate alınacağından 2021 yılı ve 
öncesi için geçici vergi dönemle-
rinden sadece 4. geçici vergilen-
dirme döneminde bu indirimden 
faydalanılması mümkündür. Ayrıca, 
26.10.2021 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7338 sayılı Kanunla ya-
pılan değişiklik sonucu 2022 yılın-
dan itibaren 4. geçici vergi dönemi 
uygulanmayacağı için 2022 yılı ve 
sonrası için söz konusu indirimden 
yalnızca kurumlar vergisi beyan 
dönemlerinde faydalanılabilecektir.

Öte yandan, kazancın yetersiz ol-
ması nedeniyle ilgili hesap döne-
minde indirim konusu yapılamayan 
tutarlar, izleyen hesap dönemlerine 
ilişkin geçici vergilendirme dönem-
lerinde indirime konu edilebilecektir.

Özel hesap dönemi kapsamındaki 
sermaye şirketleri, şartları sağ-
lamaları kaydıyla hesap dönem-
lerinin sona erdiği ay itibariyle 
TCMB tarafından en son açık-
lanan ticari krediler faiz oranını 
dikkate almak suretiyle indirim-
den faydalanabilirler.

İndirimden faydalanan şirketle-
rin sermayenin nakit olarak şirket 
banka hesabına fiilen yatırıldığı-
nı gösteren ilgili banka tarafından 
onaylanmış banka hesap özetini 
kurumlar vergisi beyannamesi ver-
me süresi içinde bağlı oldukları ver-
gi dairesine ibraz etmeleri gerekir. 
Ayrıca, söz konusu şirketler indirime 
konu edecekleri tutara ilişkin bilgi-
leri kurumlar vergisi beyannamesi 
ekinde bildirmeleri gerekir.
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Sonuç

Nakdi sermaye artırımında faiz 
indirimi uygulaması, hem ser-

maye şirketlerinin sermaye yapıla-
rının kuvvetlendirmesinin teşvik edil-
mesi açısından, hem de nakit olarak 
artırılan sermayeye ilişkin olarak 
artırımın yapıldığı yıl ve izleyen her 
dönemde yapılacak olan hesapla-
ma sonucunda bulunan tutarların 
vergiden düşülebilmesi yönüyle iş-
letmelere avantaj sağlamaktadır. 
Söz konusu uygulama ile, sermaye 
şirketlerinin dış kaynaklardan borçla 
finanse edilmesi sonucu karşılaşa-
cakları maliyetler ve risklerin bir kıs-
mı bertaraf edilmekte ve işletmeler 
özkaynakla finansman sağlamaları 
konusunda teşvik edilmektedir.  

Sermaye şirketlerince kanunda yer 
alan düzenlemelere uygun şekil-
de nakdi sermaye artışı gerçek-
leştirildiği ve sonradan sermaye 
azaltımına gidilmediği sürece söz 
konusu uygulamadan yararlanmak 
mümkün olacaktır.
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Gökhan ŞİT
Direktör, Vergi Hizmetleri,SMMM

KUR KORUMALI MEVDUATA 
DÖNÜŞÜMDEN DOĞAN KAZANÇLARDA 
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

gokhan.sit@centrumdenetim.com

I. Giriş

29.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7352 sayılı “Vergi 

Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun“ ile Kurumlar Vergisi 
Kanununa “Geçici 14. madde” ek-
lenmek suretiyle, kur korumalı mev-
duat hesapları nedeniyle elde edi-
len kazançlara istisnalara getirildi.

Kurumlar vergisinde yapılan geçici 
14.maddeki düzenlemeyle döviz ve 
altın cinsi hesapların kur korumalı 
mevduat hesaplarına çevrimi neti-
cesinde elde edilen kazançlar (kur 
farkı ve faiz geliri) vergiden istisna 
edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Mer-
kez Bankasınca, bankalarda mev-
cut olan ABD doları, Euro ve İngiliz 
sterlini cinsinden döviz tevdiat he-
sabı ve döviz cinsinden katılım fonu 
hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin 
talep etmesi halinde dönüşüm kuru 
üzerinden Türk lirasına çevrilebile-
ceği belirtilmiştir. Böylece tüm dö-
viz türleri üzerinden TL’ye dönüşü-
mün önüne geçilmiştir.

Sözü edilen kur korumalı mevdu-
at uygulamasıyla gerçek ve tüzel 
kişilerin döviz kuruna olan talep-
lerinin azaltılması sağlanarak, dö-
viz kurunda dalgalanmanın önüne 
geçilmek ve ayrıca kurun biraz da 
aşağılara inmesini sağlamak amaç-
lanmıştır. Nisan başı itibariyle kur 
korumalı mevduat hesabında yak-
laşık 600 Milyar TL mevduat top-
lanmasına rağmen döviz kurlarında 
etki edebilecek bir düşüş gözükme-
miş aksine son dönemlerde döviz-
lerde yine yukarı yönlü yükselişler 
gözlemlenmiştir. Verilere bakıldığın-
da her ne kadar vergisel yönden 

teşvik ve istisnalar getirilmek kay-
dıyla döviz kurunun stabilize edil-
mesi amaçlanmışsa da son dönem-
deki kur hareketlerine bakıldığında 
durumun pekte arzu edildiği gibi 
olmadığı gözlemlenmiştir.

Bu makalede 7352 sayılı kanun ve 
19 seri no.lu Kurumlar vergisi ge-
nel tebliği doğrultusunda kur ko-
rumalı mevduatın getirdiği vergisel 
avantajlar hakkında kanun ve ilgili 
tebliğler ışığında detaylı analizlere 
yer verilmiştir.

II.  Yasal Düzenleme 
ve Uygulamanın 
Kapsamı

7352 Sayılı Kanunun 2.maddesi ile 
kurumlar vergisi kanununa aşa-

ğıdaki geçici 14.madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 14- 
(1) 14.01.1970 tarihli ve 1211 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı Kanununun 4 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının (I) numaralı ben-
dinin (g) alt bendi hükmüne istina-
den Türk lirası mevduat ve katılma 
hesaplarına dönüşümün desteklen-
mesi kapsamında dönüşüm kuru 
üzerinden Türk lirasına çevrilen 
hesaplar ile ilgili olarak; kurumla-
rın 31.12.2021 tarihli bilançolarında 
yer alan yabancı paralarını, dör-
düncü geçici vergi dönemine iliş-
kin beyannamenin verilme tarihine 
kadar Türk lirasına çevirmeleri ve 
bu suretle elde edilen Türk lirası 
varlığı, bu kapsamda açılan en az 
üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve 
katılma hesaplarında değerlendir-
meleri durumunda aşağıda belirti-
len kazançlar kurumlar vergisinden 
müstesnadır:

A. Bu fıkra kapsamındaki yabancı 
paraların dönem sonu değer-
lemesinden kaynaklanan kur 
farkı kazançlarının 01.10.2021 ila 
31.12.2021 tarihleri arasındaki 
döneme isabet eden kısmı,

B. 2021 yılı dördüncü geçici vergi 
dönemine ilişkin beyanname-
nin verilme tarihine kadar Türk 
lirasına çevrilen hesaplarla il-
gili oluşan kur farkı kazançla-
rı ile söz konusu hesaplardan 
dönem sonu değerlemesinden 
kaynaklananlar da dâhil olmak 
üzere vade sonunda elde edi-
len faiz ve kâr payları ile diğer 
kazançlar.

(2) Birinci fıkra kapsamına gir-
memekle birlikte, kurumla-
rın 31.12.2021 tarihli bilançolarında 
yer alan yabancı paralarını 2022 yılı 
sonuna kadar Türk lirası mevduat 
ve katılma hesaplarına dönüşümün 
desteklenmesi kapsamında dönüşüm 
kuru üzerinden Türk lirasına çevir-
meleri ve bu suretle elde edilen Türk 
lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk 
lirası mevduat ve katılma hesapla-
rında değerlendirmeleri durumunda 
oluşan kur farkı kazançlarının, geçici 
vergi dönemi sonu değerlemesiyle 
Türk lirasına çevrildiği tarih arasına 
isabet eden kısmı ile dönem sonu 
değerlemesinden kaynaklananlar 
da dâhil olmak üzere vade sonun-
da elde edilen faiz ve kâr payları 
ile diğer kazançlar kurumlar vergi-
sinden müstesnadır.

(3) Kurumların 31.12.2021 tarihli bi-
lançolarında yer alan altın hesabı ile 
bu tarihten sonra açılacak işlenmiş 
ve hurda altın karşılığı altın hesabı 
bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar 

1  https:..www.resmigazete.gov.tr.eskiler.2022.01.20220129-9.htm



29

CENTRUMTIME Nisan - Mayıs - Haziran / Sayı 10 - 2022

Türk lirası mevduat ve katılma he-
saplarına dönüşümün desteklenmesi 
kapsamında dönüşüm fiyatı üzerin-
den Türk lirasına çevirmeleri ve bu 
suretle elde edilen Türk lirası varlığı 
en az üç ay vadeli Türk lirası mev-
duat ve katılma hesaplarında değer-
lendirmeleri durumunda Türk lirasına 
çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile 
dönem sonu değerlemesinden kay-
naklananlar da dâhil olmak üzere 
vade sonunda elde edilen faiz ve 
kâr payları ile diğer kazançlar ku-
rumlar vergisinden müstesnadır.

(4) Bu maddede öngörülen süre ve 
şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerin-
den Türk lirası mevduat ve katılma 
hesaplarına çevrilen yabancı para-
lar ile altın hesaplarına ilişkin ola-
rak bu istisnayla sınırlı olmak üzere 
Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü 
fıkrası hükmü uygulanmaz.

(5) Bu maddenin birinci, ikinci ve 
üçüncü fıkralarında yer alan istisna 
hükümleri, aynı şartlarla geçerli ol-
mak üzere bilanço esasına göre def-
ter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 
kazançları hakkında da uygulanır.

(6) Türk lirası mevduat veya katılma 
hesabından vadeden önce çekim 
yapılması durumunda bu madde 
kapsamında istisna edilen tutarlar 
nedeniyle zamanında tahakkuk etti-
rilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 
kesilmek suretiyle gecikme faiziyle 
birlikte tahsil olunur.”
Sözü edilen kanuni düzenlemeden 
sonra 19 seri no.lu kurumlar vergisi 

genel tebliği yayımlanmak suretiy-
le düzenlemenin detaylarına ilişkin 
ikincil düzenlemelerde yapılmıştır.  
Bu çerçevede istisna uygulamala-
rına ilişkin uygulamanın kapsamı 
aşağıdaki gibidir;

A.  4. Geçici 
Vergilendirme Dönemine 
İlişkin Beyannamenin 
Verilme Tarihine Kadar 
Türk Lirasına Çevrilen 
Yabancı Paralara İlişkin 
İstisna Uygulaması:

Düzenleme ile birlikte kurumlar 
vergisi mükellefleri ile bilanço 

esasına göre defter tutan gelir ver-
gisi mükelleflerinin 31.12.2021 tarih-
li bilançolarında yer alan yabancı 
paralarını;

 ► Dördüncü geçici vergi dönemi-
ne ilişkin beyannamenin verilme 
tarihine kadar, Türk Lirasına çe-
virmeleri ve

 ► Bu şekilde oluşan TL cinsi varlı-
ğı en az 3 ay vadeli kur koru-
malı mevduat/katılım hesabına 
yatırmaları halinde,

Aşağıda belirtilen kazançlar vergi-
den istisna olacaktır;

 ► Türk lirasına cinsine çevrilen 
yabancı paraların, 31.12.2021 ta-
rihli yani dönem sonu değerle-
mesinden kaynaklı oluşacak kur 
farkı kazançlarının son geçici 

vergi dönemine (01.10.2021 ile 
31.12.2021) isabet eden kısmı,

 ► 2021 son çeyrek vergilendirme 
dönemine isabet eden kur farkla-
rı ile dönem sonu değerleme de 
dahil olmak üzere vade sonunda 
elde edilecek faiz/kar payları.

Önemle belirtmek gerekir ki, gerek 
dönem içi gerekse dönem sonu kur 
farkı kazançları muhtelif usullere 
göre belirlenebilmektedir. Ancak, is-
tisnaya konu edilecek kur farkı geli-
rinin tespitine münhasır olmak üzere, 
dönem içi döviz çıkışlarında ve is-
tisna tutarının hesaplanmasında ilgili 
hesaba giriş sırasının (FIFO yönte-
minin) esas alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 31.12.2021 tarihli bi-
lançonun "Bankalar Hesabında" yer 
alan yabancı paraların birden fazla 
döviz tevdiat hesabından oluşması 
halinde KVK’nın geçici 14. maddesi 
ve TCMB’nin ilgili düzenlemesi çer-
çevesinde dönüştürülebilen döviz 
cinslerine ilişkin döviz tevdiat hesap-
ları, istisna tutarının belirlenmesinde 
birlikte dikkate alınacaktır. İstisna 
hesabında aynı döviz cinsinden dö-
viz tevdiat hesapları birlikte dikkate 
alınacağından, bu hesaplar arasın-
da yapılan aktarma işlemleri giriş 
çıkış olarak değerlendirilmeyecektir.

B. Geçici Vergilendirme 
Dönemine İlişkin 
Beyannamenin Verilme 
Tarihinin Sonundan 
31.12.2022’ye Kadar Türk 
Lirasına Dönüştürülen 
Yabancı Paralara İlişkin 
İstisna Uygulaması:

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
31.12.2021 tarihli bilançoların-

da yer alan yabancı paralarını, 
Kanun’da öngörülen süre ve şekil-
de dördüncü geçici vergilendirme 
dönemine il işkin beyannamenin 
verilme tarihinden 31.12.2022 tari-
hine kadar Türk Lirası mevduat ve 
katılma hesaplarına dönüştürme-
leri halinde;
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 ► Yabancı paraların Türk Lirası 
mevduat ve katılma hesapla-
rına aktarıldıkları tarihi içeren 
geçici vergilendirme döneminin 
başından, Türk Lirası mevduat 
ve katılma hesabının açılış tari-
hine kadar olan döneme ilişkin 
kur farkı kazançları, 

 ► Söz konusu Türk Lirası mevduat 
ve katılma hesaplarının (vade-
sinden önceki tarihte sona eren 
geçici vergilendirme dönem-
leri dahil olmak üzere) dönem 
sonları itibarıyla tahakkuk eden 
faiz gelirleri ve kar payları ile 

 ►  Bu hesaplardan vade sonunda 
elde edilen faiz ve kâr payı ge-
lirleri ile diğer kazançlar

Kurumlar vergisinden istisna 
edilecektir.

Örnek 1. (X) A.Ş 'nin 12.08.2021 tari-
hinde satın almış olduğu ve 31.12.2021 
tarihli bilançosunda yer alan döviz 
tevdiat hesabındaki 1.500.000 ABD 
Dolarını bu düzenleme kapsamında 
27.05.2022 tarihinde 12 ay vadeli ve 
%15 faiz ödemeli Türk Lirası mevdu-
at hesabına dönüştürmüştür.

1. (01.10.2021-31.12.2021) ve 
(01.01.2022-31.03.2022) Dönem-
lerinde Tahakkuk Eden Kambiyo 
Karının Durumu: 

(x) A.Ş. 31.12.2021 tarihli bilançosun-
da yer alan döviz tevdiat hesabının 
dönüştürme işlemini (IV. geçici ver-
gilendirme dönemine ilişkin beyan-
namenin verilme tarihinden sonra) 
27.05.2022 tarihinde yapmış olduğu 
için, 31.12.2021 tarihinde (01.10.2021 - 
31.12.2021 dönemi için) tahakkuk eden 
6.201.300,00 TL kambiyo karı için is-
tisnadan yararlanamayacağı gibi 
01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine iliş-
kin değerlemeden kambiyo karı dog-
ması halinde bu kar da söz konusu 
istisnaya konu edilemeyecektir.

2. Türk Lirası Mevduat Hesabına 
Dönüştürme Tarihinde Doğan 
Kur Farkı Kar/Zararının Durumu: 

(x) A.Ş.'nin söz konusu döviz tev-
diat hesabını Türk Lirası mevduat 
hesabına dönüştürdüğü 27.05.2022 
tarihini içeren ikinci geçici vergi-
lendirme döneminin başından bu 
hesabın açıldığı tarihe kadar olan 
döneme (01.04.2022-27.05.2022) iliş-
kin [1.500.000 ABD Dolar x (12,6000- 
12,8000)=] -300.000,00 TL kur fark1 
zararı, işbu Duyurumuzun “Türk Li-
rası mevduat ve katılma hesapları-
na dönüştürülen yabancı paralara 
ve altın hesaplarına ilişkin olarak 
istisna uygulanabilecek dönemlerde 
doğan zararın durumu" başlıklı bö-
lümünde yapılan açıklamalar kapsa-
mında kurum kazancının tespitinde 
dikkate alınabilecektir. (1 ABD Do-
lar 31.03.2022 tarihinde 12,8000 TL, 
27.05.2022 tarihinde 12,6000 TL ola-
rak dikkate alınmıştır.)

3. Türk Lirası Mevduat Hesabının 
Vade Tarihi Öncesinde Sona Eren 
Geçici Vergilendirme Dönemine 
İlişkin Faiz Tahakkukunun Durumu: 

(x) A.Ş.'nin 27.05.2023 vade-
li (1.500.000 ABD Dolan x 12,6000 
TL=) 18.900.000,00 TL tutarındaki 
mevduat hesabının 2022 geçici ver-
gilendirme dönemleri ve yıllık dö-
nem ile 01.01.2023-31.03.2023 geçici 
vergilendirme dönemleri sonu itiba-
rıyla değerlemesi neticesinde olu-
şan faiz tahakkukları da kurumlar 
vergisinden istisna edilecektir.

4. Vade Sonunda Tahakkuk Eden 
Faiz Geliri İle Döviz Kuruna 
Bağlı Olarak Doğabilecek 
Kazancın Durumu: 

(x) A.Ş. 'nin Türk Lirası mevduat he-
sabından vade sonunda (27.05.2023) 
elde ettiği toplam 2.835.000,00 TL 
faiz geliri, vade tarihinden önce 
sona eren gerek 2023.I.geçici vergi 
döneminin sonunda gerekse 2022 
yılı hesap döneminin sonunda ta-
hakkuk eden ve kurumlar vergisin-
den istisna tutulan faiz tutarları da 
dikkate alınarak, kurumlar vergisin-
den istisna edilecektir. 
Öte yandan, vade sonu (27.05.2023) 
itibarıyla döviz kurunun 13,9000 
TL, mevduat hesabının açıldığı 

27.05.2022 tarihindeki dönüşüm ku-
runun ise 12,6000 TL olduğu varsa-
yıldığında, bu döneme ilişkin vade 
sonunda (I) A.Ş. 'nin elde edeceği 
faiz geliri ana paranın kur değişi-
minden kaynaklanan değer kaybın-
dan yüksek olduğu için, bu döneme 
ilişkin olarak faiz dışında ilave bir 
ödeme yapılması söz konusu olma-
yacaktır.

Örnek 2: 1 Ekim-30 Eylül özel he-
sap dönemini kullanan (x) A.Ş., bu 
Kanunun geçici 14. maddesinden 
yararlanmak üzere düzenlediği 
31.12.2021 tarihli bilançosunda yer 
alan1.200.000 ABD Dolar tutarlı ya-
bancı parasını 21.03.2022 tarihinde 
bu madde kapsamında 6 ay vade-
li ve %15 faiz ödemeli Türk Lirası 
mevduat hesabına dönüştürmüş-
tür. (1 ABD Dolar 30.09.2021 tari-
hinde 8,8433 TL, 31.12.2021 tarihin-
de 12,9775 TL.,21.03.2022 tarihinde 
13,1050 TL olarak dikkate alınmıştır.)

5. 31.12.2021 Tarihinin İçinde 
Bulunduğu Geçici Vergilendirme 
Dönemine İlişkin Kur Farkı Ka-
zancının Durumu:

(x) A.Ş.’nin 31.12.2021 tarihli bilanço-
sunda yer alan 1.200.000 ABD Do-
lar tutarlı yabancı para hesabına 
31.12.2021 tarihinin içinde bulundu-
ğu geçici vergilendirme döneminde 
(01.10.2021-31.12.2021) 4.961.040,00 
TL kambiyo karı tahakkuk etmiştir. 
31.12.2021 tarihinin içinde bulundu-
ğu 01.10.2021-31.12.2021 geçici vergi-
lendirme dönemine ilişkin kur far-
kı değerlemesinden kaynaklanan 
4.961.040,00 TL kambiyo karı, Türk 
Lirasına dönüşüm işlemi 2021 yılının 
hesap dönemi takvim yılı olan mükel-
lefler için geçerli olan IV. dönem ge-
çici vergi beyannamesinin verilmesi 
gereken tarihten sonra yapıldığı için 
istisnaya konu edilemeyecektir.  

6. Türk Lirası Mevduat Hesabına 
Dönüştürme Tarihinde Doğan 
Kur Farkı Kazancının Durumu:

(x) A.S.’nin 1.200.000 ABD Dolar 
tutarlı yabancı parasını 21.03.2022 
tarihinde Türk Lirası mevduat he-
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sabına dönüştürmesi nedeniyle 
01.01.2022-21.03.2022 dönemine iliş-
kin kur farkı kazancı doğması halin-
de bu kazancı kurumlar vergisinden 
istisna tutulacaktır.

7. Vade Sonunda Tahakkuk Eden 
Faiz Geliri ile Döviz Kuruna  
Bağlı Olarak Doğabilecek Ka-
zancın Durumu:

(x) A.Ş.’nin 6 ay vadeli ve %15 faiz 
ödemeli Türk Lirası mevduat hesa-
bından vade sonunda (21.09.2022) 
elde ettiği faiz geliri olan 1.189.144,11 
TL, vade tarihinden önce sona eren 
geçici vergilendirme dönemlerinin 
sonunda tahakkuk eden ve kurumlar 
vergisinden istisna tutulan faiz tutar-
ları da dikkate alınarak, kurumlar ver-
gisinden istisna edilecektir. Öte yan-
dan, vade sonu (21.09.2022) itibarıyla 
döviz kurunun 11,9500 TL, mevduat 
hesabının açıldığı 21.03.2022 tarihin-
deki dönüşüm kurunun ise 13,1050 TL 
olduğu varsayıldığında bu döneme 
ilişkin olarak ilave bir deme yapılması 
da söz konusu olmayacaktır.

C. Türk Lirası Mevduat 
ve Katılım Hesaplarına 
Dönüştürülen Altın 
Hesabı İle İşlenmiş 
ve Hurda Altın 
Karşılığı Altın Hesabı 
Bakiyelerinden Elde 
Edilen Kazançlarda 
İstisna:

Kurumlar vergisi mükelleflerinin 
31.12.2021 tarihli bilançoların-

da yer alan altın hesabı ile bu ta-
rihten sonra açılacak işlenmiş ve 
hurda altın karşılığı altın hesabı 
bakiyelerini 2022 yılı sonuna ka-
dar Türk Lirası mevduat ve katılma 
hesaplarına dönüşümün desteklen-
mesi kapsamında dönüşüm fiyatı 
üzerinden Türk Lirasına çevirmeleri 
ve bu suretle elde edilen Türk Lira-
sı varlığı Kanunda öngörülen süre 
ve şekilde Türk Lirası mevduat ve 
katılma hesaplarında değerlendir-
meleri durumunda;

 ►  Altın hesabı ile işlenmiş ve hur-
da altın karşılığı altın hesabı ba-
kiyelerinin Türk Lirası mevduat 
veya katılma hesabına dönüştü-
ğü tarihte doğan kazançlar, 

 ►  Söz konusu Türk Lirası mevduat 
ve katılma hesaplarının vadele-
rinden önceki tarihte sona eren 
geçici vergilendirme dönemleri 
dahil olmak üzere dönem son-
lar itibarıyla tahakkuk eden faiz 
ve kar pay gelirleri ile, 

 ► Türk Lirası mevduat ve katılma 
hesaplarından vade sonunda 
elde edilen faiz ve kar payı ge-
lirleri ile diğer kazançlar kurumlar 
vergisinden istisna tutulacaktır. 

Buna göre, gerek 31.12.2021 tarihli bi-
lançolarda yer alan altın hesapları 
gerekse bu tarihten sonra açılacak 
olan işlenmiş ve hurda altın karşılığı 
altın hesabı bakiyeleri ile ilgili olarak 
söz konusu istisna uygulamasından 
yararlanılması mümkün olup, istisna-
nın uygulanabilmesi için altın varlık-
larının 2022 yılı sonuna kadar Türk 
Lirası mevduat ve katılma hesapları-
na dönüşümün desteklenmesi kapsa-
mında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk 
Lirasına çevrilmesi ve bu suretle elde 
edilen Türk Lirası varlıkların Türk Lira-
sı mevduat ve katılma hesaplarında 
değerlendirilmesi gerekmektedir.

D. Türk Lirası Mevduat 
ve Katılma Hesaplarına 
Dönüştürülen 
Yabancı Paralara ve 
Altın Hesaplarına 
İlişkin Olarak İstisna 
Uygulanabilecek 
Dönemlerde Doğan 
Zararın Durumu:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun "İs-
tisnalar" başlıklı 5. maddesinin 3. 

fıkrası uyarınca kurumların kurumlar 
vergisinden istisna edilen kazançla-
rına ilişkin giderlerinin veya istisna 
kapsamındaki faaliyetlerinden doğan 
zararlarının, istisna dışı kurum kazan-
cından indirilmesi kabul edilmemekte-

dir. Ancak, öngörülen süre ve şekilde 
dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk 
Lirası mevduat ve katılma hesapları-
na çevrilen yabancı paralar ile altın 
hesaplarına ilişkin olarak bu istisnayla 
sınırlı olmak üzere Kanunun 5.3.mad-
desi hükümleri uygulanmayacaktır.

E. Türk Lirası Mevduat 
ve Katılma Hesabından 
Vadeden Önce Çekim 
Yapılması Durumu

Türk Lirası mevduat ve katılma 
hesabından, vadeden önce çe-

kim yapılması durumunda Kurum-
lar Vergisi Kanununun geçici 14. 
maddesi kapsamında yararlanılan 
kurumlar vergisi istisnası nedeniyle 
zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler, vergi ziyaı cezası uygulan-
mak suretiyle gecikme faiziyle bir-
likte tahsil olunacaktır.

III. Sonuç ve Genel 
Değerlendirme

TL korumalı mevduat düzenle-
mesi öncesinde kurların yükseliş 

trendine girdiği gözlemlenmekteydi, 
düzenlemeyle birlikte yükseliş tren-
di durmuş gibi gözükse de genel 
olarak döviz kurlarında düzenleme-
nin başladığı tarihe göre yükselişler 
gözlemlenmiştir. 

Düzenlemenin cazibesinin arttırılma-
sı amacıyla vergi istisnası getirilmiş 
ve sözü edilen düzenlemelerde son-
radan revizeler yapılmak kaydıyla 
daha çok kullanıcının bu istisnalar-
dan faydalanması amaçlanmıştır, 
600 Milyar TL tutarında kur korumalı 
mevduat tutarında bakiye bulunmak-
ta olup sözü edilen tutarın ilerleyen 
dönemlerde artması beklenmektedir.
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Giriş

Bilindiği üzere 7326 Sayılı Kanu-
nu’nun 11.maddesi ile birlikte 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu’nun geçici 
31.maddesine 7.fıkra eklenmek sure-
tiyle mükelleflere söz konunu fıkranın 
yürürlük tarihi itibariyle (09.06.2021) 
aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve 
amortismana tabi diğer iktisadi kıy-
metlerini  (sat-kirala-geri al işlemine 
veya kira sertifikası ihracına konu 
edilen taşınmaz ve iktisadi kıymet-
ler hariç) 31.12.2021 tarihine kadar 
maddede yer alan kapsam, şart ve 
hükümlere uymak koşuluyla yeniden 
değerleme imkanı sağlanmıştır.

Söz konusu yeniden değerleme im-
kanı ile birlikte 5520 Sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nun 32.A maddesi 
kapsamında tevsi yatırım teşvik bel-
gelerine konu yatırımlardan elde 
edilen ve indirimli kurumlar vergisi 
uygulamasında dikkate alınacak ka-
zanç tutarının yatırım maliyetlerinin 
toplam sabit kıymetlere oranlan-
ması suretiyle hesaplama yönte-
mi tercih eden mükelleflerin, tevsi 
yatırımlardan elde edilen kazancın 
tespitinde, sabit kıymet tutarlarının 
yeniden değerleme sonrası değer-
lerinin hesaplamada dikkate alınıp 
alınamayacağı ve söz konusu ye-
niden değerleme işlemi sonucunda 
yatırma katkı tutarının değişip de-
ğişmeyeceği mükelleflerin aklında 
bir soru olarak belirmektedir. 

Bu makalemizde 7326 sayılı Ka-
nunla mükelleflere tanınan bu hak-
kın tevsi yatırımdan elde edilen 
kazanç ve yatırıma katkı tutarının 
hesaplanma şekline etki edip et-
mediği hususu irdelenecektir.

I. İndirimli Kurumlar 
Vergisi Müessesesine 
İlişkin Düzenlemelere 
Genel Bakış

İndirimli kurumlar vergisi mües-
sesesi 18.02.2009 tarih ve 5838 

sayılı kanun ile mevzuatımıza gir-
miştir. Bu kapsamda, teşvik belgeli 
yatırımlara ilişkin destek sistemine 
Bakanlar Kurulu tarafından çıkarı-
lan “Yatırımlarda Devlet Yardım-
ları Hakkında Kararlar” ile yön 
verilmektedir. İlk olarak 14.07.2009 
tarih ve 2009/15199 sayılı Bakan-
lar Kurulu Kararı ile uygulamaya 
başlanmış olup, söz konusu Ka-
rarın uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslara ise Hazine Müste-
şarlığı tarafından hazırlanan ve 
28.07.2009 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 2009/1 sayılı “Yatırım-
larda Devlet Yardımları Hakkında 
Kararın Uygulanmasına İlişkin Teb-
liğ”de yer verilmiştir. Son olarak 
ise 15.06.2012 tarih ve 2012.3305 
sayılı BKK yayımlanarak bu kara-
rın uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslara ise Ekonomi Bakanlığı ta-
rafından hazırlanan ve 20.06.2012 
tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 
“Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın Uygulanmasına 
İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğ”de yer 
verilmiştir. Kanun maddesinin uy-
gulanmasına ilişkin olarak Maliye 
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 
tarafından 1 Seri No.lu Kurumlar 
Vergisi Genel Tebliğinde Değişik-
lik Yapılmasına Dair 10 Seri No.lu 
KVGT yayımlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda yapılan yatırımlardan 
elde edilen kazançlar, yatırımın kıs-

men veya tamamen işletilmesine 
başlanılan hesap döneminden baş-
lamak üzere,

 ► Yatırıma katkı tutarına ulaşılın-
caya kadar,

İndirimli oranlar üzerinden ku-
rumlar vergisine tabi tutulacaktır. 
Böylece indirimli kurumlar vergisi 
uygulanmak suretiyle, ödenmesi 
gereken kurumlar vergisinde ya-
pılan indirim kadar söz konusu 
yatırım Devletçe desteklenmiş ol-
maktadır. Diğer taraftan Kanunun 
32/A maddesinin 2. Fıkrasına 6322 
sayılı kanun ile eklenen (c) bendi 
ile mükelleflere yatırım döneminde 
belli koşullar altında diğer faaliyet-
lerden doğan kazançları üzerinden 
indirimli oranda kurumlar vergisin-
den faydalanma imkanı getirilmiştir. 
Bu kapsamda yapılan yatırımlar-
dan ve belli şartlar altında diğer 
faaliyetlerden elde edilen kazanç-
lar üzerinden yatırımın bulunduğu il 
ve sektöre ilişkin olarak belirlenen 
oranlar dikkate alınarak kurumlar 
vergisi hesaplanacaktır.

II.  İndirimli Kurumlar 
Vergisi Uygulanacak 
Yatırım Kazancından 
Ne Anlaşılması 
Gerekmektedir

İndirimli kurumlar vergisi uygula-
nacak yatırım kazancından ne 

anlaşılması gerektiği konusu Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından ve-
rilmiş olan çeşitli muktezalar ile 
açıklanmaya çalışılmıştır. Gelir İda-
resi Başkanlığı Bursa Vergi Dairesi 
Başkanlığı tarafından bu konuda 

Dinçer BAYDEMİR
Kıdemli Müdür-Vergi Hizmetleri

SON VERİLEN ÖZELGE ÇERÇEVESİNDE YENİDEN 
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ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

dincer.baydemir@centrumdenetim.com



33

CENTRUMTIME Nisan - Mayıs - Haziran / Sayı 10 - 2022

verilmiş olan 28.11.2012 tarihli özel-
gede 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 32/A maddesinin uy-
gulanmasına ilişkin olarak söz ko-
nusu maddenin dördüncü fıkrasın-
da yer alan ‘‘kazanç’’ ifadesinden 
hangi kazancın (tevsi yatırımdan 
elde edilen brüt satış karı mı, ti-
cari bilanço karı mı yoksa vergi 
öncesi mali kar mı) anlaşılması 
gerektiği ve "Kazanç" ifadesinden 
ticari bilanço kârının anlaşılması 
durumunda, söz konusu kazancın 
hesaplanmasında Vergi Usul Ka-
nunu hükümlerine uygun olmayan 
ve uluslararası muhasebe ve ra-
porlama standartları ve/veya şir-
ketinizin bağlı bulunduğu grubun 
kendi iç muhasebe standartlarına 
göre hesaplanan gider ve ge-
lir karşılıklarının (Royalty karşılığı, 
garanti karşılıkları, personel prim 
karşılıkları gibi) elimine edilmesinin 
gerekli olup olmadığı,  konusun-
daki sorusuna aşağıdaki şekilde 
cevap vermiştir.

 ►  Bu çerçevede, Kanunun 32/A 
maddesinin dördüncü fıkra-
sında yer alan "kazanç" ifa-
desinden, yapmış olduğunuz 
tevsi yatırımdan elde edilen 
ticari bilanço kârının anlaşıl-
ması gerekmekte olup, bu ka-
zancın hesaplanmasında Vergi 

Usul Kanununa uygun olmayan 
ancak uluslararası muhasebe 
standartları veya şirketinizin 
bağlı bulunduğu grubun iç 
muhasebe standartlarına göre 
hesaplanan gelir ve gider 
karşılıklarının dikkate alınması 
mümkün bulunmamaktadır.

 ► Söz konusu tevsi yatırımdan 
elde edilen brüt satış kârının 
tespit edilebilmesi halinde, 
müşterek genel giderler ile 
diğer faaliyetlerinizden do-
ğan gelir ve giderlerinizden 
tevsi yatırım ile ilgil i olanla-
rın da bu kazancın tespitinde 
dikkate alınması gerekmek-
tedir. Müşterek genel gider-
ler ile diğer faaliyet gelir ve 
giderlerinizden ne kadarının 
tevsi yatırım ile ilgil i olduğu-
nun bil inmemesi durumunda 
ise müşterek giderler ile diğer 
faaliyet gider ve zararlarının 
eski yatırımlarınız ve yeni tev-
si yatırımınız dolayısıyla olu-
şan maliyetlerin toplam mali-
yetiniz içindeki payı, faaliyet 
dışındaki gelirlerinizin deeski 
ve yeni yatırımlarınızdan elde 
edilen hasılatların toplam 
hasılatınız içindeki payı esas 
alınarak dağıtı lması mümkün 
bulunmaktadır.

 ►  Öte yandan, tevsi yatırımdan 
elde edilen ve şirketinizce tes-
pit edilebilen kazanca ilişkin iş-
lemlerin dönem içinde gerçek-
leştikçe ayrı hesaplara alınmak 
suretiyle takip edilmesi esas ol-
makla birlikte, müşterek genel 
giderler ile diğer faaliyet gelir 
ve giderlerinizden ne kadarı-
nın tevsi yatırım ile ilgili oldu-
ğunun bilinmemesi durumunda, 
yukarıda belirtildiği şekilde ya-
pılacak hesaplamaların her bir 
geçici vergilendirme dönemi 
sonu itibariyle kayıtlarda gös-
terilmesi mümkündür.

Söz konusu muktezalarda; “yatı-
rımdan elde edilen kazanç” ifade-
sinden ticari bilanço kârının anla-
şılması gerektiği belirtilmiştir.

III. Tevsi Yatırımdan 
Doğan Kazancın 
Hesaplama Şekli

Kanunun 32/A maddesinin uy-
gulanmasında, tevsi yatırım-

dan doğan kazancın ayrı olarak 
tespit edilemediği durumda, tevsi 
yatırım tutarının, dönem sonunda 
kurumun aktifinde kayıtlı bulu-
nan toplam sabit kıymet tutarına 
oranlanması sonucunda bulunacak 
orana isabet eden ticari bilanço 
karının tevsi yatırımdan doğan ka-
zanç olarak dikkate alınması ge-
rektiği, diğer taraftan bu hesapla-
ma sırasında işletme aktifinde yer 
alan sabit kıymetlerin kayıtlı değe-
rinin, yeniden değerlenmiş tutarla-
rı ile dikkate alınacağı hükümlerine 
yer verilmiştir.

10 Seri no.lu KVGT’nin “tevsi ya-
tırımlardan doğan kazançlarda 
indirimli kurumlar vergisi uygula-
ması ”başlıklı bölümünde “dönem 
sonunda kurumun aktifinde kayıtlı 
bulunan toplam sabit kıymet” ifa-
desinden Vergi Usul Kanunun 313. 
maddesi uyarınca, amortisman 
mevzuunu oluşturan iktisadi kıy-
metlerin anlaşılması, dolayısıyla 
boş arazi-arsa ve amortismana 
tabi olmayan diğer kıymetlerle il-
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gili tutarların bu hesaplamada dik-
kate alınmaması; sabit kıymet tuta-
rının hesabında ise bu kıymetlerin 
birikmiş amortismanları düşülme-
den önceki brüt tutarlarının dikkate 
alınması gerektiği belirtilmiştir.

Tebliğin aynı bölümünde hesapla-
ma sırasında işletme aktifinde yer 
alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri 
olarak, gerekli şartların oluşması 
halinde yapılan enflasyon düzelt-
mesi sonucu oluşan değerlerin dik-
kate alınmasına yönelik açıklama-
lara yer verilmiştir.

IV. Taşınmaz ve 
Sabit Kıymetlerin 
Değerlemesi

7326 Sayılı Kanunla 213 Sayılı 
VUK’un geçici 31. Maddesine 

eklenen yedinci fıkranın yürürlüğe 
girdiği 09.06.2021 tarihi itibarıyla 
aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar 
ile taşınmaz mahiyetinde olma-
makla birlikte 213 sayılı Kanun uya-
rınca amortisman yoluyla itfası ge-
reken gayrimenkul gibi değerlenen 
kıymetler (gayrimenkullerin mütem-
mim cüzüleri ve teferruatı, tesisat 
ve makinalar, gemiler ve diğer 
taşıtlar, gayrimaddi haklar), demir-
başlar, sinema filmleri, şerefiyeler, 
araştırma-geliştirme harcamaları, 
özel maliyet bedelleri, aktifleştirilen 
ilk tesis ve taazzuv giderleri gibi 
kıymetleri 31.12.2021 tarihine kadar 
yeniden değerlemek suretiyle gün-
cellemelerine imkân verilmiştir.

Bahse konu uygulamadan yararla-
nılması için, 31.12.2021 tarihine kadar 
yeniden değerleme işleminin yapıl-
ması ve değer artışına ilişkin vergi-
nin de yeniden değerleme işlemi-
nin yapıldığı tarihi izleyen ayın son 
günü akşamına kadar beyan edilip, 
üç eşit taksitte (ilk taksiti beyanname 
verme süresi içinde, izleyen taksitler 
sırasıyla beyanname verme süresini 
takip eden ikinci ve dördüncü ayda 
olmak üzere) ödenmesi zorunluluğu 
bulunmaktadır. Değer artışı üzerin-
den %2 oranında hesaplanan ver-
ginin zamanında beyan edilmemesi 

veya tahakkuk eden verginin tak-
sitlerinin sürelerinde ödenmemesi 
halinde 213 sayılı Kanunun geçici 31 
inci maddesi hükümlerinden fayda-
lanılamamaktadır.

V. Yeniden Değerleme 
Uygulamasının Tevsi 
Yatırımdan Elde 
Edilen Kazancın 
Tespitinde Etkisine 
İlişkin Verilen Özelge

Konuyla ilgili olarak Kırşehir Va-
liliği Defterdarlık Genel Müdür-

lüğü tevsi yatırım teşvik belgelerine 
konu yatırımlardan elde edilen ve 
indirimli kurumlar vergisi uygulama-
sında dikkate alınacak kazanç tuta-
rının, yatırım maliyetlerinin toplam 
sabit kıymetlere oranlanması sure-
tiyle hesaplama yöntemini kullanan 
mükellefin , İşletme aktifinde kayıtlı 
bulunan sabit kıymetlerin, 7326 sayı-
lı Kanunun 11. maddesi kapsamında 
yeniden değerlemeye tabi tutmayı 
planlayan mükellefin, tevsi yatırım-
lardan elde edilen kazancın tespitin-
de, sabit kıymet tutarlarının yeniden 
değerleme öncesi değerlerinin he-
saplamada dikkate alınıp alınama-
yacağı yönündeki  sorusuna özetle 
aşağıdaki şekilde cevap vermiştir.

 ►  Tevsi yatırımlardan elde edilen 
kazancın oranlama yapılmak 
suretiyle hesaplanmasında sa-
bit kıymetlerin, birikmiş amor-
tismanları düşülmeden önceki 
Vergi Usul Kanununun geçici 
31.maddesi kapsamında yeniden 
değerlenen brüt tutarlarıyla dik-
kate alınması gerekmektedir.

 ►  Hak kazanılan yatırıma katkı 
tutarına birden fazla yılda ula-
şılması halinde her bir dönem 
itibarıyla indirimli oran uygula-
nacak kazanç, tevsi yatırım tu-
tarının her bir dönem sonu iti-
barıyla kurumun aktifine kayıtlı 
bulunan toplam sabit kıymet tu-
tarına oranlanması suretiyle be-
lirlenecektir. Ayrıca mevcut sabit 
kıymet tutarı, indirimli kurumlar 

vergisi uygulanacak kazancın 
tespit edileceği geçici vergilen-
dirme dönemleri için, ilgili geçi-
ci vergilendirme döneminin son 
günü; hesap dönemleri için ise 
ilgili hesap döneminin son günü 
itibarıyla tespit edilecektir.

 ►  Öte yandan, yatırım teşvik bel-
gesi kapsamındaki iktisadi kıy-
metlerin Vergi Usul Kanununun 
geçici 31. maddesi uyarınca 
yeniden değerlenmesi, yatırıma 
katkı tutarını değiştirmeyecek 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığının verdiği teşvik belgesine 
göre belirlenen indirimli kurum-
lar vergisine esas yatırıma katkı 
tutarı, yeniden değerleme kap-
samında artmayacaktır.

Kırşehir Valiliği Defterdarlık Ge-
nel Müdürlüğü tarafından verilen 
22.02.2022 tarihli özelge çerçeve-
sinde tevsi yatırım teşvik belgeleri-
ne konu yatırımlardan elde edilen 
ve indirimli kurumlar vergisi uygu-
lamasında dikkate alınacak kazanç 
tutarının yatırım maliyetlerinin top-
lam sabit kıymetlere oranlanması 
suretiyle hesaplama yöntemi tercih 
eden mükelleflerin, tevsi yatırımlar-
dan elde edilen kazancın tespitin-
de, sabit kıymet tutarlarının yeniden 
değerleme sonrası brüt tutarlarının 
hesaplamada dikkate alınması ge-
rektiğini belirtmiştir. Mezkur özel-
gede yatırım teşvik belgesi kapsa-
mındaki iktisadi kıymetlerin Vergi 
Usul Kanununun geçici 31. maddesi 
uyarınca yeniden değerlenmesinin, 
yatırıma katkı tutarını değiştirmeye-
ceği ve Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığının verdiği teşvik belgesine göre 
belirlenen indirimli kurumlar vergi-
sine esas yatırıma katkı tutarının, 
yeniden değerleme kapsamında 
artmayacağı belirtilmiştir.
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Sonuç

Gerek 5520 Sayılı Kurumlar Ver-
gisi Kanunu’nun 32/A Mad-

desinde ve gerekse 1 Sıra Nolu 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 
32 Nolu bölümünde herhangi bir 
açıklık bulunmayan hususa ilişkin 
olarak  Kırşehir Valiliği Defterdar-
lık Genel Müdürlüğü  22.02.2022 
tarihinde vermiş olduğu görüş ile  
açıklığa kavuşturmuş olup, söz ko-
nusu görüşe göre Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nun 32/A maddesi kapsa-
mında tevsi yatırım teşvik belgele-
rine konu yatırımlardan elde edilen 
ve indirimli kurumlar vergisi uygu-
lamasında dikkate alınacak kazanç 
tutarının yatırım maliyetlerinin top-
lam sabit kıymetlere oranlanması 
suretiyle hesaplama yöntemi tercih 
eden mükelleflerin, tevsi yatırım-
lardan elde edilen kazancın tes-
pitinde, sabit kıymet tutarlarının 
yeniden değerleme sonrası brüt 
tutarının hesaplamada dikkate alın-
ması gerekmektedir. 213 Sayılı Vergi 
Usul Kanunu’nun Vergi İncelemele-
rinde Uyulacak Esaslar Bölümünü 
düzenleyen 140.maddesi dikkate 
alındığında mükelleflerin herhangi 
bir cezai müeyyide ile muhatap ol-
mamaları adına mezkur özelge de 
yer verilen görüş doğrultusunda 
hareket etmeleri lehlerine olacaktır.

Ayrıca verilmiş olan özelge her 
ne kadar 7326 Sayıl ı Kanun kap-
samında yapılacak yeniden de-
ğerleme uygulamasına il işkin olsa 
da, ilgil i özelge de yer verilen 
görüş doğrultusunda, bahsi ge-
çen uygulamanın 7338 Sayılı Ka-
nunla Vergi Mevzuatımıza eklenen 
VUK’un Geçici 32.Maddesi ve Mü-
kerrer 298.Ç Maddesi kapsamında 
yapılacak olan yeniden değerle-
me işlemleri içinde uygulanabile-
ceği değerlendirilmektedir.
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Giriş

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
nunun 5. maddesinde Kurumlar 

vergisi istisnalarına yer verilmekte 
olup söz konusu istisna hükümleri-
nin getirilişindeki temel amacın ku-
rumların mali yapılarının güçlendi-
rilmesi için çeşitli imkan ve teşvikler 
olduğu söylenebilir.

Bu imkan veya teşviklerden biri-
si de Kurumlar Vergisi Kanununun 
5/1-e bendinde yer alan; taşın-
mazlar ve iştirak hisselerinin sa-
tışından doğan kazanca il işkin 
istisnadır. İstisnanın amacı ise, 
kurumların bağlı değerlerinin eko-
nomik faaliyetlerde daha etkin bir 
şekilde kullanılmasına olanak sağ-
lanması ve kurumların mali bünye-
lerinin güçlendirilmesidir. 

Bu çalışmamızda, kurumların ak-
tiflerinde yer alan taşınmazlarının 
satılması durumunda yararlanabi-
lecekleri kurumlar vergisi istisnası 
hakkında süregelen tartışmalar, içti-
hat ışığındaki görüşler ve değerlen-
dirmelerimiz yer alacaktır.
 

I. KVK 5/1.e İstisnasının 
Kapsamı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
nununun 5/1.e maddesinde ku-

rumlara, belirli şartlar dahilinde 
aktiflerinde bulunan taşınmazlarını 
elden çıkartmaları durumunda sa-
tış kazancının %50’sinin istisna edi-
lebileceği imkanı tanınmış olup, is-
tisnanın uygulaması ile ilgili olarak 
1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği’nin (5.6.) numaralı bölümün-
de açıklamalar yapılmıştır. 

Aşağıda belirtilen koşulların sağlan-
ması halinde kurumların, en az iki 
tam yıl süreyle aktiflerinde yer 
alan iştirak hisseleri ile aynı sürey-
le sahip oldukları kurucu senetleri, 
intifa senetleri ve rüçhan hakları-
nın satışından doğan kazançların 
%75'lik kısmı ile aynı süreyle aktifle-
rinde yer alan taşınmazların satı-
şından doğan kazançların %50'lik 
kısmı istisnadan yararlanacaktır.

 ►  Taşınmaz veya iştirak hisseleri-
nin 2 tam yıl (730 gün) şirket 
aktifinde bulunması,

 ►  Satış bedelinin satışın yapıldığı 
yılı izleyen ikinci takvim yılının 
sonuna kadar tahsil edilmesi, 
(Bu süre içinde tahsil edilmeyen 
satış bedeline isabet eden istis-
na nedeniyle zamanında tahak-
kuk ettirilmeyen vergiler ziyaa 
uğramış sayılır.)

 ►  Satıştan doğan kazancın istis-
na uygulanan kısmının (taşın-
mazlarda en fazla yüzde 50, 
iştirak hisselerinde en fazla 
yüzde 75'inin) satışın yapıldığı 
yılı izleyen beşinci takvim yılı-
nın sonuna kadar pasifte özel 
bir fon hesabında izlenmesi ve 
bu süre sonuna kadar başka 
bir hesaba (sermayeye ilave 
hariç) nakledilmemesi, işletme-
den çekilmemesi, dar mükellef 
kurumlar tarafından yurt dışına 
transfer edilmemesi veya bu 
süre içinde işletmenin tasfiye-
ye girmemesi gerekmektedir.( 
İstisna edilen kazançtan beş yıl 
içinde sermayeye ilave dışında 
herhangi bir şekilde başka bir 
hesaba nakledilen veya işlet-
meden çekilen ya da dar mü-

kellef kurumlarca ana merkeze 
aktarılan kısım için uygulanan 
istisna dolayısıyla zamanında 
tahakkuk ettirilmeyen vergiler 
ziyaa uğramış sayılır.)

 

II. İstisna Kapsamına 
Giren Taşınmazlar

Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-
e bendinde taşınmaz kavramını 

açıklayan bir tanım yapılmamıştır. 
Kanun maddesinin gerekçesinde 
ve Kurumlar Vergisi Kanunun 1 Seri 
no’lu Genel Tebliğinde ise taşınma-
zın tanımı için Türk Medeni Kanunu-
na atıf yapılmıştır.

İstisnaya konu olan taşınmazlar, 
Türk Medeni Kanununda “Taşın-
maz” olarak tanımlanan ve esas 
niteliği bakımından bir yerden baş-
ka bir yere taşınması mümkün ol-
mayan, dolayısıyla yerinde sabit 
olan mallardır.

Bunlar Türk Medeni Kanunu’nun 
704. maddesinde;

 ►  Arazi,

 ►  Tapu siciline ayrı sayfaya kayde-
dilen bağımsız ve sürekli haklar,

 ►  Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı 
bağımsız bölümler,

Taşınmaz olarak sayılmıştır.

Elden çıkarılacak taşınmazlardan 
doğacak kazancın, bu istisna uygu-
lamasına konu olabilmesi için taşın-
mazın Türk Medeni Kanununun 705. 
maddesi gereğince kurum adına 
tapuya tescil edilmiş olması ge-
rekmektedir. Bu nedenle, ilgili kurum 
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adına tapuya tescili yapılmamış bir 
binanın satışından doğan kazanca 
bu istisna uygulanmayacaktır.

Fiiliyatta cins tashihinin kurum adı-
na tapuya tescilinin yapılmasında 
çeşitli nedenlerle gecikmeler ola-
bilmektedir. Bu gibi durumlarda, 
taşınmazın işletme aktifinde iki yıl 
süreyle bulunup bulunmadığının, 
tespitinde, işletmede iki yıldan fazla 
süreyle sahip olunarak fiilen kulla-
nıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi 
dairesi tespiti veya resmi kurum ka-
yıtlarından birisi ile tevsik edilebil-
mesi mümkün olabilecektir.

III. Faaliyet Konusunun 
İstisnaya Etkisi

Kanun metninde; menkul kıymet 
veya taşınmaz ticareti ve kira-

lanmasıyla uğraşan kurumların bu 
amaçla ellerinde bulundurdukları 
istisna kapsamındaki değerlerin 
satışından elde ettikleri kazanç-
ların istisna kapsamı dışında oldu-
ğu belirtilmiştir. Böylelikle menkul 
kıymet veya taşınmaz ticareti ile 
uğraşılması söz konusu istisnanın 
kapsamı dışında bırakılmıştır.

İstisna uygulaması esas itibarıyla 
bütün kurumlar için geçerlidir. An-
cak, faaliyet konusu menkul kıy-
met veya taşınmaz ticareti ve kira-
lanması olan kurumların bu amaçla 
iktisap ettikleri ve ellerinde tuttuk-
ları kıymetlerin satışından elde et-
tikleri kazançlar için istisnadan ya-
rarlanmaları mümkün değildir.

Esas faaliyet konusu taşınmaz ticare-
ti veya kiralanması olmayan kurum-
lar ile, ticaret unvanına gayrimenkul, 
alım-satım, inşaat vb ibareleri “belki 
ileride lazım olur” diye ekleten an-
cak bu işler ile uğraşmayan kurumlar 
vergisi mükellefleri kiralamaya konu 
ettikleri gayrimenkullerinin satışından 
doğan bu kazançları için istisnadan 
yararlanabilir mi?

Bu sorunun cevabını vermeden ev-
vel konuya ilişkin Türk Ticaret Kanu-
nu’na atıf yapalım isterim. 

Bilindiği üzere 6762 sayılı eski 
Türk Ticaret Kanununun 137. 
Maddesinde “Ticaret şirketleri 
hükmi şahsiyete haiz olup şirket 
mukavelesinde yazılı işletme 
mevzuunun çevresi içinde kalmak 
şartıyla bütün hakları iktisap 
ve borçları iltizam edebilirler.” 
ifadesine yer verilmekteydi ve 
bahsi geçen madde metni hukuk 
dünyasında “ultra-vires” olarak 
isimlendirilmekteydi.

Yani şirketler, esas sözleşmelerinde 
ve ticaret unvanlarında yer alan iş-
letme konuları dışına çıkamıyor ve 
işletme konuları dışında yaptığı iş-
lemlerin şirketi bağlamaması anla-
mına geliyordu. 

Örneğin; eski uygulamada, top-
tan-perakende kuru gıda satışı 
işiyle uğraşan bir anonim şirket, 
esas sözleşmesinde yazmıyorsa 
inşaat işi, gayrimenkul alım-satımı 
yapamıyor; bu işi yapması için şir-
ket esas sözleşmesinde değişikliğe 
gitmesi gerekiyordu. Esas sözleşme 
dışı yapılan bu ticari faaliyetlerin 
ticaret hukuku çerçevesinde yok 
hükmünde sayılması nedeniyle şir-
ketler işletme konularını oldukça 
geniş tutuyor, gelecekte yapmayı 
düşündükleri işleri dahi şirket söz-
leşmelerine yazıyorlardı. Bu ne-
denle bazı şirketlerin ticaret unva-
nı Ticaret Sicil Gazetesinde yarım 
sayfayı kapsayabiliyordu. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 371.
maddesi ile ultra-vires ilkesi kal-
dırıldı. Böylelikle "Temsile yetkili 
olanlar şirketin amacına ve işletme 
konusuna giren her tür işleri ve hu-
kuki işlemleri, şirket adına yapabilir 
ve bunun için şirket unvanını kul-
lanabilirler. Kanuna ve esas söz-
leşmeye aykırı işlemler dolayısıyla 
şirketin rücû hakkı saklıdır." hükmü 
hayatımıza girdi.
 
Böylelikle kurumlar, yaptıkları tica-
ri faaliyetlerinin yanında ek işler 
yaptıklarında söz konusu işler için 
de sorumluluk sahibi olmak zorun-
da kaldılar.

Şirket ana sözleşmesinde faali-
yet konusu olarak taşınmaz ti-
careti yazması istisnadan yarar-
lanmaya engel midir?

Örneğin; cam imalatı ile uğraşan 
bir kurumun aktifinde yer alan bir 
adet ofisin kiraya verilmiş olması, 
bu taşınmazın satışında istisna uy-
gulanmasına engel olur mu?

Ya da eski Ticaret Kanunu kapsa-
mında ultra-vires ilkesi gereği alı-
nabilecek tüm unvanları bünyesinde 
barındıran ancak esas (ana) faali-
yet konusu toptan-perakende kuru 
gıda satışı olan bir anonim şirke-
tin 2 yıldan fazla elinde aktifinde 
bulundurduğu ve atıl kalması yerine 
kiraya verdiği depoyu satması du-
rumunda, satış kazancı KVK 5/1-e 
istisnasına engel teşkil eder mi? 

Gerek Kurumlar Vergisi Kanunun 5. 
maddesinde gerekse Kurumlar Ver-
gisi 1 Seri No.lu Genel Uygulama 
Tebliğinin ilgili bölümlerinde taşın-
maz ticareti ile uğraşmak istisna-
dan yararlanmaya engel olarak 
gerek şart olmakla birlikte yeterli 
şart olmadığı açıkça belirtilmiştir.

Söz konusu kanun ve tebliğde ay-
rıca satışa konu kıymetlerin bu 
amaçla edinilmemesi gerektiği 
belirtilmiştir. Yani, asıl faaliyet ko-
nusu taşınmaz ticareti olsa dahi 
bu amaçla aktifte bulundurul-
mayan bir taşınmazın satışında 
Kurumlar Vergisi açısından istisna 
uygulanmalıdır. 

Ancak Kanun ve Tebliğ hükümleri 
bu kadar net iken Mali İdarenin 
muhtelif farklı görüşler verdiği özel-
gelere de rastlamak mümkündür. 
İsterseniz bu özelgelerin birkaç ta-
nesine göz atalım.

A. Konuya İlişkin 
Özelgeler

(Kayseri VDB 5.9.2011 tarih ve 102 
sayılı özelge) 

“Ana sözleşmesinde iştigal konuları 
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arasında taşınmaz ticareti bulun-
makla beraber bu işi fiilen yap-
mayan şirketiniz adına 13.09.2004 
tarihinde tescili yapılan ve bilanço-
nun aktif kısmında duran varlıklar 
arasında kayıtlı bulunan taşınmazın 
satışının Kurumlar Vergisi Kanunu-
nun 5/1.e maddesi kapsamında de-
ğerlendirilip değerlendirilmeyeceği 
hususunda görüş talep edilmiştir.

… Bu açıklamalar çerçevesinde, şir-
ketiniz her ne kadar taşınmaz ti-
caretini fiilen yapmasa da, şirketin 
ana sözleşmesinde iştigal konuları 
arasında taşınmaz ticareti bulun-
ması dolayısıyla, bilançoda duran 
varlıklar arasında kayıtlı olan ve 
13.09.2004 tarihinde tescil edilen 
taşınmazın satışından elde edi-
len kazancın 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 5 inci madde-
sinin birinci fıkrasının (e) bendinde 
yer alan istisnadan faydalanması 

mümkün bulunmamaktadır.”

(İstanbul VDB’nın 09/01/2012 tarih 
ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-80 
sayılı özelgesi)

“İlgide kayıtlı özelge talep formunuz 
incelenmiş olup, şirketinizce idare 
binası olarak kullanılan ancak tah-
liye edildikten sonra kiraya verilen 
gayrimenkulün tesliminde kurumlar 
vergisi ve KDV istisnası uygulanıp 
uygulanamayacağına ilişkin açıkla-
malara aşağıda yer verilmiştir. 

...Bu hüküm ve açıklamalara göre, 
faaliyet konularınız arasında her 
türlü taşınmaz alım satım, inşa ve 
kiralama faaliyetleri olan firmanızın 
aktifinde kayıtlı bulunan ve faali-
yetlerini yürütmek amacıyla kulla-
nılan taşınmazı 29.01.2009 tarihinde 
boşaltıp 14.07.2009 tarihinde kiraya 
vererek kira geliri elde edilmesi ile 

gayrimenkul ticareti ile iştigal edil-
miş olacağından, 29.01.2009 tari-
hinden itibaren şirketiniz faaliyet-
lerinin yürütülmesine yönelik olarak 
kullanılmayan taşınmazın satışından 
doğan kazanç dolayısıyla Kurumlar 
Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1. 
fıkrasının (e) bendi kapsamında ku-
rumlar vergisi istisnasından fayda-
lanılması mümkün değildir.”

(İstanbul Vergi Dairesi Baş-
kanlığı’nın 04.02.2016 tarih ve 
62030549- 125[5-2015/307]-9233 
sayılı özelgesi)

“Anılan tebliğin "5.6.2.3.4. Menkul 
kıymet veya taşınmaz ticareti ile 
uğraşılmaması" başlıklı bölümünde; 
menkul kıymet ve taşınmaz ticareti 
ve kiralanmasıyla uğraşan kurum-
ların bu amaçla ellerinde bulun-
durdukları istisna kapsamındaki 
değerlerin satışından elde ettikleri 
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kazançların istisna kapsamı dışında 
kaldığı, istisna uygulamasının esas 
itibarıyla bütün kurumlar için ge-
çerli olduğu, ancak faaliyet konusu 
menkul kıymet veya taşınmaz tica-
reti veya kiralanması olan kurum-
ların bu amaçla iktisap ettikleri ve 
ellerinde tuttukları kıymetlerin satı-
şından elde ettikleri kazançlar için 
istisnadan yararlanmalarının müm-
kün olmadığı belirtilmiştir.

Ayrıca, aynı bölümde verilen 4. ör-
nekte de, esas faaliyeti taşınmaz 
ticareti veya kiralaması olmayan 
bir şirketin, atıl olarak durmakta 
olan bir taşınmazını kiraya verdik-
ten iki tam yıl sonra satması ha-
linde taşınmazın elden çıkarılma-
sından doğan kazancın istisnadan 
yararlanmasının mümkün olduğu 
vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, Kurumlar Vergi-
si Kanununun 5-1/e maddesindeki 
şartları taşıması kaydıyla, Şirketiniz 
faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla 
iktisap edilen, ancak zaruri sebep-
lerle bir süre atıl kaldıktan sonra 
kiraya verilen binanın satışından 
doğan kazancın %75'lik kısmının ku-
rumlar vergisinden istisna edilmesi 
mümkün bulunmaktadır.”

Görüldüğü üzere Mali İdare konu-
ya ilişkin birbirinden farklı görüşler 
vererek mükellefler nezdinde konu-
yu daha da karmaşık hale getir-
miştir.

B. Konuya ilişkin 
Danıştay Kararları

Örnek Karar-1: “Danıştay 4. Da-
iresinin 058.06.2004 tarih ve 
E.2004/319, K.2004/1411 sayılı ka-
rarında; ana sözleşmesinde gay-
rimenkul alıp satacağına dair hü-
kümler bulunduğu halde, kurulduğu 
tarihten itibaren böyle bir faaliyet 
bulunmayan ve aynı zamanda 
gayrimenkul ticareti ile uğraştığına 
dair Maliye İdaresinin de hakkında 
herhangi bir tespitinin olmadığı ku-
rumun, taşınmaz satışında kurumlar 
vergisi istisnasından faydalanabile-

ceğine hükmedilmiştir.”
Örnek Karar-2: “Danıştay 3. Da-
iresi tarafından verilen 22.03.2016 
tarih ve E: 2012/3200 K: 2016/2361 
sayılı kararında eldeki verilere 
göre şirketin taşınmazı, ticareti-
ni yapmak üzere aktifinde bulun-
durduğu sonucuna ulaşılamazken, 
sadece şirket ana sözleşmesinde 
gayrimenkul ticareti yapmak iba-
resine yer verilmesinin, dava ko-
nusu taşınmazın, ticaretini yapmak 
amacıyla aktifte bulundurulduğu 
sonucuna varmak için yeterli ol-
mayacağı kararına varılmıştır.”

Örnek Karar-3: ”Danıştay 4. Dairesi 
30.11.2015 tarih ve E. 2012/1207 ve K. 
2015/6061 sayılı kararında, esas fa-
aliyeti menkul kıymet veya taşınmaz 
ticareti olan kurumların ticari faali-
yetleri çerçevesinde iktisap ettikleri 
ve ellerinde tuttukları kıymetlerin sa-
tışından elde ettikleri kazançların is-
tisna kapsamı dışında tutulduğu açık 
ise de bu mükelleflerin faaliyetlerinin 
yürütülmesi için tahsis ettikleri taşın-
mazların satışından elde ettikleri ka-
zançların istisna kapsamında değer-
lendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.”

C. Ankara Yeminli Mali 
Müşavirler Odası’nın 
Mevzuat İzleme 
Ve Değerlendirme 
Komisyonu Kararları

Örnek Karar-1: (19.08.2013 tarih 
ve 2013/145-11 sayılı Karar)

Komisyonumuzca KVK’nin 5/1-e 
maddesindeki istisna ile ilgili olarak 
çeşitli yönlerden yapılan değerlen-
dirme sonucunda, aşağıdaki öneri 
ve sonuca varılmıştır.

“Kurumların rapor konusu istisna-
dan yararlanabilmesi için şirket 
ana sözleşmelerinin etkisi dikkate 
alınmamalıdır. Bu görüş ülkemiz-
de şirket ana sözleşmelerinin mül-
ga 6762 sayılı Eski TTK gereğince 
olabildiğince geniş tutulmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden 
salt şirket ana sözleşmesinde işti-
gal konuları arasında gayrimenkul 

alım-satımına yer verilmiş olmasına 
dayanılarak istisnadan yararlanıla-
mayacağı konusunda bir yargıya 
varılamaz. Zira vergiyi doğuran 
olayın gerçek mahiyeti esastır. Ni-
tekim 1 seri no.lu KVK Genel Tebliği-
nin “5.6.2.3.4.” bölümünde örnekler-
le pekiştirildiği üzere kurumun esas 
faaliyet konusuna bakılarak karar 
verileceği belirtilmiştir.”

“Taşınmaz satış kazanç İstisnası 
uygulamasında münhasıran şirket 
sözleşmelerinde iştigal konusunun 
bir öneminin bulunmadığı ile za-
rar ile sonuçlanan satışlarda satış 
zararının kurum kazancından in-
dirilmesinde hukuki bir sakıncanın 
bulunmamaktadır.”

Örnek Karar-2:  (7.02.2014 Tarih 
ve 2014/153-03 sayılı Karar)

Komisyonumuzun KVK’nin 5/1-e 
maddesindeki istisna ile ilgili ola-
rak daha önceki 19.08.2013 tarih 
ve 2013/145-11 sayılı Kararı yeniden 
değerlendirilmek ve bazı yeni hu-
suslara da yer verilmek suretiyle 
alınan yeni kararda aşağıdaki de-
ğerlendirme yapılmıştır.

“Taşınmaz satış kazancı istisnasının 
uygulamasında, şirket esas sözleş-
mesinde faaliyet konuları arasında 
“inşaat yapımı veya taşınmaz alım 
satımı” gibi ifadelerin bulunmasının, 
fiilen inşaat işi ile uğraşıldığı veya 
taşınmaz alım satımı ile uğraşıldığı 
yönünde somut bir tespit bulun-
madıkça taşınmaz satış kazancı 
istisnasından yararlanmasına engel 
bulunmadığı,” “Esas faaliyet konusu 
taşınmazların kiralanması olanların 
dışında kalan şirketlerin söz konusu 
istisna hakkından yararlanmalarının 
mümkün bulunduğu.”
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IV. KVK, KVK Genel 
Tebliği, TTK, Özelge-
ler, Danıştay Karar-
ları ve Ankara YMM 
Odasının Kararları 
Çerçevesinde Ki-
ralanan Taşınma-
zlardaki İstisna 
Uygulamasına İlişkin 
Değerlendirmelerimiz

Görüldüğü üzere, konuya il iş-
kin birden fazla görüş mev-

cut. Mali İdarenin konuya yakla-
şımı ise yasa koyucunun konuya 
bakışına göre, istisna müessesesi-
ni daraltıcı niteliktedir.

Ayrıca konuyla ilgil i olarak yar-
gıya intikal etmiş ve sonuçlanmış 
olan ihtilaf az sayıda olduğundan 
yargı mercilerinin görüşleri net 
olarak ortaya çıkmamıştır. Dola-
yısıyla cezai yaptırım riskini alma-
mak adına idarenin yaklaşımı çer-
çevesinde elde edilen ve aşağıda 
belirti len sonuçlara dikkat edilme-
sinde fayda bulunmaktadır.

Konuyu esas faaliyet konuları ara-
sında taşınmaz ticareti ve kiralan-
ması bulunan şirketler ile esas fa-
aliyet konuları arasında taşınmaz 
ticareti ve kiralanması bulunmayan 
şirketler bakımından ikiye ayrılması 
gerektiği kanaatindeyim.

A. Faaliyet konuları 
arasında Taşınmaz 
ticareti ve kiralanması 
faaliyeti bulunanlar;

 ► Mali İdare; Şirket ana sözleşme-
lerinde ya da benzeri nitelikte bir 
kayıtta( Örneğin ticaret unvanın-
da) taşınmaz ticareti ve kiralama-
sı faaliyetinin yapıldığına dair bir 
ibare görürse, Hazine lehine ve 
mükellef aleyhine bir tutum sergi-
lemektedir. Bu şirketlerce yatırım 
ya da ticaret amacıyla alınan ve 
satışa konu edilen taşınmazların 
satışında KV ve KDV istisnalarını 
uygulamak mümkün değildir.

 ►  Anılan şirketler için çok açık 
şekilde faaliyetin gerçekleşti-
rilmesi için edinildiği belli olan 
taşınmazların satışında söz ko-
nusu istisnalardan faydalanmak 
mümkündür. Ancak yukarıdaki 
özelgelerde de belirttiğimiz gibi, 
bu taşınmazların kısa süreli bile 
olsa atıl kalmamalarına yönelik 
olarak kiralamaya konu edildiği 
durumların, taşınmaz ticareti ve 
kiralaması faaliyeti gibi algılan-
dığını belirtmemizde fayda var. 

B. Faaliyet konuları arasın-
da taşınmaz ticareti ve ki-
ralaması bulunmayan şir-
ketler bakımından;

Her ne kadar farklı bir sek-
törde ticari faaliyette bu-

lunulmasına rağmen, kurumların 
satmak amacıyla aktife aldığı 
ve faaliyetine tahsis etmediği 
taşınmazları satışa konu etme-
leri durumunda istisnaların uygu-
lanması mümkün değildir. Elbette, 
bu kurumların faaliyetlerine tahsis 
ettikleri ya da bu amaçla edindik-
leri taşınmazların satışında istis-
naların uygulanması mümkündür.

Mali İdare edinme amacının sor-
gulanması konusunda niyet oku-
yuculuğuna soyunmuştur. Edin-
me amacının tespitinde görünen 
emareler sonucu belirleyecek ve 
uygulamaya karine teşkil ede-
cektir. Bu nedenle, gerçek durum 
farklı olsa dahi istisna uygulama-
sında bu emarelerin dikkate alın-
ması yerinde olacaktır.
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Sonuç

Bu çalışmamız; “kiralanan gay-
rimenkullerin taşınmaz satış 

kazancından yararlanıp yarar-
lanamayacağı” özelinde olup; 
konuya ilişkin Mali İdarenin, Yargı 
makamlarının ve Meslek Odalarının 
yaklaşımlarına da verilerek konuyu 
geniş bir perspektifte değerlendir-
meyi amaçlamıştır.

Kurumlar Vergisi Kanununda men-
kul kıymet veya taşınmaz ticareti ve 
kiralanmasıyla uğraşan kurumların 
bu amaçla ellerinde bulundur-
dukları istisna kapsamındaki de-
ğerlerin satışından elde ettikleri 
kazançların istisna kapsamı dı-
şında olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Mali İdare, kurumların şirket unva-
nında yazılan “ taşınmaz alım- sa-
tım- kiralama” gibi ibareleri , fiilen 
o işle uğraşılmasa bile, esas faaliyet 
unsuru olarak saymayı tercih ederek 
istisna uygulamasını daraltmaktadır. 
Oysaki Yargı, konuya geniş bir pers-
pektiften bakarak, ticaret unvanının 
yapılan işle alakası olmayabileceği 
hususunu değerlendirmiştir. 

Öte yandan; 1 seri no.lu Kurum-
lar Vergisi Genel Tebliğin 5.6.2.3.4. 
bölümünde, esas faaliyeti taşın-
maz ticareti ve kiralaması olma-
yan bir şirketin, âtıl durumdaki bir 
taşınmazını kiraya verdikten iki tam 
yıl sonra satması halinde istisna-
dan yararlanılabileceğine dair bir 
örneğe de yer vermiştir. 
Yargı makamlarının konuya ilişkin 

yaklaşımını benimsediğimizi belir-
terek, Kanunun istisnaya kapattığı 
kiralama işinin  "esas faaliyet" hali-
ne gelmiş olan kiralama olduğunu 
düşünmekteyim. 

Kanun koyucu ve yargı makamları 
ile Mali İdarenin aynı görüşte ol-
maması nedeniyle;

Mali İdarenin “esas faaliyet” yo-
rumlamalarının hazine lehine ol-
masına rağmen (mevcut yargı 
kararları ile birlikte Danıştay’ın 
bu yaklaşıma katılmadığının an-
laşılmasından dolayı) kurumların 
bahsi geçen istisnayı içeren kurum-
lar vergisi beyannamesini ihtirazi 
kayıtla vererek, konuyu davaya 
taşımasının daha doğru olacağını 
düşünmekteyim.
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Ahmet YILMAZ
Kıdemli Müdür, Vergi Hizmetleri,SMMM

SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE 
YENİLEME FONU UYGULAMASI

ahmet.yilmaz@centrumdenetim.com

Giriş 

Teknolojik yenil ik ve gelişmele-
rin hız kazandığı son yıl larda 

işletmelerin teknolojideki değişik-
likleri takip etmeleri oldukça güç-
leşmiştir. Bir makine veya teçhizat 
çok kısa sürede demode olmakta, 
bu da işletmelerin diğer işletmeler 
ile olan rekabette geri kalmala-
rına neden olmaktadır. Özellikte 
ekonomik krizin etkilerinin ağır bir 
şekilde hissedildiği günümüzde iş-
letmeler, öncesinden daha fazla 
finansmana ihtiyaç duymaktadır-
lar. Bu nedenle son zamanlarda 
vergi kanunlarında mükelleflere 
tanınan vergisel imkânlar önemi-
ni daha da artırmıştır. 213 sayı-
lı Vergi Usul Kanunu’nun 328. ve 
329. maddelerinde düzenlenen 
ve amacı işletmelerin teknolojik 
yenil ik ve gelişmeleri takip et-
melerini kolaylaştırmak ve mad-
di duran varlıkların yenilenmesini 
teşvik etmek olan yenileme fonu 
müessesesi de mükelleflere vergi 
kanunlarında tanınan finansman 
kolaylıklarından biridir. 

Vergi usul kanunu 328. maddesin-
de yer alan yenileme fonu uygula-
ması ile amortismana tabi iktisadi 
kıymet satışlarına il işkin ortaya çı-
kan karların ötelenmesine olanak 
sağlanmaktadır. Bu yazımızda son 
yasal düzenlemeler çerçevesinden 
yenileme fonuna il işkin uygulama-
lardan bahsetmeye çalışacağız.

Bu yazımızda, iştirak hissesi satı-
şından doğan kazançlara il işkin 
istisna uygulamasının kurumlar 
vergisi kanunu kapsamında örnek-
lerle ele almaya çalışacağız.

I. Yenilme Fonunun 
Mahiyeti ve 
Kapsamı

Yenileme fonu kanun ve teb-
liğlerde geçen ifadeler çerçe-

vesinde amortisman tabi iktisadi 
kıymetin yenilenmek amacıyla satıl-
ması sonucu elde edilen karın ilgili 
dönem karına ilave edilmeden bi-
lançoda öz kaynaklar altında takip 
edilmek suretiyle hesaplanan ver-
ginin ötelenmesine imkan sağlayan 
bir uygulama olarak tanımlanabilir.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere ye-
nileme fonundan yaralanmanın bazı 
şartları vardır. Bu şartları kısaca;

 ►  İşletmenin bilanço esasına göre 
defter tutması, 

 ►  Yenilenen iktisadi kıymetin 
amortismana tabi olması,

 ►  Satış karının bilançoda 549 
Özel Fonlar Hesabında takip 
edilmesi, 

şeklinde sıralayabiliriz.

Vergi Usul Kanunun 328. Madde-
sinde amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerin satılması halinde alınan 
bedel ile bunların envanter defte-
rinde kayıtlı değerleri arasındaki 
fark kar ve zarar hesabına geçi-
rileceği, işletme hesabı esasında 
defter tutan mükelleflerle serbest 
meslek kazanç defteri tutan mükel-
lefler bu farkı defterlerinde hasılat 
veya gider kaydedecekleri belirti-
lerek uygulamadan sadece bilanço 
esasın göre defter tutan gelir ve 
kurumlar vergisi mükelleflerin yara-
lanabileceği bunlar dışındaki diğer 

mükelleflerin amortisman tabi ikti-
sadi kıymet satışından elde edilen 
kazançların yenileme fonu uygu-
lamasından faydalanamayacakla-
rı açıkça belirtilmiştir. Satış karının 
yenileme fonu hesabında tutulabi-
leceği süre 3 yıl olarak belirlenmiş 
ve bu sürede yenilenmeyen iktisadi 
kıymetin fon hesabında bekletilen 
satış karının 3.yılın karına eklenece-
ği belirtilmektedir.

II.  Yenileme Fonu 
Uygulaması ve 
Yasal Değişiklikler

Yenileme fonu uygulaması işlet-
melerin amortismana tabi ikti-

sadi kıymetlerini satılarak elden çı-
karılması suretiyle, satış kârlarından 
yararlanarak söz konusu iktisadi kıy-
metlerini yenileyebilmeleri amacıyla 
Vergi Usul Kanunu’nun 328. madde-
siyle uygulamaya girmiştir. Uygula-
mada bir vergi erteleme müessesesi 
olarak da kullanılan yenileme fonu 
uygulamasında, 26.10.2021 tarihinde 
yayımlanan 7338 sayılı kanunla bazı 
değişiklikler yapılmıştır.

Yenileme fonu uygulamasında 
amortismana tabi iktisadi kıy-

metin satışından elde edilen kar 
pasifte geçici bir hesapta azami 
üç yıl süre ile tutulacağı ve her ne 
sebeple olursa olsun bu süre için-
de kullanılmamış olan karlar üçün-
cü yılın vergi matrahına eklenece-
ği yönünde ifade yer almaktaydı. 
Uygulamada ise söz konusu üç 
yıllık sürenin hesabında tereddütlü 
hususlar yaşanmakta ve İdare ve 
mükellef arasında ihtilaflı durumlar 
oluşmaktaydı. 7338 sayılı kanunu 
36. maddesiyle yapılan düzenle-
me ile Bilanço esasına göre defter 
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tutan mükelleflerce satılan iktisadi 
kıymetlerin yenilenmesi veya ben-
zer mahiyetteki bir iktisadi kıymetin 
iktisabı, işin niteliğine göre zorunlu 
bulunur veya bu hususta işletmeyi 
idare edenlerce karar verilmiş ve 
teşebbüse geçilmiş olursa bu tak-
dirde, satıştan doğan kâr, satışın 
yapıldığı tarihi takip eden üçüncü 
takvim yılının sonuna kadar pasif-
te geçici bir hesapta tutulabileceği 
belirtilerek bu alandaki yorum fark-
lılıkları giderilmiştir.

Bu süre içinde, satılan iktisadi kıy-
metlerin yenilenmesi veya benzer 
mahiyetteki bir iktisadi kıymetin 
iktisabı gerçekleşmezse, geçici he-
sapta tutulan kâr, satışın yapıldığı 
yılı takip eden üçüncü takvim yılı-
nın kâr ve zarar hesabına eklene-
ceği belirtilmiştir. 

Öte yandan mevcut düzenlemede; 
satılan kıymet yerine farklı sayıda 
kıymet alınabileceğine dair açıklık 
bulunmamaktaydı.

Yeni düzenleme ile; satılan kıymet 
yerine finansal kiralama yoluyla 
edinilenler de dahil olmak üzere bir 
veya birden fazla kıymet alınabile-
ceği ifade edilmiştir.

Yenileme Fonu uygulaması; satılan 
iktisadi kıymetlerin yenilenmesinin 
veya benzer mahiyetteki bir iktisa-
di kıymetin iktisabının işin niteliğine 
göre zorunlu bulunması veya bu hu-
susta işletmeyi idare edenlerce karar 
verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olması 
halinde uygulanabilmektedir. Diğer 
bir deyişle satılan bir iktisadi kıymetin 
yenilenmesinin ve benzer nitelikteki 
iktisadi kıymetin zaruriyet arz etmesi 
gerektiğinden satışı yapılan kıymet 
ile alışı yapılan kıymetin aynı nevi-
den olması sonucunu doğurmaktadır.

Yeni düzenlemede ise bu hususta 
bir düzenlemeye gidilmemiş olup 
bu kapsamda önceki uygulamada 
olduğu gibi dikkat edilmesi gere-
ken en önemli husus; birden fazla 
amortismana tabi iktisadi kıymete 
ait satış karı olması durumunda her 
iktisadi kıymete ait yenileme fonu-

nun ayrıntılı olarak tespit edilebile-
cek şekilde muhasebe uygulaması-
nın yapılması gerektiğidir. Örneğin 
çok sayıda binek otomobil satışın-
dan doğan karlar bu fona alınacak 
ise her bir binek otomobil satış ka-
rından yeni alınan plaka bazlı yeni 
binek otomobillerin amortismanının 
eşleştirilmesi ve listelenerek takibi-
nin yapılması gereklidir.

7338 sayılı Kanun’la yapılan deği-
şiklikle satılanın yerine yeni bir kıy-
met alınmasından söz edilmişse de, 
Maliye idaresince buradaki “yeni” 
kelimesi ile kullanılmamış değerin 
kastedilmediği, satılanın yerine alı-
nan iktisadi kıymetin kastedildiği 
kabul edilmektedir. Bu nedenle satı-
lanın yerine alınan ikinci el de ola-
bilir. 7338 sayılı kanun ile yapılan 
düzenlemede Pasifte geçici bir he-
sapta tutulan kâr, finansal kiralama 
yoluyla edinilenler de dâhil olmak 
üzere satışı yapılan iktisadi kıymetle 
aynı mahiyette olmak şartıyla bir-
den fazla kıymetin ediniminde bu 
Kanun hükümlerine göre ayrılacak 
amortismanlara mahsup edilebile-
ceği belirtilmiş ve bu mahsup ta-

mamlandıktan sonra kalan tutarlar 
amortisman gideri olarak muhase-
beleştirileceği belirtilmiştir.

Yenilemenin sadece satılan veya 
doğal afetten zarar gören iktisadi 
kıymetin aynısı ile sınırlı tutulmayıp, 
“benzer mahiyetteki” bir iktisadi 
kıymetin iktisabı şeklinde genişle-
tilmiş olması, mükellef lehine bir 
değişikliktir. Ayrıca, yenileme işle-
minde, satılan veya doğal afetten 
zarar gören bir iktisadi kıymetin 
yerine yine sadece bir adet de-
ğil de, teknik icaplar gereği birden 

fazla iktisadi kıymet alınmışsa bu-
nun da yenileme fonu uygulaması-
na engel olmadığına Kanun mad-
desinde yer verilmiştir.

Yenilemenin en geç hangi tarihe 
kadar gerçekleştirilmesi gerektiği, 
diğer bir ifadeyle yenileme fo-
nunun bilançoda kalacağı azami 
sürenin hesabının nasıl yapılacağı 
mükelleflerle Maliye İdaresi arasın-
da öteden beri ihtilaf konusuydu. 
Kanun koyucu, yargı kararlarının 
mükellef lehine olan yorumunu da 
dikkate alarak, 3 yıllık sürenin he-
sabını, izleyen yıldan itibaren he-
saplamayı uygun bulmuştur.

Bir örnekle açıklamak gerekirse 
ABC İnşaat Şirketi aktifinde kayıt-
lı bulunan ve işletme malzemelerini 
taşımada kullandıkları maliyet be-
deli 100.000TL Birikmiş amortismanı 
75.000TL olan kamyoneti aynı nite-
liklere sahip yeni kamyonet almak 
üzere 05.04.2019 tarihinde inşaat 
hizmeti verdiği BAY Limited Şirketine 
480.000TL’ye (Kdv İhmal Edilmiştir) 
satmıştır. Yapılması gereken muha-
sebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

Kanunda yenileme fonunun “pasif-
te geçici bir hesapta” tutulmasın-
dan söz edildiğinden, bu fon sa-
dece bilanço usulüne göre defter 
tutanlarca ayrılabilir. Örnekte 2019 
yılında satışı yapılan taşıta ait satış 
karını özel fonlar hesabında takip 
edilmekte ve kanunda belirtildiği 
satışın yapıldığı yılı izleyen üç yıl 
içinde yani 2022 yılı sonuna kadar 
yeni kamyonet alınmak üzere fon 
hesabında takip edilebilecektir. Bu-
rada yeni kamyonetten kasıt aynı 
niteliklerde kamyonetin olmasıdır. 
ABC İnşaat Şirketi 10.10.2021 tari-

05.04.2021

120 Alıcılar Hesabı 480.000TL

257 Birikmiş Amortis-
manlar

75.000TL

254 Taşıtlar 100.000TL

549 Özel Fonlar 455.000TL
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hinde inşaat malzemelerini taşımak 
üzere 1.850.000TL Karşılında iki adet 
kamyonet satın almış olup, muhase-
be kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

Muhasebe kaydında da görüldüğü 
üzere özel fonlar hesabında takip 
edilen tutarın tamamı aynı mahi-
yette satın alınan sabit kıymetlerin 
dönem amortismanından mahsup 
edildikten sonra kalan amortisman 
gider olarak kayıtlara alınmaktadır.

ABC Şirketi satışını yaptığı kamyonetin 
yerine alması gereken yeni kamyoneti 
2022 yılı sonuna kadar satın alarak 
şirket aktifine kaydetmesi, aksi durum-
da özel fonlarda tutulan 455.000TL’lik 
tutarın 2022 yılı sonunda dönem ka-
rına eklenmesi gerekecektir. Bu du-
rumda yapılması gereken muhasebe 
kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

Yukarıda muhasebe kaydında gö-
rüldüğü üzere üç yıllık süre için-
de iktisadi kıymetin yenilenmemesi 
durumunda satış karı üçüncü yılın 
dönem karına eklenerek beyan edi-
lecektir. Ayrıca satışın yapıldığı yılı 
takip eden üçüncü takvim yılının so-
nundan önce işin terki, devri veya 
işletmenin tasfiyesi hâlinde pasifte 
geçici bir hesapta tutulan kâr o yı-
lın kâr ve zarar hesabına eklenmesi 
gerekmektedir.

3 yıllık süre içinde yenilenmiş olan 
kıymetlerin yenileme bedelini aşan, 
diğer bir ifadeyle bu yeni kıymet-
lerin amortismanına mahsup edi-

lemeyecek bir fon kısmı kalmış ise, 
onun da en geç, satıştan veya 
tazminattan doğan karın doğduğu 
yılı izleyen 3. yılın kar ve zararına 
eklenmesi gerekir.

Sonuç

İşletmelerin sahip oldukları amor-
tismana tabi iktisadi kıymetlerin 

yenilenmesini teşvik amacıyla uy-
gulamaya konan yenileme fonu 
uygulaması diğer yandan vergi 
ötelemesi maksadıyla da kulla-
nılmaktadır. İhtiyari bir uygulama 
olan yenileme fonu uygulaması ile, 
işletmeler yapmış oldukları vergi 

planlaması çerçevesinde vergi ka-
nunlarınca kendilerine tanınan bu 
hakkı kullanma hakkına sahiptirler.

7338 sayılı Kanun ile Yenileme Fonu 
uygulamasında aşağıdaki değişik-
likleri kısaca özetlemek gerekirse;

 ►  Yenileme Fonu’ndan sadece 
bilanço esasında defter tutan 
mükellefler yararlanabileceği 
açıkça hüküm altına alınmış-

tır. Zira ayrılan fon akıbetinin 
izlenebilmesi ancak bu usulde 
mümkündür.

 ► Yenileme sadece satılan veya 
doğal afetten zarar gören ik-
tisadi kıymetin aynısı ile sınırlı 
tutulmayıp, “benzeri mahiyette-
ki” bir iktisadi kıymetin iktisabı 
şeklinde genişletilmiştir. Satılan 
iktisadi bir kıymetin yerine ben-
zer mahiyette bir kıymet alınsa 
da yenileme fonundan yarar-
lanılabilecektir. Ayrıca yenileme 
işleminde, satılan veya doğal 
afetten zarar gören bir iktisadi 
kıymetin yerine yine sadece bir 
adet değil, teknik icaplar gereği 
birden fazla iktisadi kıymet alın-
mışsa bu da yenileme fonu uy-
gulamasına engel olmayacaktır.

 ► Satıştan veya alınan sigorta taz-
minatından doğan kâr Yenileme 
Fonu hesabında, ayrıldığı yılı iz-
leyen yıldan itibaren üçüncü yılın 
sonuna kadar kalabilecektir.

7338 sayılı kanun ile yapılan düzen-
lemede vergi daireleri ile mükellefler 
arasındaki 3 yıllık sürenin nasıl he-
saplanacağına ilişkin tereddütler ve 
birden fazla sabit kıymet alımında 
amortisman giderlerinin yenileme 
fonundan mahsup edilmesi konula-
rı açıklığa kavuşmuş ve tereddütler 
mükellef lehine giderilmiş oldu.

Mükelleflere amortismana tabi ik-
tisadi kıymet satışlarında ödene-
cek verginin ötelenmesi noktasında 
avantajlar sağlayan yenileme fonu 
bir çok mükellefin etkin olarak kul-
landığı ve mükelleflere sağladığı 
vergisel avantajın yanında, günümüz 
ekonomik şartlarında kontrol edil-
mesi oldukça zorlaşan nakit akışla-
rına da olumlu yansımaları olacaktır.

10.10.2021

254 Taşıtlar 1.850.000TL

320 Satıcılar 1.850.000TL

İki Adet Kamyonet Alımı

31.12.2021

549 Özel Fonlar 455.000TL

770 Genel Yönetim Giderleri 7.500TL

257 Birikmiş 
Amortismanlar

462.500TL

31.12.2022

549 Özel Fonlar 455.000TL

679 Diğer Olağan Dışı Gelir 
ve Karlar

455.000TL
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Yiğit Kerimoğlu
Kıdemli Denetçi, Vergi Hizmetleri,SMMM

YÜK TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİNDE 
KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

yigit.kerimoglu@centrumdenetim.com

Giriş 

16.02.2021 tarihli ve 31397 sayı-
lı Resmi Gazete yayımlanan “35 

Seri No.lu Katma Değer Vergisi Ge-
nel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ” ile KDV 
tevkifatına yönelik önemli düzenle-
meler yapılmıştır.

Yapılan düzenlemeyle birlikte; kıs-
mi tevkifat uygulanacak işlemler 
ile tevkifat uygulayacak alıcıların 
kapsamı genişletilmiş, bazı işlem-
lerdeki tevkifat oranları artırılmış 
ve kısmi tevkifat işlemlerinden do-
ğan KDV iadesine ilişkin düzenle-
meler yapılmıştır.

Bu makalede; “35 Seri No.lu Kat-
ma Değer Vergisi Genel Uygulama 
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ” ile kapsama alınan 
yük taşımacılığı hizmetlerinde tev-
kifat uygulamaları konusu üzerin-
de durulacaktır.

I. “35 Seri Nolu Katma 
Değer Vergisi 
Genel Uygulama 
Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Tebliğ” İle Taşımacılık 
Hizmetlerinde 
Yapılan Değişiklikler

Kısmi tevkifat kapsamındaki il-
gili mükelleflere yönelik ola-

rak belirlenen sorumlulukların yanı 
sıra karayoluyla yük taşımacılığı 
hizmetleri için de kısmi tevkifat 
yükümlülüğü getirilmiş ve bunlara 
ilişkin olarak uygulanacak kısmi 
tevkifat oranları belirlenmiştir.

35 Seri Nolu Katma Değer Vergisi 
Genel Uygulama Tebliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 7. 
Maddesi ile KDV Genel Uygulama 
Tebliğinin “Servis Taşımacılığı Hiz-
meti” başlıklı (I/C-2.1.3.2.11.) bölümü 
Taşımacılık hizmetleri olarak de-
ğiştirilmiştir. İlgili tebliğ ile yapılan 
değişikliklere göre yük taşımacılığı 
hizmeti alımlarında tevkifat oranı 
2/10 olarak belirlenmiştir.

Taşımacılık Hizmetlerinin kapsamın-
da yapılan değişiklikler ile;

 ►  Tevkifata tabi hizmetler; per-
sonel, öğrenci, müşteri ve ben-
zerlerinin belirli bir güzergah 
dahilinde taşınması amacıyla 
ihdas ettikleri servis hizmetleri-
ne ilişkin olarak yaptıkları taşı-
macılık hizmeti alımları ile sınır-
lıyken ilgili tebliğ ile karayoluyla 
yapılan yük taşımacılığı hizmeti 
alımları da dahil edilmiş,

 ►  Kargo işletmeciliği yetki belge-
si sahibi mükellefler tarafından 
yapılan kargo taşıma işleri ha-
riç tutulmuş,

 ►  Söz konusu hizmetlerin, tahsis 
edilmiş özel plakalı araçlar ile 
yapılıp yapılmaması, ilgili birim-
lerden taşımacılıkla ilgili zorun-
lu belge ve sertifikaların alınıp 
alınmaması veya taşıma işinde 
kullanılan aracın özmal ya da 
sözleşmeli taşıt olup olmaması 
tevkifat uygulaması kapsamına 
engel olmadığı açıklanmış,

 ►  Taşımacılık hizmetini yüklenen bir 
firmanın, bu işi bizzat ifa etme-
yip bir başka firmaya devretmesi 
durumunda, taşımacılık hizmetini 
alan tarafından bu kapsamda 

açıklamalarına yer verilmiştir.

Uygulama kapsamında sadece ka-
rayolu ile yapılan yük taşıma hiz-
meti alımları KDV tevkifatı kapsamı-
na alınmış olup, deniz ve havayolu 
yük taşıma alım hizmetleri ise tevki-
fat kapsamı dışında tutulmuştur. 

II. Yük Taşıma 
Hizmetlerinde 
Tevkifat Yapmakla 
Sorumlu Olanlar

Yük taşıma hizmetlerinde Tebli-
ğin I/C-2.1.3.1/a bölümünde yer 

alan “KDV mükellefleri” (sadece so-
rumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu 
kapsama dahil değildir) ile Tebliğin 
I/C-2.1.3.1/b bölümünde yer alan 
“Belirlenmiş alıcılar” (KDV mükellefi 
olsun olmasın) KDV tevkifatı yap-
mak ile sorumludur.
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Tebliğin I/C-2.1.3.1/b bölümünde yer 
alan “Belirlenmiş alıcılar” aşağıda 
yer almaktadır;

 ►  5018 sayılı Kanuna ekli cetveller-
de yer alan idare, kurum ve kuru-
luşlar, il özel idareleri ve bunların 
teşkil ettikleri birlikler, belediyele-
rin teşkil ettikleri birlikler ile köyle-
re hizmet götürme birlikleri,

 ►  Yukarıda sayılanlar dışındaki, 
kanunla veya Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesiyle kurulan kamu 
kurum ve kuruluşları,

 ►  Döner sermayeli kuruluşlar,

 ►  Kamu kurumu niteliğindeki mes-
lek kuruluşları,

 ►  Kanunla kurulan veya tüzel kişi-
liği haiz emekli ve yardım san-
dıkları,

 ►  Bankalar,

 ►  Sigorta, reasürans ve emeklilik 
şirketleri,

 ►  Sendikalar ve üst kuruluşları,

 ►  Vakıf üniversiteleri,

 ► Mobil elektronik haberleşme 
işletmecileri,

 ►  Büyükşehir belediyelerinin su ve 
kanalizasyon idareleri,

 ►  Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu 
İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri),

 ► Özelleştirme kapsamındaki ku-
ruluşlar,

 ►  Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara 
devredilen kuruluşlar,

 ►  Organize sanayi bölgeleri ile 
menkul kıymetler, vadeli işlemler 
borsaları dahil bütün borsalar

 ► Yarıdan fazla hissesi doğrudan yu-
karıda sayılan idare, kurum ve ku-
ruluşlara ait olan (tek başına ya da 
birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

 ►  Payları Borsa İstanbul (BİST) 
A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

 ►  Kalkınma ve yatırım ajansları.

Belirlenmiş alıcılar ile ilgili tevkifat uy-
gulamasında aşağıdaki hususların göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir.

 ► Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakan-
lığına bağlı aile hekimliği kurumla-
rı, belirlenmiş alıcılar kapsamında 
değerlendirilmez,

 ► Belirlenmiş alıcıların birbir-
lerine karşı yaptıkları teslim 
ve hizmetlerde (şirketleşenler 
dahil profesyonel spor kulüp-
lerince yapılanlar hariç), KDV 
tevkifatı uygulanmaz,

 ► 5018 sayıl ı Kanuna ekli cetvel-
lerde yer alan idare, kurum ve 
kuruluşların tevkifat uygulama-
sı kapsamındaki alımlarına ait 
bedellerin, genel bütçe öde-
nekleri dışındaki bir kaynaktan 
ödenmesi tevkifat uygulaması-
na engel değildir,

 ► Bu kapsamda tevkif edilen 
vergiler, vergi sorumlularına 
ait 2 No.lu KDV Beyannamesi 
ile yetki alanı içerisinde bulu-
nulan vergi dairesine, Tebliğin 
(I/C-2.1.1 .1) bölümündeki açık-
lamalara göre beyan edilip 
kanuni süresi içerisinde ödenir,

 ► KDV mükellefiyeti bulunma-
yanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) 
ayrımı kapsamında olmamak 
kaydıyla, kısmi tevkifat uygula-
ması kapsamındaki alımlarında 
tevkifat uygulaması söz konu-
su olmayacaktır,

açıklamalarına yer verilmiştir.
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III. Yük Taşıma 
Hizmetlerinde 
Uygulanan Tevkifata 
İlişkin Uygulama 
Örnekleri

Yukarıdaki açıklamalarımızda bah-
setmiş olduğumuz gibi yük taşı-

ma hizmetlerinin fiilen yapılması ile 
yük taşıma hizmetini yüklenen firma-
nın bu işi bizzat ifa etmeyip bir baş-
ka firmaya devretmesi KDV tevkifatı 
uygulaması açısından farklı sonuçlar 
doğurmaktadır.

A. Yük Taşıma Hizmetinin 
Fiilen Verilmesi Durumu

Örnek:  Tekstil A.Ş,  Y Taşımacılık A.Ş 
ile ürünlerinin kara yolu ile taşınması 
konusunda taşıma hizmet anlaşması 
yapmıştır. Söz konusu taşıma hizmeti 
doğrudan Y Taşımacılık A.Ş tarafın-
dan ifa edilecektir. Bu durumda Y 
Taşımacılık A.Ş. hizmeti yük taşıma 
hizmetini fiilen kendisi ifa ettiği için Y 
Taşımacılık A.Ş’ nden alınan söz ko-
nusu yük taşıma hizmeti için  2/10 
oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.;

B. Yük Taşımacılık 
Hizmetini Yüklenen 
Firmanın Bu İşi Bizzat 
İfa Etmeyip Bir Başka 
Firmaya Devretmesi 
Durumu

Örnek: X Tekstil A.Ş,  Y Taşımacılık A.Ş 
ile ürünlerinin kara yolu ile taşınması 
konusunda taşıma hizmet anlaşması 
yapmıştır. Y Taşımacılık A.Ş söz konusu 
taşıma işini Z Taşımacılık A.Ş’ ne dev-
retmiştir. Bu durumda Z Taşımacılık A.Ş 
tarafından Y Taşımacılık A.Ş’ ne verilen 
hizmet tevkifata tabi olup, düzenlenen 
taşıma hizmet bedeli üzerinden 2/10 
oranında tevkifat yapılacaktır. Buna 
karşın Y Taşımacılık A.Ş tarafından X 
Tekstil A.Ş’ ye düzenlenecek taşıma 
hizmet bedeli üzerinden ise tevkifat 
yapılmayacaktır.

Sonuç

Taşımacılık hizmeti bakımından 
sadece servis taşımacılığı hizme-

tinde uygulanan KDV tevkifatı uygu-
laması 16 Şubat 2021 tarihinde ya-
yımlanan “35 Seri No.lu Katma Değer 
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 
karayolu yük taşımacılığını da tevkifat 
kapsamına dahil etmiştir.

İlgili tebliğde yer alan değişiklikler 
ile birlikte karayolu yük taşımacılı-
ğı 2/10 oranında tevkifata tabi olup 
01.03.2021 tarihinden itibaren uygu-
lanmaya başlanmıştır.

Yük taşıma hizmetlerinde KDV Genel 
Uygulama Tebliğin I/C-2.1.3.1/a ve b 
bölümünde yer alan “KDV mükellefle-
ri” ile “Belirlenmiş alıcılar” KDV tevki-
fatı yapmak ile sorumludur.

Taşımacılık hizmetini yüklenen bir fir-
manın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir 
başka firmaya devretmesi durumunda, 
taşımacılık hizmetini alan tarafından 
bu kapsamda tevkifat yapılmayacağı 
ve ancak taşımacılık hizmetini yüklenen 
firma tarafından, taşımacılık hizmetini 
fiilen ifa eden firmadan alınan hizmet 
için KDV tevkifatı uygulanacağı husu-
suna dikkat edilmesi gerekmektedir.
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Serbest Meslek Erbabı Tara-
fından İşte Kullanılmak Üzere 
Alınan Motosiklete Ait Giderler 
İndirim Konusu Yapılabilir Mi? 

*15.03.2022 Tarih ve 290787 
Sayılı Özelge

Mali müşavirlik faaliyetiyle iş-
tigal eden mükellefin; ev ile 

ofis arasında ve müşteri ziyaret-
lerinde kullanılmak üzere almış 
olduğu motosiklete ilişkin katma 
değer vergisinin indirim konusu 
yapılıp yapılamayacağı, moto-
siklete ait yakıt, tamir, bakım vb. 
giderlerin mesleki kazancınızın 
tespitinde gider olarak indirim 
konusu yapılıp yapılamayacağı ve 
söz konusu giderlerin binek oto-
mobillere ilişkin uygulanan gider 
kısıtlaması kapsamında değerlen-
dirilip değerlendirilmeyeceği hu-
suslarında görüş talep edilmiştir.

Motosikletin işletmeye dahil edil-
mesi ve işte kullanılması kaydıyla, 
yapılan yakıt, tamir-bakım harca-
malarının, Gelir Vergisi Kanunu-
nun 68 inci maddesinin (5) nu-
maralı bendi kapsamında, aynı 
bentte yer alan binek otolar-
da gider kısıtlamasına ilişkin 
sınırlamalara tabi olmaksızın, 
safi kazancın tespitinde indi-
rim konusu yapılması mümkün 
bulunmaktadır.

Serbest meslek faaliyetinde kul-
landığınız motosiklet ve motosik-
lete il işkin Gelir Vergisi Kanununa 
göre serbest meslek kazancının 
tespitinde indirim konusu ya-
pılması kabul edilen yakıt, ta-
mir-bakım gibi giderler ne-
deniyle ödediğiniz KDV'nin 
takvim yılını takip eden takvim 
yılı aşılmamak kaydıyla kanu-
ni defterlere kaydedilmesi ha-
linde indirim konusu yapılması 
mümkündür.

Unlu Mamullerin Satışında KDV 
Oranı Ne Olmalıdır?

*17.03.2022 Tarih ve 301889 
Sayılı Özelge

Özelge talep formuyla yurt 
içinde baklava, pasta, po-

ğaça, börek gibi unlu mamuller 
ile lokum ve sütlü tatlılar gibi 
ürünleri imal ederek satan mükel-
lef tarafından imal edilen ürün-
lerin yanında dışarıdan temin 
edilen ürünlerin de satıldığı, Şu-
belerin bazılarında bu ürünlerin 
porsiyon olarak masaya servis 
edildiği veya yemek hizmeti ya-
nında sunulabildiği ifade edilerek;

 ► Fabrikadan şubelerinize ve 
diğer mükelleflere yapılan 
satışlarda,

 ► Fabrikadan ihraç kayıtlı yapı-
lan satışlarda,

 ► Servisten bağımsız satış bölümü 
de olan şubelerinizde yapılan 
porsiyon, adet şeklindeki sa-
tışlar, yemekle birlikte sunulan/
servis edilen ürünler ile servis 
içermeyen doğrudan satışlarda

uygulanması gereken katma de-
ğer vergisi (KDV) oranı konusunda 
bilgi talep edilmiştir.

1. Şirketinize ait fabrikada/ima-
lathanede üretilen baklava, 
pasta, poğaça, börek gibi 
ürünlerin fabrikadan yapılan 
tesliminde (ayrı mükellefiye-
ti bulunan şubeleriniz dahil), 
2007/13033 sayılı BKK eki (I) 
sayılı listenin A/15 inci sırası 
uyarınca %1,

2. Bu ürünlerin fabrikadan ih-
raç kayıtlı yapılan teslimle-
rinde %1,

3. Şubelerin lokanta, kafeterya, 
pastane, ayakta yemek yeni-
len yerler gibi yemek hizmeti 
sunan işyeri ruhsatı ve/veya 
masa, oturma yeri tezgâh 
gibi servis yapılabilen alanla-
rının bulunması halinde,

a. Bu yerlerde üretildiğine veya 
dışarıdan temin edildiği-
ne bakılmaksızın buralarda 
verilen yeme içme hizmet-
leri ile söz konusu hizmet 
işletmelerinde bu ürünlerin 
sipariş suretiyle paket ser-
vis şeklinde (içecekler da-
hil) sunulması/hazırlanması, 
sonrasında gönderilmesi/
gelinip alınması halinde (II) 
sayılı listenin 24 üncü sı-
rası uyarınca %8,

b. Bu yerlerde yeme içme hiz-
metine konu edilmeden ve/
veya herhangi bir şekilde 
servise yönelik bir işle-
me tabi tutulmaksızın bu 
ürünlerin doğrudan teslim 
edilmesi durumunda %1,

4. Satış yapılan yerin lokanta, 
kafeterya, pastane, ayakta 
yemek yenilen yerler gibi 
yemek hizmeti sunan işyeri 
ruhsatı ve/veya masa, otur-
ma yeri tezgâh gibi servis 
yapılabilen alanlarının bu-
lunmaması halinde, söz ko-
nusu ürünlerin tesliminde %1

oranında KDV hesaplanması ge-
rekmektedir.

GÜNCEL ÖZELGELER
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Tevsi Yatırımlardan Elde Edilen 
Kazancın Tespitinde Sabit Kıymet 
Tutarlarının Yeniden Değerleme 
Öncesi Değerleri Hesaplamada 
Dikkate Alınmalı Mıdır? 

*22.02.2022 Tarih ve 2995 Sayılı 
Özelge

Özelge talep formuyla;

 ► Mükellefin iki ayrı tevsi yatırım-
lara yönelik teşvik belgesinin il-
gili Bakanlık tarafından kapama 
işlemlerinin yapıldığı,

 ► Bu tevsi yatırım teşvik belgelerine 
konu yatırımlardan elde edilen ve 
indirimli kurumlar vergisi uygula-
masında dikkate alınacak kazanç 
tutarının, yatırım maliyetlerinin 
toplam sabit kıymetlere oranlan-
ması suretiyle hesaplandığı,

 ► İşletme aktifinde kayıtlı bulunan 
sabit kıymetlerin, 7326 sayılı Ka-
nunun 11 inci maddesi kapsamın-
da yeniden değerlemeye tabi tu-
tulmasının planlandığı

belirtilmiş olup, tevsi yatırımlardan 
elde edilen kazancın tespitinde, sabit 
kıymet tutarlarının yeniden değerle-
me öncesi değerlerinin hesaplamada 
dikkate alınıp alınamayacağı husu-
sunda görüş talep edilmektedir. 

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazan-
cın oranlama yapılmak suretiyle he-
saplanmasında sabit kıymetlerin, bi-
rikmiş amortismanları düşülmeden 
önceki Vergi Usul Kanununun geçici 
31 inci maddesi kapsamında yeni-
den değerlenen brüt tutarlarıyla 
dikkate alınması gerekmektedir.

Hak kazanılan yatırıma katkı tutarına 
birden fazla yılda ulaşılması halinde 
her bir dönem itibarıyla indirimli oran 
uygulanacak kazanç, tevsi yatırım tu-
tarının her bir dönem sonu itibarıyla 
kurumun aktifine kayıtlı bulunan top-
lam sabit kıymet tutarına oranlanması 
suretiyle belirlenecektir. Ayrıca mevcut 
sabit kıymet tutarı, indirimli kurumlar 
vergisi uygulanacak kazancın tespit 
edileceği geçici vergilendirme dö-
nemleri için, ilgili geçici vergilendirme 
döneminin son günü; hesap dönemle-
ri için ise ilgili hesap döneminin son 
günü itibarıyla tespit edilecektir.

Öte yandan, yatırım teşvik belgesi 
kapsamındaki iktisadi kıymetlerin Ver-
gi Usul Kanununun geçici 31 inci mad-
desi uyarınca yeniden değerlenmesi, 
yatırıma katkı tutarını değiştirmeyecek 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
verdiği teşvik belgesine göre belirle-
nen indirimli kurumlar vergisine esas 
yatırıma katkı tutarı, yeniden değerle-
me kapsamında artmayacaktır.



51

CENTRUMTIME Nisan - Mayıs - Haziran / Sayı 10 - 2022

Yurtdışındaki Merkezden Türki-
ye'deki Şubeye Yapılan Nakdi Fon 
Transferi Sermaye ve Örtülü Ser-
maye Olarak Değerlendirilir Mi ?

*04/09/2020 tarih ve 232065 
sayılı Özelge

Özelge başvurusuna konu edi-
len olayda; ham petrol ara-

ması, işletilmesi, üretimi ve satışı 
konusunda faaliyet gösteren, Ku-
rumlar Vergisi Kanununun 3’üncü 
maddesine göre, Türkiye'de iş yeri 
bulunan ve bu iş yerinde yapılan 
işlerden elde edilen ticari kazanç-
lar nedeniyle dar mükellef olarak 
kurumlar vergisine tabi olan şube-
ye; şirket merkezi tarafından pet-
rol araması ve işletilmesi amacı ile 
nakdi fon transferi yapıldığı, nakdi 
fonunun "Petrol Kanunu ve Türk 
Petrol Kanunu Uygulama Yönet-
meliği" hükümleri doğrultusunda 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
"kıymet tespit kararı" ile serma-
yenin bir cüz'ü olarak tespit ve 
kayıtlı sermaye olarak tescil edil-
diği, söz konusu fonların ilerideki 
tarihlerde geldiği yabancı para 
cinsinden tekrar yurtdışına gönde-
rilmesinin belli koşulların ve onay-
ların sağlanması halinde mümkün 
olduğu belirtilerek, merkezden şu-
beye aktarılan ve henüz geri gön-
derilmeyen nakdi fon tutarlarının, 
sermayenin cüz'ü kabul edilerek 
özkaynaklar arasında sınıflandırıl-
masının mümkün olup olmadığı ve 
Kurumlar Vergisi Kanununun 12’nci 
maddesi hükümlerinin uygulanma-
sında özsermaye unsuru olarak 
değerlendirilip değerlendirileme-
yeceği konusunda Başkanlıktan 
görüş talep edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Ka-
nununun "Örtülü sermaye" başlıklı 
12’nci maddesinde; "(1) Kurumların, 
ortaklarından veya ortaklarla iliş-
kili olan kişilerden doğrudan veya 
dolaylı olarak temin ederek işlet-
mede kullandıkları borçların, he-
sap dönemi içinde herhangi bir 
tarihte kurumun öz sermayesinin 
üç katını aşan kısmı, ilgili hesap 
dönemi için örtülü sermaye sayılır. 

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Ge-
nel Tebliğinin "12 Örtülü Sermaye" 
başlıklı bölümünde ise konu ile il-
gili ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Özelgede,

 ► Türkiye'de ham petrol arama, 
işletme, üretim ve satışı konu-
sunda faaliyet gösteren dar 
mükellef şubeye yurtdışındaki 
merkezden yapılan ve 6491 
sayılı Türk Petrol Kanunu ve bu 
Kanun uyarınca yayımlanan 
Yönetmelik esaslarına göre il-
gili Kurum (Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğü) tarafından tespit 
edilen nakdi fon transferinin 
petrol işlemlerine ilişkin faa-
liyetlerde kullanılan kısmının 
vergi kanunlarının uygulanma-
sı bakımından öz kaynak (öz 
sermaye) olarak değerlendiril-
mesinin mümkün bulunmadığı,

 ► Söz konusu nakit fonun, petrol 
işlemleri dışında kalan faali-
yetlerde kullanılması durumun-
da ise genel hükümlere göre 
Ticaret Siciline tescil edilen 
kısmı öz kaynak (öz sermaye) 
olarak değerlendirilebileceği,

 ► Türkiye'de ham petrol arama, 
işletme, üretim ve satışı konu-
sunda faaliyet gösteren dar 
mükellef şubeye yurtdışındaki 
merkezden yapılan nakit fon 
transferi için işletmede kullanı-
lan borçtan söz edilemeyece-
ğinden, nakit fon transferinin 
örtülü sermaye sayılmayacağı,

İfade edilmiştir.

Kredi Borcunun Ödenmemesi 
Nedeniyle Bankaya Devredilen 
Taşınmazın Düzenlenen Proto-
kol Gereği Ekspertiz Değerinin 
Üzerinde Bir Bedelle Satışı 
Durumunda Aşan Tutar KDV’ye 
Tabi Olacak Mıdır?

*25/01/2021 tarih ve 62717 sayılı 
Özelge

Mükellef tarafından özelge baş-
vurusuna konu edilen olayda; 

Şirket ile … A.Ş. (Banka) arasında 
imzalanan protokole istinaden kre-
di borçlarına mahsuben protokolde 
belirtilen taşınmazların vefa akdi ile 
bankaya devrinde, taşınmazların 
ortalama ekspertiz değerinin üze-
rinde bir bedelle satılması halinde 
protokol uyarınca aşan tutarın Şir-
ketin kullanımına bırakılacağı belir-
tilerek, kredi borcunu aşan tutarın 
katma değer vergisine (KDV) tabi 
olup olmadığı hususunda Başkanlık-
tan görüş talep edilmiştir.

3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 
maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, 
zirai faaliyet ve serbest meslek faa-
liyeti çerçevesinde yapılan teslim ve 
hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu, 2/1 
maddesinde, teslimin bir mal üze-
rindeki tasarruf hakkının malik veya 
onun adına hareket edenlerce, alı-
cıya veya adına hareket edenlere 
devredilmesi olduğu,17/4-r maddesin-
de, bankalara, finansal kiralama ve 
finansman şirketlerine borçlu olan-
ların ve kefillerinin borçlarına karşılık 
taşınmaz ve iştirak hisselerinin (mü-
zayede mahallerinde yapılan satışlar 
dahil) bankalara, finansal kiralama 
ve finansman şirketlerine devir ve 
teslimlerinin KDV'den istisna oldu-
ğu,24/c maddesinde ise vade farkı, 
fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çe-
şitli gelirler ile servis ve benzer adlar 
altında sağlanan her türlü menfaat, 
hizmet ve değerlerin KDV matrahına 
dahil olduğu hüküm altına alınmıştır. 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin 
"Bankalara, Finansal Kiralama ve 
Finansman Şirketlerine Borçlu Olan-
ların ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık 
Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uy-
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gulaması" başlıklı (II/F-4.16.3.) bölümün-
de ise; Bankalara, finansal kiralama ve 
finansman şirketlerine borçlu olanlar ile 
kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz 
ve iştirak hisselerinin (müzayede ma-
hallerinde yapılan satışlar dahil) ban-
kalara, finansal kiralama ve finansman 
şirketlerine devir ve teslimleri ile bu 
taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal 
kiralama ve finansman şirketleri tarafın-
dan devir ve teslimi KDV'den istisnadır. 
Bu istisnanın uygulanabilmesi için iştirak 
hisseleri ile taşınmazların iki yıl aktifte 
bulundurulması gerekmez. İstisnanın 
sadece bankalara, finansal kiralama 
ve finansman şirketlerine olan borca 
karşılık, banka, finansal kiralama ve fi-
nansman şirketlerine yapılacak devir ve 
teslimler ile bu taşınmaz ve iştirak his-
selerinin finansal kiralama ve finansman 
şirketleri tarafından devir ve tesliminde 
uygulanır. Borca karşılık banka, finansal 
kiralama ve finansman şirketleri dışında 
üçüncü kişilere yapılan satışlar, istisna 
kapsamında değerlendirilmez.

İstisna uygulanabilmesi için, devir ve tes-
lime konu taşınmaz ve iştirak hisselerinin 
bankaya, finansal kiralama ve finans-
man şirketlerine borçlu olanlara veya bu 
borca kefil olanlara ait olması gerekir.

Buna göre, Banka ile imzalanan pro-
tokol gereği, taşınmazların Banka ta-
rafından satışında ekspertiz değerini 
aşan ve Şirkete ödenen tutar fiyat 
farkı mahiyetinde olduğundan KDV 
matrahına dahildir.

Bu çerçevede özelgeye göre, Şirket ile 
Banka arasında imzalanan protokole 
istinaden kredi borçlarınıza mahsuben 
protokolde belirtilen taşınmazların orta-
lama ekspertiz değerine göre Bankaya 
devri 3065 sayılı Kanunun (17/4-r) mad-
desine göre KDV'den istisna olacaktır. 
Ancak, söz konusu protokol gereği ta-
şınmazların ortalama ekspertiz değeri-
nin üzerinde bir bedelle Banka tarafın-
dan satılması halinde aşan tutarın bir 
kısmının veya tamamının Şirketin kullanı-
mına bırakılması durumunda 3065 sayılı 
Kanunun (17/-r) maddesinde yer alan 
borca karşılık olma şartı sağlanmadı-
ğından, Şirketinizin kullanımına bırakılan 
tutar üzerinden genel hükümler çerçe-
vesinde KDV hesaplanması gerekecektir.
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Yeni Kurulan Şirketler İçin Ver-
giye Uyumlu Mükellef İndirimi

Danıştay Üçüncü Daire
Esas No: 2019/4464
Karar No: 2021/4195
Karar Tarihi: 05.10.2021
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : 
…Vergi Dairesi Müdürlüğü
KARŞI TARAF (DAVACI) : 
...Otomotiv Anonim Şirketi

Somut Olay:

30.06.2016 tarihinde kurulmuş 
olan davacı şirket, tüm be-

yannameleri süresinde verip, vergi 
borçlarını zamanında ödediğin-
den dolayı Gelir Vergisi Kanu-
nu'nun mükerrer 121. maddesinde 
düzenlenen %5 oranındaki kurum-
lar vergisi indirimi uygulamasından 
faydalandırılmaması nedeniyle 
fazladan tahakkuk eden ve öde-
nen kurumlar vergisinin kaldırıl-
ması ve faiziyle birlikte iadesine 
hükmedilmesi istemiyle 2017 yılı 
kurumlar vergisi beyannamesini 
ihtirazi kayıtla beyan etmiştir.

Davayı inceleyen İlk Derece Mah-
kemesi; 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
nunu'nun mükerrer 121. Maddesin-
de düzenlenen %5 kurumlar vergisi 
indiriminden yararlanılabilmesi için 
son 3 yılı kapsayan mükellefiyet 
kaydının olması şartı bulunma-
dığı gibi indirimin hesaplanacağı 
beyannamenin ait olduğu yıl ile bu 
yıldan önceki son iki yıla ait vergi 
beyannamelerinin kanuni süresin-
de verilmiş olmasına ilişkin şartın, 
beyanname verme yükümlüğünü 
süresinde yerine getiren mükel-
leflerin tespiti amacıyla getirildiği, 
davacı şirketin kuruluşundan iti-
baren kurumlar vergisi beyan-
namelerini süresinde verdiği, 
davalı idarenin indirimden fayda-
lanmasına engel olabilecek başka 
bir durumun olduğuna yönelik id-

diası da bulunmadığından tahak-
kuk eden vergide hukuka uygunluk 
görülmediği, tahsilat hukuka aykırı 
olduğundan kullanımından mah-
rum kalınan tutar için 3095 sayılı 
Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine 
İlişkin Kanun'da öngörülen oran-
da faiz uygulanması gerektiği 
gerekçesiyle fazladan tahakkuk 
eden kurumlar vergisinin kaldırıla-
rak yasal faiziyle birlikte davacıya 
ödenmesine hükmedilmiştir.

…Vergi Dairesi Müdürlüğü; ilk dere-
ce mahkemesinin kararını istinafa 
taşımış olup, istinaf başvurusunu 
inceleyen Bölge İdare Mahkemesi; 
İstinaf başvurusunun, usul ve hu-
kuka uygun olduğu sonucuna var-
mış ve Davacı …Otomotiv Anonim 
Şirketi’ni haklı bulmuştur.

…Vergi Dairesi Müdürlüğü; Bölge 
İdaresi Mahkemesi’nin kararını “ 
Davacı şirket 30/06/2016 tarihinde 
kurulduğundan son üç yılı kapsa-
yacak mükellefiyet kaydının bulun-
madığı dolayısyla %5 indirimden 
yararlanma olanağının olmadığı 
ileri sürülerek kararın bozulması 
istemiyle temyiz etmiştir.

Temyiz kararını inceleyen Da-
nıştay; Gelir Vergisi Kanunu’nun 
mükerrer 121. maddesindeki indi-
rimden yararlanmak için öncelikle 
indirimin hesaplanacağı beyanna-
menin ait olduğu yıl ile bu yıldan 
önceki son iki yıla ait vergi be-
yannamelerinin kanuni süresinde 
verilmesi gerektiğini ve 30.06.2016 
tarihinde kurulduğu tartışmasız 
olan davacı şirketin en erken 
2018 yılı beyannamesinde bu 
indirimden yararlanabileceğini, 
yasada öngörülen şartı 2017 yılı 
beyannamesinin verildiği tarihte 
sağlama olanağı bulunmaması 
gerekçesiyle; mükellef lehine karar 
veren Bölge İdare Mahkemesi’nin 
kararlarını bozmuş ve vergi dairesi 

müdürlüğü lehine karar vermiştir.

Örtülü Sermayeye İsabet Eden 
Faiz Gelirin İştirak Kazancı 
İstisnası Açısından Durumu

Danıştay Dokuzuncu Daire
Esas No: 2018/4499
Karar No: 2021/4093
Karar Tarihi: 20.09.2021
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : 
…Ticaret ve Sanayi İşletmeleri 
T.A.Ş.
KARŞI TARAF (DAVACI) : 
…Vergi Dairesi Başkanlığı

Somut Olay:

Davacı şirket; ortağı olan … 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 

verdiği borçlardan edindiği faiz 
gelirinin iştirak kazancı istisnası 
kapsamında olduğu ileri sürmüş 
olup, söz konusu faiz gelirleri üze-
rinden tahakkuk eden ve ödediği 
2.854.385,32 TL tutarındaki kurum-
lar vergisinin iadesinin istemi ile 
2015 yılı kurumlar vergisi beyan-
namesini ihtirazi kayıt ile beyan 
etmiştir.

Davayı inceleyen İlk Derece 
Mahkemesi;

… Vergi Mahkemesi'nin … tarih ve 
E:…; K:… sayılı kararıyla; 5520 sayılı 
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 12/7. 
maddesi ve 1 Seri Nolu Kurumlar 
Vergisi Kanunu Genel Tebliği ’nin 
12.4. bölümüne göre, borç alan 
kurum tarafından örtülü sermaye 
üzerinden faiz ödenmesinin, kâr 
payı dağıtımı niteliğinde olduğu-
nun anlaşıldığı, genel anlamda 
kâr payı dağıtımı yapılabilmesi 
için kurumun dönem sonuçlarının 
kârlıl ıkla kapatılması veya geç-
miş dönemlerden gelen birikmiş 
kârlarının bulunmasının gerektiği, 
bahsedilen kâr dağıtımının, Türk 
Ticaret Kanunu'nun tanımladı-

GÜNCEL YARGI KARARLARI
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ğı anlamda bir kâr dağıtımı işlem 
olmadığı, sadece vergilendirmeye 
ilişkin yükümlülükler açısından kâr 
dağıtımı olarak dikkate alındığı ve 
borç alan kurumun dönem sonuç-
larının zararla sonuçlanması ha-
linde ilerde elde edilecek kazanca 
mahsuben yapılan bir dağıtımın 
söz konusu olduğunun kabulünün 
gerektiği, bu nedenle, örtülü ser-
maye kullanan şirket zarar etse dahi 
vergisel boyutta kurumun kâr dağıt-
tığı gibi değerlendirilmesi gerektiği, 
bu nedenle, örtülü sermaye kullanan 
şirket tarafından örtülü sermayeye 
isabet eden finansman giderinin ka-
nunen kabul edilmeyen gider olarak 
beyan edilmesi karşısında, bu tuta-
rın davacı şirketçe iştirak kazancı 
istisnası olarak kurumlar vergisi be-
yannamesine dahil edilmek istenme-
sinin yer verilen düzenlemelere uy-
gun bulunduğundan, davacı şirketin 
ihtirazi kayıtla verdiği beyannameye 
istinaden … Sanayi ve Ticaret Ano-
nim Şirketi'nden 87.592.552,19-TL 
alacağı üzerinden hesaplanan faiz 
gelirine isabet eden 2.854.385,32-TL 

kurumlar verginde isabet görülmedi-
ği gerekçesiyle davanın kabulüne, 
dava konusu tutarın iadesine ka-
rar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi; ortağı olu-
nan ve borç kullandırı lan … San. ve 
Tic. A.Ş.'nin,2015 yıl ı kurumlar vergi-
si beyannamesine göre, tahakkuk 
eden ve ödenmiş kurumlar vergi-
sinin olmaması nedeniyle örtülü 
sermayeye isabet eden faiz ge-
lirinin davacı şirketçe iştirak ka-
zancı istisnası kapsamında indi-
rilmesinin mümkün bulunmadığı, 
ihtirazi kayıtla verilen beyanname 
üzerinden tahakkuk eden kurumlar 
vergisinde hukuka aykırı l ık bulun-
madığı gerekçesiyle istinaf başvu-
rusunun kabulüne, Vergi Mahkeme-
si kararına kaldırı lmasına, davanın 
reddine karar vermiştir.

Danıştay kararında, davacı şirketçe 
borç para verilen ortağı … Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. tarafından faiz giderinin 
2015 yılı kurumlar vergisi beyanname-
sinde kanunen kabul edilmeyen gi-

der olarak dikkate alınması üzerine 
zarar beyan edildiği ve dolayısıyla 
kurumlar vergisinin ödenmediğinin 
anlaşıldığına yer vermiştir. Bu durum-
da, örtülü sermaye kullanan ve bu 
kısma isabet eden faiz giderini 2015 
yılı kurumlar vergisi beyannamesin-
de kanunen kabul edilmeyen gider 
olarak gösteren … Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'nin zarar etmesi nedeniyle öde-
necek kurumlar vergisinin çıkmaması, 
örtülü sermaye kullandıran dava-
cı şirketin örtülü sermayeye isabet 
eden faiz gelirini iştirak kazancı is-
tisnasına tabi tutmasına engel olma-
yacağından, dava konusu işlemde ve 
davayı kabul eden Vergi Mahkemesi 
kararına yönelik istinaf başvurusunu 
kabul edip, Vergi Mahkemesi kararı-
nı kaldırarak davayı reddeden Bölge 
İdare Mahkemesi kararında hukuka 
uyarlık bulunmadığına ve böylece … 
Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava 
Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı 
kararının Danıştay tarafından BO-
ZULMASINA karar verilmiştir.
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