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Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler 
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BİRİNCİ KISIM 

Mükellefiyet 



Kurumlar Vergisi Kanunun Konusu 

 Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir:  

 Sermaye şirketleri.  

 Kooperatifler. 

 İktisadî kamu kuruluşları. 

 Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler.  

 İş ortaklıkları.  

 Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.  
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1 Sermaye Şirketleri 

Kurumlar Vergisi Kanunun Mükellefleri 
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2 Kooperatifler 

* 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu Kurulan 

* Özel Kanunlarına Göre Kurulan 

* Benzer Nitelikteki Yabancı Fonlar 

Kurumlar Vergisi Kanunun Mükellefleri 

Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle 

meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı 

yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel 

kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif 

denir.” 
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3  İktisadi Kamu Kuruluşları 

Kurumlar Vergisi Kanunun Mükellefleri 
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3  İktisadi Kamu Kuruluşları 

Kurumlar Vergisi Kanunun Mükellefleri 

İktisadî kamu kuruluşlarının  

 kazanç amacı gütmemeleri,  

 faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması,  

 tüzel kişiliklerinin olmaması,  

 bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış 

sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması  

mükellefiyetlerini etkilemeyecektir.   

 

Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar 

olması, 

 Kâr edilmemesi veya  

 Kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi de  

bunların iktisadî niteliğini değiştirmeyecektir. 
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Kurumlar Vergisi Kanunun Mükellefleri 

4 Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler 
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Kurumlar Vergisi Kanunun Mükellefleri 

4 Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler 
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Dernek ve vakıflara ait iktisadî işletmelerin  

 kazanç amacı gütmemeleri,  

 faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması,  

 tüzel kişiliklerinin olmaması,  

 bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış 

sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmaması  

mükellefiyetlerini etkilemeyecektir.   

 

Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar 

olması, 

 Kâr edilmemesi veya  

 Kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi de  

bunların iktisadî niteliğini değiştirmeyecektir. 



• Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyetinin, 

her türlü mal ve hizmet satışı ya da bunlara benzer şekillerde olması ve 

devamlı surette yapılması durumlarında da dernek veya vakıflara ait 

iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir.  

• İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan 

ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin 

tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya 

alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması 

gerekir. Aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin 

varlığından söz edilemez. 

• Buna göre dernek veya vakıfların eğitim ve sağlık gibi bir takım hizmetleri 

bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirmeleri halinde, bu faaliyetler 

dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak nitelendirilmeyecektir. 

Ancak, sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların 

hizmet verilenlerden tahsil edilmesi veya bu kişilerden veya ailelerinden 

bağış adı altında bir bedel alınması durumunda, bu faaliyetler, dernek veya 

vakfa ait iktisadi işletme olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisine tabi 

olacaktır. 

İktisadi İşletmenin Oluşması ve Özellik Arz Eden Hususlar  
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İktisadi İşletmenin Oluşması ve Özellik Arz Eden Hususlar  

KVK  Geçici MD.-2: (1) 1/1/2008-31/12/2020 tarihleri arasında;  

a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü 

maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67 nci maddesi kapsamında 

kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar,  

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan 

mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri 

ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama 

birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler, 

c) 2/11/2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür 

Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansın görevleriyle ilgili 

yaptığı faaliyetlerinden aynı Kanunun 12 nci maddesi kapsamında elde 

ettiği gelirleri, 

(6303 sayılı kanunun 10.maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 

18.05.2012)ç) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında 

Kanuna göre kurulan Ajansın anılan Kanunda sayılan görevleriyle ilgili 

yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri, 

dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz. 12 İzmir 



Kurumlar Vergisi Kanunun Mükellefleri 

5  İş Ortaklıkları 
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Farklılıklar 

Konsorsiyum İş ortaklığı Adi Ortaklık 
        

      

Ortaklar işin belli bir 

bölümünün yapımını 

yüklenir. 

    Her ortak işin tamamının yapımını yüklenir 

  

  

  

İş ortaklığı kurma talebi olursa 
    İş ortaklığı kurma 

talebi olmazsa   

  

Ortağın biri Sermaye Şirketi, koopreatif, 

İktisadi Kamu kuruluşu yada dernek veya 

vakıflara bağlı iktisadi işletme olmalı 

    
Gerçek veya tüzel 

herkes bir araya 

gelerek kurabilir.     

    

Sözleşme ile yazılı olarak kurulmalı 
    Yazılı veya sözlü 

olarak kurulabilir. 

5  İş Ortaklıkları 

• İş ortaklığı, devamlılık gösteren ve aynı nitelikte olan iş veya işler için değil, belirli bir sürede bitecek bir 

iş için kurulacak ve tam mükellefiyete tabi olacaktır.  

 

• Vergisel ödevlerin tamamının ikmal edilmesinden sonra iş ortaklığı sona ermiş sayılır.  

 

• İş ortaklıklarının tasfiyesi, Borçlar Kanunundaki adi ortaklıkların dağılmasına ilişkin hükümlere göre 

yapılacaktır. 14 İzmir 



6 Kooperatiflerin İktisadi İşletmeleri 

15 İzmir 

• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda mükellefler 

arasında sayılmamasına rağmen Kanunun 4/1-k 

maddesine eklenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren 

yürürlüğe giren parantez içi hükümle kurumlar 

vergisinden muaf kooperatiflerin ortak dışı işlemleri 

nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir 

iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceği hüküm altına 

alınmıştır. 

• Bize göre Kooperatiflerin İktisadi İşletmelerinin 

vergilendirilebilmesi için Kanunun mükellefleri 

düzenleyen 2’inci maddesinde kooperatiflerin 

iktisadi işletmelerinin sayılması gerekmektedir. 

 



Tam ve Dar Mükellefiyet 

• Kanunî merkez: Vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, 

ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. 

• İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir. 

 

Tam Mükellefiyet Dar Mükellefiyet 

Hangi Kurumlar 
Kanuni veya iş merkezleri 

Türkiye’de bulunanlar 

Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de 

Türkiye’de bulunmayanlar 

Vergilendirme 

Kapsamı 

Gerek Türkiye içinde gerekse 

Türkiye dışında elde ettikleri 

kazançların tamamı üzerinden 

vergilendirilecektir. 

Sadece Türkiye’de elde ettikleri 

kazançları üzerinden vergilendirilecektir. 

(Çifte Vergilendirmeyi Önleme 

anlaşmaları Dikkate alınarak) 

Kurum Kazancı Gelir unsurlarından oluşur. Gelir unsurlarından oluşur. Ücret yok. 

Elde Etme 
GVK Ticari Kazanç hükümlerine 

göre, tahakkuk Esası 

 GVK Md. 7 göre her gelir unsuru için 

ayrı ayrı belirlenmiş 

Safi Kurum 

Kazancını Tespiti 

Genel olarak GVK ticari kazanç 

hükümleri 

Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi 

olan için Tam Mükellef gibi, diğerleri 

için her gelir unsuru için nasıl 

belirlenmişse.. 
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Dar Mükellefiyette Kazancın Türkiye’de Elde Edilmesi 

• KVK. Md.-3/4 : kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye'de elde edilmesi ve 
Türkiye'de daimî temsilci bulundurulması konularında, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.   

Gelir Unsurları Türkiye'de Elde Etme 

1 Ticari Kazanç 
(1) Kazanç sahibinin Türkiye'de işyerinin olması veya daimi temsilci 

bulundurması,  

(2)  Kazancın  bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması 

2 Zirai Kazanç Zirai Faaliyetin Türkiye'de icra edilmesi 

3 Serbest Meslek Kazancı Türkiye'de icra edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi1 

4 
Gayri menkul sermaye 

iradı 

Gayrimenkulün Türkiye'de bulunması ve bu mahiyetteki mal ve hakların 

Türkiye'de kullanılması veya Türkiye'de değerlendirilmesi 

5 Menkul sermaye iradı Sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması 

6 Diğer kazanç ve iratlar 
Bu kazanç ve iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye'de ifa 

edilmesi veya Türkiye'de değerlendirilmesi 

1Türkiye’de değerlendirmeden maksat, (1) ödemenin Türkiye’de yapılması, (2) ödeme 
yurtdışında yapılmışsa, ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın Türkiye’de hesaplarına 
intikal ettirilmesi veya karından ayrılmasıdır . 
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İhracat Muaflığı 

• Türkiye'de iş yeri olan veya daimî temsilci bulunup bu yerlerde veya bu temsilciler 

vasıtasıyla elde edilse bile yabancı kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın 

aldıkları malları Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan 

kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz.  

• Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye'de 

olması veya satış sözleşmesinin Türkiye'de yapılmasıdır.). 

 Gelir Vergisi Kanununun 7. maddesindeki hükümden farklı olarak, Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 3. maddesine göre yabancı kurumların Türkiye‘de imal ettikleri malları 

Türkiye'de satmaksızın yabancı ülkelere göndermeleri  ihracat muaflığı kapsamında 

değildir.  

KVK Gerekçesi: “Yapılan düzenleme ile, bir yabancı kurumun Türkiye'de yalnızca 

mal teminine yönelik bir bölüm oluşturması, bu malların hiç bir surette Türkiye'de 

satılmaması halinde, teknik olarak kazanç ve vergi doğmayacağının kabulü gerekir. 

Ancak, söz konusu kurumların Türkiye'de bir organizasyonu gerektiren imalat 

faaliyetleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Alıcı veya satıcının veya her ikisinin 

Türkiye'de olması veya satış akdinin Türkiye'de yapılması hallerinde, istisna için 

gerekli şartlar ihlal edilmiş sayılacaktır.” 
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Muafiyetler 

1. Kamu idare ve kuruluşları tarafından tarım ve hayvancılığı, bilimi, fenni ve güzel 

sanatları öğretmek, yaymak, geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla işletilen 

kuruluşlar: 

– Okul atölyeleri: Muafiyetten Yararlanır. Ancak işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 

dışarıdan işçi istihdam edilmesi, fason imalat yaptırılması veya ihale yoluyla iş alınması 

hallerinde ise okul döner sermaye işletmesi nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis 

ettirilir. 

– Otelcilik ve turizm meslek liseleri uygulama otelleri : Muafiyetten Yararlanamaz.  

– Ancak KVK Geçici Madde 2’ye göre 2015 yılına kadar iktisadi işletme oluşmadığı 

kabul edilmektedir. 

2. Kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve 

tedavi etmek amacıyla işletilen kuruluşlar: 

– Vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet gösteren sağlık kurumları: Muafiyetten 

Yararlanır. 
 

3. Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen kuruluşlar: 

– Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen yardım sandıkları: Kamu idare 

ve kuruluşları tarafından kurulup yönetilen ve sosyal amaçlarla personelinin ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere işletilen yardım sandıkları bu kapsamda değerlendirilecektir. 

– Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan işyurtları :????(Danıştay’ın  tebliğin 

ilgili kısmını iptal kararı var. 
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4. Kamu idare ve kuruluşları tarafından açılan sergiler, fuarlar ve panayırlar: 

– Bu muafiyet, fuar alanında ticari faaliyet gösteren mükellefleri kapsamamaktadır. 

 

5. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait kreş ve konukevleri ile askeri 

kışlalardaki kantinler: 

– Kreş ve Konukevleri: sadece kamu görevlilerine hizmet vermek, kâr amacı gütmemek 

ve üçüncü kişilere kiralanmamak koşuluyla kurumlar vergisinden muaf olacaklardır. 

– Askeri kışlalardaki kantinler: Askeri kışlalarda açılan ve askerlerin zaruri ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla kurulan, kısıtlı türden malların satışının yapıldığı kantinler, 

kurumlar vergisinden muaf tutulacaktır. 

6. Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları: 

 

7. Yaptıkları iş veya hizmet karşılığında resim ve harç alan kamu kuruluşları: 

 

8. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 

ve 5602 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar: 

 

9. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile askeri fabrika ve atölyeler: 
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10. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların oluşturdukları birlikler veya 

bunlara bağlı kuruluşlar tarafından işletilen, 

– Kanal, boru ve benzeri yollarla dağıtım yapan su işletmeleri, 

– Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan yolcu taşıma işletmeleri, 

– Kesim, taşıma ve muhafaza işleriyle sınırlı olmak üzere mezbahalar 

 

11. Köyler veya köy birlikleri tarafından köylünün genel ve ortak ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla işletilen hamam, çamaşırhane, değirmen, soğuk hava deposu 

ve bağlı oldukları il sınırı içinde faaliyette bulunmaları şartıyla yolcu taşıma 

işletmeleri ile köylere veya köy birliklerine ait tarım işletmeleri kurumlar 

vergisinden muaftır. 

 

12. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş 

spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile 

sadece idman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler, kurumlar 

vergisinden muaftırlar. 
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13. Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri dışında kalan kooperatifler belirli şartlarla 

kurumlar vergisinden muaf tutulmuşlardır. 

– Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için ana 

sözleşmelerinde; 

• Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına, 

• Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine, 

• Yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmamasına, 

• Sadece ortaklarla iş görülmesine 

dair hükümlerin bulunması ve bu kayıt ve şartlara da fiilen uyulması gerekmektedir. 

 

– Yapı kooperatiflerinde muafiyetten yararlanabilmek için yukarıda belirtilen şartlara 

ilaveten; 

• Kuruluşlarından, yapı inşaatlarının sona erdiği tarihe kadar yönetim ve denetim 

kurullarında, söz konusu inşaat işini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle 

tüzel kişi temsilcilerine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine göre 

bunlarla ilişkili kişilere veya işçi işveren ilişkisi bulunan kişilere yer verilmemesi, 

• Yapı ruhsatı ile arsa tapusunun kooperatif tüzel kişiliği adına olması 
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Ortak Dışı İşlem 

• Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana 

sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler "ortak dışı" 

işlemlerdir.  

• Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış 

olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi 

kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat 

karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı 

işlem sayılmaz.  

Kooperatiflerin İktisadi İşletmesi 

• Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı 

bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve 

tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde 

etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi 

yoktur. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin 

usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
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Yeni Düzenleme-7061 Sayılı Kanun 

Ortak Dışı İşlem- Kooperatiflerin İktisadi 

İşletmesi (Yürürlük:01.01.2018)  



14. Kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olan kurumlar: 

 

15. Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar:  

 

16. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerine ait iktisadi işletmeler: 

 

17. 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine 

Müsteşarlığına ait olan varlık kiralama şirketleri. 

 

18. Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından 

karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi 

herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması 

kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim 

merkezleri (Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, 

bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması muafiyet hükmünün 

uygulamasına engel teşkil etmez.). 
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Muafiyetler 



• Kurumlar vergisinden belirli şartlara bağlı olarak muaf tutulan 

bir kurum veya kuruluşun muafiyet şartlarını ihlal etmesi 

halinde, bu şartların ihlal edildiği tarihten itibaren kurumlar 

vergisine tabi tutulması, muafiyet şartlarının tekrar 

kazanılması halinde ise izleyen hesap dönemi başından 

itibaren muafiyetten yararlandırılması gerekmektedir. 

 

• Şekilsel bir şartın gerçekleşmesi suretiyle ilk defa muafiyete 

hak kazanılması halinde ise şekilsel şartın sağlandığı tarihten 

itibaren kurumlar vergisinden muaf olunacaktır. 
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Şarta Bağlı Muafiyetlerin Kaybedilmesi veya 

Kazanılması 
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A- 5520 Sayılı K.V. Kanunda Yer Alan İstisnalar: 

1. İştirak Kazancı İstisnaları: 

A. Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-a) 

B. Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-b) 

2. İştirak Satış Kazancı İstisnaları: 

A. Yurtdışı İştirak Satış Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-c) 

B. İştirak, vd.(taşınmaz vd.) Satış Kazancı İstisnası(KVK Md.5/1-e,f) 

3. Emisyon Primi İstisnası (KVK. Md.5/1-ç) 

4. Yatırım Fonlarına İlişkin İstisnalar (KVK. Md.5/1-d) 

5. Diğer Kurum Kazancı İstisnaları 

A. Yurtdışı işyeri ve şubelerden doğan kurum kazancı istisnası (KVK Md.5/1-g) 

B. Yurtdışı inşaat, onarım, montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan ve TR sonuç 
hesaplarına intikal ettirilen kazançlar(KVK Md.5/1-h) 

C. Eğitim kurumları kazanç İstisnası (KVK Md.5/1-ı) 

D. Risturn İstisnası(KVK Md.5/1-i) 

E. Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesinde yönetici şirketlere ilişkin istisna(KVK 
Mad.5/A/3) 

F. Sınai mülkiyet haklarında istisna (KVK Md.5/B) 

G. Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna uygulaması (KVK Md.5/1-j) 

H. Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan 
kazançlarda istisna uygulaması (KVK Md.5/1-k) 

 

 

 

 

İSTİSNALAR 
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B- Diğer Kanunlarda Yer Alan İstisnalar: 

1. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin 
İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara 
İlişkin İstisna 

2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan  İstisna 

3. Serbest Bölgelerde Uygulanan Kurumlar Vergisi İstisnası 

 

 

 

İSTİSNALAR 
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İstisnaların Beyannamede Görünümü 

İşletmenin ticari bilanço 
zararı varsa istisnalar bu  
zararı artırır.  

 

Zararı artıran tutar izleyen 
hesap dönemi 
beyannamelerinde 
"istisnadan kaynaklı 
geçmiş yıl zararı" olarak 
geçmiş yıl zararları arasında 
gösterilir ve KVK 9’uncu 
maddesine göre gelecek 5 
hesap dönemi karından 
mahsup edilebilir. 

 

 



İSTİSNALAR 

1  İştirak Kazancı İstisnaları 
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Kurumların; 

 

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde 

ettikleri kazançlar, 

 

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren 

kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 

 

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile 

girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr 

payları. 

 

Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde 

edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz. 

A   Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-a) 



Kar Dağıtımında Tevkifat Uygulaması 
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Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnasının Kapsamı 



Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 
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Örnek-1: (Y) A.Ş.’nin 2015 hesap dönemi vergi sonrası dağıtılabilir karı 
500.000 TL’dir. (Y) A.Ş.’nin genel kurulu 2016 hesap döneminde 2015 yılı 
karının dağıtılmasına karar vermiştir. (Y) A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda yer 
almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

- Tam Mükellef (X) A.Ş.’nin söz konusu iştirak kazancı hariç 2016 hesap 
dönemi; 

 Diğer hasılat: 400.000 TL 

 Diğer gider: 160.000 TL 

       

 

 

Ortak  Ortaklık Payı 

Tam Mükellef (X) A.Ş. %20 

Dar Mükellef (Z) Kurumu %30 

Tam Mükellef Gerçek Kişi Bay (A) %50 

Toplam  %100 
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Ortak Bilgileri   

Ortaklık 

Payı 

Dağıtılabilir 

Kar 

Kar Payı 

A B C=AXB 

Tam Mükellef (X) A.Ş. %20 500.000 TL 100.000 TL 

Dar Mükellef (Z) Kurumu %30 500.000 TL 150.000 TL 

Tam Mükellef Gerçek Kişi Bay (A) %50 500.000 TL 250.000 TL 

Toplam  %100 500.000 TL 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 

 Ortaklar bazında elde edilecek kar paylarının hesaplanması:  
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 (X) A.Ş.’Nin Elde Ettiği İştirak Kazancının 

Değerlendirilmesi 

 

1. (X) A.Ş. elde ettiği iştirak kazancını yasal 

defterlerine gelir kaydetmelidir. 

2. (X) A.Ş., iştirak kazancı dahil ticari bilanço 

karı/zararını 2016 hesap dönemi yıllık kurumlar 

vergisi beyannamesinde beyan etmelidir. 

3. (X) A.Ş., 2016 hesap dönemine ait kurumlar vergisi 

beyannamesinde yurtiçi iştirak kazancı 

istisnasından yararlanabilir. 

4. (Y) A.Ş., (X) A.Ş.’nin elde ettiği iştirak kazancından 

tevkifat yapmayacaktır. 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 
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(X) A.Ş.’nin Defter Kaydı ve 2016 Hesap Dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesi 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 
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 Dar Mükellef (Z) Kurumunun Elde Ettiği İştirak 

Kazancının Değerlendirilmesi 

1. (Y) A.Ş., (Z) kurumunun elde ettiği kar payı üzerinden 

KVK 30’uncu maddesinin 3’üncü  fıkrasına göre %15 

tevkifat yapacaktır.   

• Tevkifat Tutarı (150.000 x %15)=22.500 

• Net ödenecek Tutar(150.000-22.500)=127.500 TL 

 

2. Dar mükellef (Z) kurumu KVK 30’uncu maddenin 

9’uncu fıkrasına göre ihtiyati beyan verebilir. Yapılan 

tevkifatın yıllık beyannamede mahsubu mümkün 

olmadığı için ihtiyarı beyanname verilmesi 

anlamsızdır. İhtiyari beyan verilse de verilmese de 

tevkifat nihai vergi olur. 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 
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 Tam Mükellef Gerçek Kişi Bay (A)’nın Elde Ettiği Kar 

Payının Değerlendirilmesi 

1. (Y) A.Ş., gerçek kişi Bay (A)’nın elde ettiği kar payı 

üzerinden GVK 94/6-b-i  fıkrasına göre %15 tevkifat 

yapacaktır.  

• Tevkifat Tutarı(250.000 x%15)=37.500 

• Net Ödenecek Tutar (250.000-37.500)=212.500 TL 

2. Gerçek kişi Bay (A) elde ettiği brüt tutarın yarısını 

(250.000/2) 125.000 TL GVK 86/1-c maddesi göre 

yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edecektir. 

Tevkif edilen 37.500 TL’nin hesaplanan gelir 

vergisinden mahsubu mümkündür. 

Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnası-Örnek 



KVK Md. 5-1/b): Kanunî ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim ve limited şirket 
niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde 
ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan iştirak kazançları; 

– 1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en 
az % 10'una sahip olması, 

– 2) Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az bir 
yıl süreyle elde tutulması (Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı 
iştirakin iç kaynaklarından yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak 
payları için sahip olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınır.), 

– 3)….. en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü 
taşıması;,….(iştirak edilen kurumun ülkesinde) 

 

 

 

 

– 4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi 
beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmesi. 
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İSTİSNALAR 

1  İştirak Kazancı İstisnaları 

B   Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-b) 

!!!! 1 Seri No.lu KVGT 5.2.1.6 :İştirak kazancı, dağıtıldığı dönemde elde edilmiş sayılacağından, transfer 

tarihinde ortaya çıkan olumlu veya olumsuz kur farkları istisna tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır.  

Vergi Yükü = 
Top. Vergi 

Dağıtılabilir Kar + Toplam Vergi 



Yurtdışı İştirak Kazancı İstisnası (KVK Md.5/1-b) 
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İstisnalar 

1 Seri No.’lu Tebliğ: Nakit ve benzeri varlıklar olarak; şirketin 
kasasında(100) veya bankada(102) bulunan nakit varlıklar, 
şirket tarafından alınan çekler(101), altın, Devlet tahvili, 
Hazine bonosu(112), Toplu Konut İdaresince çıkarılan veya 
İMKB’de işlem gören hisse senetleri(110), tahvil ve 
bonoların(111) anlaşılması gerekmektedir.  

2  Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası 

Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız en az bir yıl 
süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının % 75 veya 
daha fazlası, kanunî veya(???) iş merkezi Türkiye'de 
bulunmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin 
her birinin sermayesine en az % 10 oranında iştirakten oluşan tam 
mükellefiyete tâbi anonim şirketlerin, en az iki tam yıl süreyle 
aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden 
çıkarılmasından doğan kurum kazançları. 
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Örnek-1: Tam Mükellef (X) A.Ş., aktifindeki limited şirket niteliğindeki  

a) (B) yurt dışı iştiraklerini 700.000 TL’ye, 

b) (C) yurt dışı iştiraklerini 200.000 TL’ye 

 15.07.2016 tarihinde satmıştır.  Dönem başından satış tarihine kadar bilançosunda 
değişim olmayan (X) A.Ş.’nin satış tarihi öncesi bilançosu aşağıda yer almaktadır. 

 

Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası-Örnek 
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…./…/….. Tarihli Bilanço 

I-DÖNEN VARLIKLAR     25.000     I-KIS. VAD. YAB. KAY       

A-Hazır Değerler 10.000   

1-Kasa 2.000   

2- Alınan Çekler 4.000   

3-Bankalar 4.000   

B-Menkul Kıymetler 15.000   II-UZ. VAD. YAB. KAY 

1-Hisse Senetleri 3.000   

2-Özel Kes. Th. Snt. Bono 7.000   

3-Kamu Kes. Th. Snt. 

Bono 5.000   

II-DURAN VARLIKLAR 1.000.000   III-ÖZKAYNAKLAR 

C-Mali Duran Varlıklar 900.000   

1-İştirakler  900.000   

D-Maddi Duran Varlıklar 100.000   

1-Binalar  100.000   

                      

Aktif Toplamı 1.025.000   Pasif Toplamı 1.025.000 



(Devamı….)Tam Mükellef (X) A.Ş.’nin 31.12.2016 tarihli bilançosunda yer 
alan İştirakler hesabının detayı aşağıda yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (B) Ve (C) yurtdışı iştirak satışlarını ayrı ayrı 5520 sayılı KVK 5/1-c 
maddesine göre değerlendiriniz. 
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İştirakler 
Toplam 

Sermayesi 

(X) A.Ş.'nın Ortaklık 

Tutarı 

Pay İktisap 

Tarihi 

1-Yurtdışı İştirak (A) (Anonim Şirket 

Niteliğinde) 
1.666.667 TL 250.000 TL 01.05.2015 

2-Yurtdışı İştirak (B) (Limited Şirket 

Niteliğinde) 
2.500.000 TL 500.000 TL 10.06.2015 

3-Yurtdışı İştirak (C) (Limited Şirket 

Niteliğinde) 
1.000.000 TL 50.000 TL 20.02.2014 

4-Yurtiçi İştirak (D) A.Ş. 800.000 TL 100.000 TL 25.04.2013 

Toplam   900.000 TL   

Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası-Örnek 
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Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası-Çözüm 

1- Aralıksız En Az Bir Yıl Süreyle Elde Tutulan ve En Az % 10 Oranında Kanunî 

Veya İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayan Anonim veya Limited Şirket 

Niteliğindeki Şirketlerin Aktif İçindeki Tutarı  

İştirakler 
(X) A.Ş.'nın 

İştirak Oranı 

Elde Tutma 

Süresi 

İştiraklerin Aktif 

İçindeki Tutarı 

1-Yurtdışı İştirak (A) (Anonim Şirket 

Niteliğinde) 
%15 1 Yıldan Fazla 250.000 TL 

2-Yurtdışı İştirak (B) (Limited Şirket 

Niteliğinde) 
%20 1 Yıldan Fazla 500.000 TL 

3-Yurtdışı İştirak (C) (Limited Şirket 

Niteliğinde) 
%5 2 Yıldan Fazla 

%10 şartını 

sağlamıyor. 

Toplam   750.000 TL 

2- Nakit ve Benzeri Varlıklar Dışındaki Aktif Toplamı 

Nakit ve Benzeri Varlıklar 

1-Kasa 2.000 TL 

2- Alınan Çekler 4.000 TL 

3-Bankalar 4.000 TL 

4-Hisse Senetleri 3.000 TL 

5-Özel Kes. Th. Snt. Bono 7.000 TL 

6-Kamu Kes. Th. Snt. Bono 5.000 TL 

Toplam  25.000 TL 

Nakit ve Benzeri Varlıklar Dışındaki Aktif 

Toplamı = (1.025.000-25.000) =1.000.000 TL 
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Yurt Dışı İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası-Çözüm 

Oran  : 
Şartları Taşı. Yurtdışı İşt.  Toplamı 

(Aktif Top. - Nakit Varlıklar) 

Oran : 
(250.000+500.00) 

(1.025.000-25.000) 

Oran : %75 

3- Şartı Sağlayan Yurt Dışı İştiraklerin Nakit Varlıklar Dışındaki Aktif  

%75’lik şart sağlanmıştır. 

4- Satılan İştirakler İçin 2 Yıl Elde Tutma Şartının Sağlanıp Sağlanmadığı 

a) (B) yurtdışı iştiraki 2 yıl elde tutulmamıştır. Bu nedenle yurtdışı iştirak satış kazancı 

istisnasından yararlanılmaz. 

b) (C) yurtdışı iştiraki 2 yıldan fazla elde tutulmuştur, iştirak oranı %10’un altında 

olmasına(%5) rağmen yurtdışı iştirak satış kazancı istisnasından yararlanılabilir. 



İstisnalar 

3  Emisyon Primi Kazancı İstisnası  

• KVK 5/1-ç Maddesi: Anonim şirketlerin 

kuruluşlarında veya sermayelerini artırdıkları sırada 

çıkardıkları payların bedelinin itibarî değeri aşan 

kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

• TTK Md.516:(Genel kanuni yedek akçe)……a)Yeni payların 

çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa 

karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış 

bulunan kısmı 
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İstisnalar 

3  Emisyon primi kazancı istisnası  
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1- Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve Türk Ticaret Kanununa göre 

emisyon primi kazancı sermaye yedekleri arasında 520-Hisse Senedi İhraç 

Primleri hesabına kaydedilir. 

2- 520-Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı bir bilanço hesabı olup, dönem kar 

veya zararına tesir etmez. Bu nedenle ticari bilanço karı içinde yer almaz. 

3- 520-Hisse Senedi İhraç Primleri hesabına alınan emisyon primi kazancının 

gelir hesabına aktarılması Türk Ticaret Kanununa aykırıdır. Bu nedenle «Vergi 

Matrahına Eklenecek Gelir» olarak beyanname üzerinde ticari bilanço karına 

eklenmelidir. Daha sonra istisna satırında gösterilerek beyanname üzerinde 

matrahtan çıkarılmalıdır. 

4- Bize göre beyannamede kazanca eklemeden ve istisnalar arasında 

göstermeden, defter ve kayıtlar üzerinde bu istisnadan yararlanılması mümkün 

değildir. Bu halde mükellefin vergiye tabi kazancı beyan etmediği ve istisnadan 

yararlanmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

5- Limited Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanuna göre pay senedi 

çıkarabilmektedir. Ancak istisnadan yalnızca Anonim Şirketler 

yararlanabilmektedir. 



Emisyon Primi Kazancı İstisnası- Örnek 
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Örnek-1: (X) A.Ş., 2016 hesap döneminde nominal bedeli 500.000 TL olan 
hisse senetlerini 700.000 TL’den ihraç etmiştir. (X) A.Ş.’nin emisyon primi 
kazancı dışında 2016 hesap dönemi; 

 Diğer hasılatı: 1.800.000 TL 

 Diğer giderleri: 400.000 TL’dir. 

 

 

 

1. (X) A.Ş., (700.000- 500.000=) 200.000 TL emisyon primi kazancını 2016 

hesap dönem yasal defterlerinde 520 Hisse Senedi İhraç Primleri hesabına 

kaydetmelidir. 

2. 520 Hisse Senedi İhraç Primleri hesabı bir bilanço hesabı olduğu için 

emisyon primi kazancı dönem karına girmemiştir. Dolayısıyla beyan 

edilen ticari bilanço karı içerisinde yer almamaktadır. 

3. Emisyon primi kazancı 2016 hesap dönemi kurumlar vergisi 

beyannamesinde ticari bilanço karına ilave edilmelidir. 

4. Emisyon primi kazancı 2016 hesap dönemi kurumlar vergisi 

beyannamesinde istisna satırına yazılarak vergi matrahının hesabından 

çıkarılmalıdır. 
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4  Yatırım ve Finansman Fonları ve Ortaklıkları Kazanç İstisnası 

Fon ve Ortaklıklar İstisnanın Kapsamı-(KVK Md.5/d) 

1 
Menkul Kıymet Yatırım Fonları ve 

Ortaklıkları 

Sadece portföy işletmeciliğinden doğan 

kazançları 

2 
Altın ve Kıymetli Madene 

 Dayalı Yatırım Fonları ve Ortaklıkları 

Sadece portföy işletmeciliğinden doğan 

kazançları 

3 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve 

Ortaklıkları 
Tüm Kazançları 

4 
Gayrimenkul Yatırım Fonları ve 

Ortaklıkları 
Tüm Kazançları 

5 Emeklilik Yatırım Fonu Tüm Kazançları 

6 Konut Finansman Fonu Tüm Kazançları 

7 Varlık Finansman Fonu Tüm Kazançları 
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Fonlar 
Kazanç 

Şekli 
İstisna 

Vergilendirme Usulü 

01.01.2006 Öncesi 01.01.2006 Sonrası 

1 
Menkul Kıymet 

Yatırım Fonu  

Portföy 

Kazançları  
Var 

Kesinti -GVK Md. 

94/6-a-i,ii/Beyan  

Kesinti- GVK Geçici 

Md.67/8  Sonra Beyan 

Diğer 

Kazançları 
Yok Beyan  Beyan 

2 

Altın ve Kıymetli 

Madene Dayalı 

Yatırım Fonu  

Portföy 

Kazançları  
Var ???? 

Kesinti- KVK Md.15/3- 

Sonra Beyan 

Diğer 

Kazançları 
Yok Beyan  Beyan 

3 
Girişim Sermayesi 

Yatırım Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var 

GVK Md. 94/6-a-i 

(Risk Sermayesi)  

Kesinti- KVK Md.15/3- 

Sonra Beyan 

4 
Gayrimenkul Yatırım 

Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var GVK Md. 94/6-a-i 

Kesinti- KVK Md.15/3 -

Sonra Beyan 

5 
Emeklilik Yatırım 

Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var Beyan  Beyan 

6 
Konut Finansman 

Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var  -------------- 

Kesinti :GVK Geç. Md.67/8  

(01.10.2006 Sonrası)/ Sonra 

Beyan 

7 
Varlık Finansman 

Fonu  

Tüm 

Kazançları 
Var  -------------- 

Kesinti: GVK Geç. Md.67/8  

(01.10.2006 Sonrası) /Sonra 

Beyan 

Yatırım ve Finansman Fonların Vergilendirilmesi 



KVK 5/1-e maddesine göre; kurumların, en az iki tam yıl süreyle 

aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı 

süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan 

haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik* kısmı 

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış 

kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı 

izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında 

tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci 

takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde 

tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

İstisnalar 
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*5.12.2017 tarihinden itibaren yapılan taşınmaz satışlarında 

ise %50’si (Dikkat!!! Sadece taşınmaz satışı için geçerli oran)  



İstisnanın Amacı:  

İşletmelerin mali yapılarının güçlenmesi, işletmelerin finansman 

ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

 İstisna uygulanabilmesi için taşınmazlar ile iştirak hisselerinin satılması ve 

bu işlemden bir kazanç elde edilerek, satan kurumun mali yapısında bir 

iyileşmenin olması gerekmektedir. Bu nedenle, söz konusu aktif kalemlerin 

para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna 

kapsamına girmemektedir. 

 Bu tür kıymetlerin mevcut borçlar karşılığında rızaen veya icra yoluyla 

devredilmesi işlemleri ile kamulaştırma işlemleri ise kurumların finansman 

olanaklarını artıracağından istisna uygulaması kapsamında 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Grup şirketlerinin her birinin ayrı tüzel kişilikleri bulunduğundan, her bir 

şirketin söz konusu istisnadan yararlanabilmesi mümkündür. Ancak, satış 

işleminin istisnanın amacına aykırı olarak işletmeye nakit girişi olmaksızın 

gerçekleştirilmesi halinde istisna uygulanmayacaktır. 
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İstisnanın Şartları: 

1. Kıymetlerin İki Tam Yıl Süreyle Elde Tutulması, 

 İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu 

senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle 

kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki tam 

yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekmektedir. 

 Kurumların mevcut hisse senetleri dolayısıyla ellerinde bulunan rüçhan hakkı 

kuponları karşılığında itibari değeriyle yeni hisse senedi iktisap etmeleri 

halinde, yeni iktisap edilen söz konusu hisse senetleri açısından iktisap tarihi 

olarak, eski hisse senetleri ya da iştirak hissesinin iktisap tarihi esas alınacaktır. 

Aynı durum, iştirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun yapmış olduğu 

sermaye artışı dolayısıyla bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri açısından 

da geçerli olacaktır.Bunun dışında, rüçhan hakkı dolayısıyla itibari değerinden 

farklı bir değerle hisse senedi iktisap edilmesi durumunda; bu hisse senetlerinin 

iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleriyle ilişkilendirilmeksizin, fiilen kurumun 

aktifine girdikleri tarih esas alınacaktır. 

 Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, vd 

satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda 

geçen süreler de dikkate alınır. 

İstisnalar 

5  İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası 

54 İzmir 



İstisnanın Şartları: 

2. Hasılatın iki yıl içinde tahsil edilmesi:    

 Satış bedelinin tamamının, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının 

sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış 

bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, 

vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.  
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Örnek : Maliyet bedeli 200.000. TL olan bir taşınmaz, 2016 yılında 1.000.000. 
TL’ye vadeli olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2016 yılında 300.000 TL, 
2017 yılında 300.000 TL, 2018 yılında 300.000 TL ve 2019 yılında 100.000 
TL olarak gerçekleştirilecektir. Ancak kurum, kazancın %75’ini (800.000 x 
%75 = 600.000 TL) 20.04.2017 tarihinde özel bir fon hesabına almış 
bulunmaktadır.  

2019 yılında tahsil edilen 100.000 TL’ye isabet eden [(100.000 x %80) x %75=] 60.000 

TL kazanç kısmı için istisnadan yararlanılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu 

kazanç tutarına istisna uygulanmış olması halinde, istisnaya konu olan 60.000 TL 

nedeniyle 2016 hesap dönemine ilişkin olarak tahakkuk etmesi gereken kurumlar 

vergisi (geçici vergi dahil) vergi ziyaına uğramış olacağından vergi aslı, vergi ziyaı 

cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 
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İstisnanın Şartları: 

3. Özel bir Fonda 5 Yıl süreyle tutma 

 Bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan kısmının, 

pasifte özel bir fon hesabına alınması ve satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın 

sonuna kadar söz konusu fon hesabında tutulması gerekmektedir.  

 Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap 

döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar 

vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir.  

 Dolayısıyla, istisnadan yararlanacak olan kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin 

genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili 

satırında gösterilmek suretiyle istisnadan yararlanılabilecektir.  

 İstisna uygulamasında, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar 

pasifte özel bir fon hesabında tutulması gereken kazançların, beş yıl içinde fon 

hesabından başka bir hesaba (sermayeye ilave hariç) nakledilmesi, işletmeden 

çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından yurt dışına transfer edilmesi veya bu 

süre içinde işletmenin tasfiyeye girmesi halinde, bu işlemlere tabi tutulan kazanç 

kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen 

vergiler, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile 

birlikte alınacaktır. 
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Özellikli Durumlar 

 Satış kazancı satış işlemi ile birlikte oluşacağından istisna, satışın yapıldığı dönemde 

oluşacak olup, satıştan kaynaklanan faiz ve vade farkları ile satış bedelin döviz 

cinsinden belirlenmesi durumunda ortaya çıkan kur farklarının istisna kazancın 

tespitinde dikkate alınması mümkün değildir. 

 Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu 

amaçla ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde 

ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. 

 Taşınmaz veya iştirak hissesi satışı ile ilgili giderlerin %75’i KKEG olarak 

değerlendirilir. 

 İstisna kapsamındaki bu satışlardan doğan zararların, istisna dışı kurum 

kazancından indirilmesi mümkün değildir(Bkz: Gelir İdaresi Başk. 30/06/2011 tarih 

ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 5-857 sayılı Özelgesi).  

 Bazen taşınmazlar, satış vaadi sözleşmesi suretiyle ileride alım satıma konu 

olabilmektedir. Taşınmazlarda, mülkiyetin devri tapuya tescil ile gerçekleşeceğinden 

satış vaadi sözleşmeleri ile tahsil olunan bedeller dolayısıyla istisnanın uygulanması 

mümkün değildir. 
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İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası-Örnek (1) 

Örnek : (X) A.Ş. İki tam yıl süreyle aktifinde yer alan ve maliyet bedeli 
300.000. TL olan arsasını, 2016 yılında 500.000 TL’ye peşin olarak satmıştır. 
(X) A.Ş.’nin taşınmaz satış kazancı dışında 2016 hesap dönemi; 

 Diğer hasılatı: 800.000 TL 

 Diğer giderleri: 300.000 TL’dir. 

 
1. (X) A.Ş., (500.000- 300.000=) 200.000 TL taşınmaz satış kazancının tamamını 

2016 hesap dönem yasal defterlerinde 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 

hesabına kaydetmelidir. 

2. 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına bir gelir tablosu hesabı olduğu 

için taşınmaz satış kazancı dönem karı içine dönem sonunda aktarılacaktır. 

Dolayısıyla beyan edilen ticari bilanço karının içerisinde yer alacaktır. 

3. Taşınmaz satış kazancının %75 olan (200.000 x %75=) 150.000 TL 2016 hesap 

dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde istisna satırına yazılarak vergi 

matrahının hesabından çıkarılmalıdır. 

4. (X) A.Ş. İzleyen dönemde (2017 yılında-25.04.2017 tarihine kadar) taşınmaz satış 

kazancının %75’ini 570 Geçmiş Yıl Karlarından çıkararak 549 Özel Fonlar 

hesabına kaydetmelidir. 
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İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası-Örnek 
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İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası-Örnek (2) 

Örnek : (Z) A.Ş. İki tam yıl süreyle aktifinde yer alan ve maliyet bedeli 
200.000. TL olan arsasını, 10.12.2017 tarihinde 600.000 TL’ye peşin olarak 
satmıştır. (Z) A.Ş.’nin taşınmaz satış kazancı dışında 2017 hesap dönemi; 

 Diğer hasılatı: 1.000.000 TL 

 Diğer giderleri: 500.000 TL’dir. 

 
1. (Z) A.Ş., (600.000- 200.000=) 400.000 TL taşınmaz satış kazancının tamamını 

2017 hesap dönem yasal defterlerinde 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 

hesabına kaydetmelidir. 

2. 679 Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına bir gelir tablosu hesabı olduğu 

için taşınmaz satış kazancı dönem karı içine dönem sonunda aktarılacaktır. 

Dolayısıyla beyan edilen ticari bilanço karının içerisinde yer alacaktır. 

3. Taşınmaz satış kazancının %50 olan (400.000 x %50=) 200.000 TL 2017 hesap 

dönemi kurumlar vergisi beyannamesinde istisna satırına yazılarak vergi 

matrahının hesabından çıkarılmalıdır. 

4. (Z) A.Ş. İzleyen dönemde (2018 yılında-25.04.2018 tarihine kadar) taşınmaz satış 

kazancının %50’ini (200.000 TL) 570 Geçmiş Yıl Karlarından çıkararak 549 Özel 

Fonlar hesabına kaydetmelidir. 
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İştirak Hissesi ve Taşınmaz Satışı Kazanç İstisnası-Örnek (2) 
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İstisnalar 

6 Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Olan Kurumlar ile Bankalara Tanınan İstisna 

KVK 5/1-f maddesine göre; 

1. Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine* borçları 

nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna 

borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin 

sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa 

senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara finansal 

kiralama ya da finansman şirketlerine* veya bu Fona devrinden 

sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden 

kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisnadır. 

2. Bankaların finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin* bu şekilde 

elde ettikleri söz konusu kıymetlerden taşınmazların satışından doğan 

kazançların %50 si**diğerlerinin satışından doğan kazançların %75'lik 

kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. 

 

İzmir 

*7061 sayılı Kanunla eklenmiştir. (Yürürlük:01.01.2018) 

** 7061 sayılı Kanunla eklenmiştir. (Yürürlük:05.12.2017) 
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İstisnalar 

6 Bankalara veya TMSF’ye Borçlu Olan Kurumlar ile Bankalara Tanınan İstisna 

1. Borçlulara, Kefillere ve İpotek 

Verenlere Tanınan İstisna 

2. Bankalara, Finansal Kiralama ya da 

Finansman Şirketlerine Tanınan İstisna 

Bankaların, Finansal Kiralama ya da Finansman 

Şirketlerinin kanunî takibe alınmış alacakları nedeniyle 

iktisap ettikleri taşınmaz, iştirak hissesi vd. satışından 

doğan kazanlar için  

 Kefiller ve ipotek verenlerin istisnadan 

yararlanabilmesi için kurum olmalıdır. 

 Fonda tutma ve hasılatı iki yıl içinde tahsil şart 

yoktur. 

 Fonda tutma ve hasılatı iki yıl içinde tahsil şart 

yoktur. 

 Hem bu istisnadan hem de KVK 5/1-e’den aynı 

anda yararlanılamaz. Biri tercih edilmeli 

 Bu satışlardan elde edilen hasılatın bu 

borçların tasfiyesinde kullanılan kısmının 

tamamı istisnadır. 

 Hem bu istisnadan hem de KVK 5/1-e’den aynı anda 

yararlanılamaz. Biri tercih edilmeli 

Taşınmaz satışından doğan kazançlar için %50 

Diğerlerinin satışından doğan Kazancın %75’i istisna 
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İstisnalar 

7 Yurt Dışı Şube Kazançları 

• Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile 

kurumların yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde 

ettikleri kurum kazançları, belli şartlar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

 

• Yurt dışında bulunan iş yerleri veya daimi temsilciler aracılığıyla elde edilen kurum 

kazançlarının; 

– Doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar 

vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, 

– Elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin 

verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, 

– İştirak edilen şirketin ana faaliyet konusunun, finansal kiralama dahil finansman 

temini, sigorta hizmetlerinin sunulması veya menkul kıymet yatırımı olması 

durumunda, bu kazançların doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de 

uygulanan kurumlar vergisi oranında (%20) gelir ve kurumlar vergisi benzeri 

toplam vergi yükü taşıması 

• gerekmektedir. 
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İstisnalar 

8 
Yurt Dışında Yapılan İnşaat,Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden 

Sağlanan Kazançlarda İstisna 

Yurt Dışı İnşaat ve Onarım İşi İçin 

  

  

                        

Şube Açılması 
Şirket 

Kurulması 

Kurulu Yabancı 

Şirkete İştirak 

Edilmesi 
  

KVK Md.5/1-h 

kapsamında 

istisna, 

Şartı: Kazancın 

genel sonuç 

hesaplarına 

aktarılması 

  KVK Md. 5/1-b 

kapsamında 

istisna  

Şartı: Tüm şartlar 

var. 

            

Yabancı Ülke 

Mevzuatına Göre 

Şirket Kurulması 

Zorunlu ise 

Yabancı Ülke 

Mevzuatına Göre 

Şirket Kurulması 

Zorunlu Değil ise 

Kazanç İstis. İştirak K. İst. 

KVK Md. 5/1-b kapsamında 

istisna  

Şartı:  4 şart yok, ancak 

Özel amaç için kurulduğunun 

ana sözleşmede belirtilmesi, bu 

amaç dışında faaliyetinin 

bulunmaması 

KVK Md. 5/1-b kapsamında istisna  

Şartı: Tüm Şartlar var- Ödenmiş sermayenin 

%10 sahip olma, vergi yükü, en az bir yıl 

süreyle elde tutma, kazancı Türkiye’ye getirme 

vd. 

İştirak Kazancı İstisnası 

 

İştirak Kazancı 

İstisnası 



İzmir 66 

8 
Yurt Dışında Yapılan İnşaat,Onarım, Montaj İşleri İle Teknik Hizmetlerden 

Sağlanan Kazançlarda İstisna 

• İnşaat, onarım ve montaj işlerinin yurt dışında gerçekleştirilmesi için bir işyeri bulunması 

gerekir. 

• Teknik hizmetlerin yurt dışında herhangi bir işyeri olmaksızın Türkiye’den 

gerçekleştirilebilmesi de mümkündür. Teknik hizmetlerden elde edilen kazançların da anılan 

istisnadan yararlanabilmesi için bu işlerin yurt dışında bulunan işyerleri veya daimi 

temsilciler aracılığıyla yapılması; yurt dışında ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci olmadan 

yapılan teknik hizmetlerin, hizmet ihracatı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 

teknik hizmetlerin yurt dışındaki inşaat, onarım ve montaj işlerine bağlı olarak yapılma şartı 

bulunmamaktadır. 

• Kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Kazançların 

Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için 

yeterlidir. 

• Öte yandan, yurt dışındaki şubelerden elde edilen kazançların genel sonuç hesaplarına intikal 

ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin 

kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen faaliyet sonucu, 

Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel sonuç hesaplarına kaydedilecektir.  

• Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi 

gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kurlarıyla 

değerlendirilecektir.  
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İstisnalar 

9 
Eğitim Tesisleri İle Rehabilitasyon Merkezlerinin İşletilmesinden Elde Edilen 

Kazançlara İlişkin İstisna 

İstisna,  

•Okul Öncesi Eğitim Okulu,  

•İlköğretim Okulu,  

•Orta Öğretim Okulları,  

•Özel Eğitim Okulları,  

•Rehabilitasyon Merkezleri, 

•Kreş ve gündüz bakımevleri 

bu faaliyetlerinden 

elde ettikleri 

kazançlara,            

 faaliyete geçilen 

dönemden itibaren beş 

hesap dönemi boyunca 

uygulanacaktır. 

!!!! Rehabilitasyon merkezlerinin 

Bakanlar Kur. vergi muafiyeti 

tanınan vakıflar ile kamu yararına 

çalışan derneklere bağlı olması 

gerekmektedir. 

**İstisna uygulaması okul veya merkez bazında uygulanacaktır. 

* İstisna süresi içinde yeni okul veya merkez 

yapılması halinde yeni açılan okul veya merkezden 

elde edilen kazanç, istisna uygulaması açısından ayrı 

bir birim olarak değerlendirilecektir. 

* Mevcut okul kapasitesinin genişletilmesi veya 

başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna 

uygulaması söz konusu olmayacaktır. 

!!! İstisnadan yararlanan işletmenin 

satılması veya devredilmesi halinde 

devralan kurum istisnadan beş 

hesap dönemi değil, 

faydalanılmayan dönem kadar 

yararlanacaktır.   

!!!Kreş ve gündüz bakımevlerinin 

söz konusu istisnadan 

yararlanabilmesi için bu kurumların 

1/1/2017 tarihinden itibaren 

faaliyete geçmiş olmaları 

gerekmektedir.  



İzmir 68 

İstisnalar 

10 Risturn istisnası 

Önce Düzenleme  7061 Sayılı Kanun Sonrası 

01.01.2018 Öncesi 01.01.2018 Sonrası 

Yönetim gideri karşılığı olarak ödenen 

paralardan harcanmayarak ortaklara dağıtılan 

kısımlar 

Yönetim gideri karşılığı olarak ödenen 

paralardan harcanmayarak ortaklara dağıtılan 

kısımlar için hesapladıkları risturnlara ilişkin 

kurumlar vergisi istisnası korunmuş 

Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve 

ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak 

için satın aldıkları malların değerine göre 

hesaplanan risturnlar kurumlar vergisinden 

istisna edilmiştir. 

Tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel 

ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını 

karşılamak için satın aldıkları malların değerine 

göre hesapladıkları risturnlara ilişkin kurumlar 

vergisi istisnası korunmuş 

Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek 

kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim 

faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları 

malların değerine göre hesaplanan risturnlar 

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Münhasıran üretim ve kredi kooperatiflerine 

tanınan risturn istisnası, Kanunun 4 üncü 

maddesinde yer alan kooperatif muafiyetine 

ilişkin olarak yapılan düzenleme çerçevesinde 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları 

kredilere göre hesaplanan risturnlar kurumlar 

vergisinden istisna edilmiştir. 



1. Fon adına tesis edilen işlemlerin portföy yöneticisi şirketin mutat faaliyetleri 

arasında yer alması 

2. Yabancı fon ile portföy yöneticisi şirket arasındaki ilişkinin bağımsız olarak faaliyet 

gösteren kişilerdeki gibi olması  

3. Portföy yöneticiliği hizmeti karşılığı alınacak bedelin emsale uygun olması ve 

transfer fiyatlandırması raporu verilmesi  

4. Portföy yöneticisi şirketin yabancı fon üzerindeki hak sahipliği oranının %20'yi 

aşmaması  

Yukarıda belirtilen şartları birlikte sağlamak kaydıyla portföy yöneticisi şirketin yabancı 

fondaki pay sahipliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden müstesnadır.  

Yabancı fon tarafından portföy yöneticisi şirkete yapılan yönetim ücreti, teşvik, prim, 

performans ücreti gibi ödemeler ise her halükârda kurum kazancına dahil edilerek 

vergilendirilecektir. Portföy yöneticisi şirket ve ilişkili olduğu kişilerin yabancı fonun 

kazançları üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak %20'den daha fazla hak sahibi olması 

halinde ise istisnadan faydalanılması mümkün olmayıp, %20'lik hak sahipliğine isabet 

eden kazançlar da dahil ilgili fondan elde edilen kazançların tamamı genel hükümlere 

göre vergilendirilir.  
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İstisnalar 

11 
Yabancı Fon Kazançlarının Vergilendirilmesinde Yönetici Şirketlere İlişkin 

İstisna(KVK Mad.5/A/3) 



1. Sınai Mülkiyet Haklarından Elde Edilen Kazanç Ve İratların Kapsamı 

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, 

geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan 

buluşların; 

 Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların, 

 Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların, 

 Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen 

kazançların 

 Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen 

ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli 

buluşa atfedilen kısmının  

%50'si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden 

itibaren kurumlar vergisinden müstesnadır. 

Kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanılabilecek serbest meslek 

kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi %50 

indirimli olarak uygulanacaktır. Kazanç ve iratları kesinti yoluyla vergilenen ve 

beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 

yıl süre ile uygulanacaktır. İzmir 70 

İstisnalar 

12 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B) 



2. İstisnadan yararlanma şartları 

1. Buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım 

faaliyetlerinin Türkiye'de gerçekleştirilmesi 

2. İncelemeli sistemle patent veya olumlu araştırma raporu sonucunda 

faydalı model belgesi alınması 

3. İstisna uygulamasından yararlanacak kişilerden olunması 

1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgâhı olan ya da sınai veya ticari 

faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, 

2. Paris Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler ile 

3. Bu kapsam dışında kalmasına rağmen, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere 

kanunen veya fiilen patent ve/veya faydalı model belgesi koruması tanıyan 

devletlerin uyruğundaki gerçek veya tüzel kişiler (karşılıklılık ilkesi uyarınca) 

Patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip 

olanlar 

4. Patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresinin 

aşılmamış olması 
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İstisnalar 

12 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B) 



Buna göre; 

 (B) A.Ş.'nin satış kazancının yarısı (4.000.000.- TL x %50) 2.000.000.- TL olup bu 

tutarın tamamı istisnaya konu edilebilecektir.  

 (C) A.Ş. 2017 hesap dönemi için (1.000.000.- TL x %50) 500.000.- TL, 2018 hesap 

dönemi için (500.000.- TL x %50) 250.000.- TL tutarında istisnadan 

faydalanabilecektir. 

 (E) A.Ş. 2017 hesap dönemi için (2.000.000.- TL x %50) 1.000.000.- TL, 2018 

hesap dönemi için (1.000.000.- TL x %50) 500.000.- TL tutarında istisnadan 

faydalanabilecektir. 
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Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B)- Örnek 

Örnek-1: (B) A.Ş.’nin 6/5/2013 tarihinde TPE’ye yapmış olduğu başvuruya istinaden, 
bu başvurusuna konu buluşuna ilişkin patent 6/7/2015 tarihinde tescil edilmiştir. (B) 
A.Ş. söz konusu patentten doğan tüm haklarını 20/9/2016 tarihinde 5.000.000.- TL'ye 
(C) A.Ş.'ye satmış ve bu satıştan 4.000.000.- TL kâr elde etmiştir. (C) A.Ş. bu patentin 
kullanım haklarını, 2/1/2017 tarihinde iki yıl süre ile (E) Ltd. Şti.'ye inhisari lisans 
sözleşmesiyle vererek 2017 hesap döneminde 1.000.000.- TL, 2018 hesap döneminde 
ise 500.000.- TL kazanç elde etmiştir. (E) A.Ş. de söz konusu patente konu buluşu seri 
üretime tabi tutarak 2017 hesap döneminde 2.000.000.- TL, 2018 hesap döneminde ise 
1.000.000.- TL kazanç elde etmiştir.  
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Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B)- Örnek 

Örnek-2: (F) A.Ş. incelemesiz sistemle patent aldığı ve 7 yıllık 
koruma süresi 1/4/2018 tarihinde sona erecek buluşu için 
incelemeli sistemle patent verilmesi talebiyle 6/5/2015 tarihinde 
TPE'ye başvurmuştur. Başvurusu uygun görülen (F) A.Ş.'nin bu 
buluşu için 2/2/2017 tarihinde, 1/4/2031 tarihinde koruma süresi 
sona ermek üzere incelemeli sistemle patent verilmiştir.  

 (F) A.Ş. sahibi olduğu patenti 14/8/2015 tarihinde 1 yıllığına 
(G) A.Ş.'ye 1.000.000.- TL bedelle kiralamıştır.  

 (F) A.Ş. 2018 yılında patente konu bu buluşunu seri üretime 
tabi tutarak 2.000.000.- TL kazanç elde etmiştir.  

 (F) A.Ş. söz konusu patenti 5/5/2019 tarihinde (H) A.Ş.'ye 
satmış ve bu satıştan 1.800.000.- TL kazanç elde etmiştir. 

  (H) A.Ş. ise aynı patenti iki ay sonra (5/7/2019) (K) A.Ş.'ye 
satmış ve bu satıştan 400.000.- TL kazanç elde etmiştir. 

  (K) A.Ş. söz konusu buluşu seri üretime tabi tutarak 2020 
yılında 3.000.000.- TL kazanç elde etmiştir.  



Buna göre; 

 (F) A.Ş.'nin sahip olduğu incelemesiz patenti (G) A.Ş.'ye kiralaması 

nedeniyle elde ettiği 1.000.000.- TL tutarındaki kazancı istisnaya konu 

edilemeyecektir. 

 (F) A.Ş.'nin incelemeli sistemle patent aldığı buluşunu seri üretime tabi 

tutarak elde ettiği 2.000.000.- TL'lik kazancın %50'si (1.000.000.- TL) 

kurumlar vergisinden istisna edilebilecektir. Bu patentin satışından elde 

edilen 1.800.000.- TL'lik kazancın %50'si olan 900.000.- TL için de bu 

istisnadan faydalanılabilecektir. 

 (H) A.Ş. ise satın aldığı patentin (K) A.Ş.'ye satışından elde ettiği 400.000.- 

TL tutarındaki kazancının %50'sini (200.000.- TL) istisnaya konu 

edebilecektir. 

 (K) A.Ş. buluşu seri üretime tabi tutarak elde ettiği 3.000.000.- TL 

tutarındaki kazancının %50'si olan 1.500.000.- TL'lik tutarı istisnaya konu 

edebilecektir. 
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Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B)- Örnek 
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Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (KVK Md.5/B)- Örnek 

Örnek-3: (T) A.Ş.’nin patentle korunan buluşunu üretim sürecinde 

kullanarak 2017 yılında ürettiği çamaşır makinelerinin toplam 

üretim maliyeti 20.000.000 TL’dir. Söz konusu çamaşır 

makinelerinin toplam maliyetinin 2.000.000 TL’lik kısmını 

patentle korunan buluşun üretim sürecinde kullanılması nedeniyle 

katlanılan maliyetler oluşturmaktadır. 

(T) A.Ş. ürettiği bu çamaşır makinelerinin satışından 2017 yılında 

3.000.000 TL kazanç elde etmiştir. 

Buna göre, (T) A.Ş.’nin 2017 yılında bu çamaşır makinelerinin 

satışından elde ettiği kazancının, üretimde kullanılan ve patentle 

korunan buluşuna atfedilebilecek kısmı [3.000.000 TL x 

(2.000.000 TL / 20.000.000 TL)=] 300.000 TL olup bu kazancının 

%50’lik kısmı olan (300.000 TL x %50) 150.000 TL istisna 

uygulamasında dikkate alınabilecektir. 



6728 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasına eklenen (j) bendiyle, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı 

Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, 

kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 

yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ile bu kurumlarca söz konusu varlıkların 

devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlara yönelik istisna 

uygulaması düzenlenmiştir. 

Bu istisna uygulamasında; 

 Kiracı; her türlü taşınır ve taşınmaz mallarını 6361 sayılı Kanun kapsamında geri 

kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kiralayan kurumlara 

devreden kurumları, 

 Kiralayan kurumlar; finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve 

yatırım bankalarını, 

 Sat-kirala-geri al işlemi; her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun 

kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, 

kiracılar tarafından kiralayanlara satışı, kiralayanlar tarafından kiracılara kiralanması 

ve kiralayanlarca söz konusu varlıkların kiracılara kira süresi sonunda devrine 

ilişkin süreci 

ifade etmektedir. 
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İstisnalar 

13 
Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması 

(KVK Md.5/1-j) 
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İstisnalar 

13 
Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması 

(KVK Md.5/1-j) 



İstisnadan Yararlanma Şartları 
1. Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve 

sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun 

sözleşmede yer alması 

 İstisna uygulaması açısından, sat-kirala-geri al işlemine ilişkin olarak 

kiracı ile kiralayan kurumlar arasında düzenlenecek sözleşmede, bu 

işleme konu edilen ve kiracı tarafından kiralayanlara satılan taşınır veya 

taşınmazın; 

 Kiralayan kurumlarca kiracıya geri kiralanacağına ve 

 Sözleşme süresinin sonunda kiracı tarafından geri alınacağına 

ilişkin hüküm bulunması ve bu hükümlere fiilen uyulması şarttır. 
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İstisnalar 

13 
Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması 

(KVK Md.5/1-j) 



İstisnadan Yararlanma Şartları 
2. Satış kazancının özel fon hesabında tutulması 

 İstisnaya konu edilecek satış kazancı, satış işlemi ile birlikte 

doğacağından, satış işlemi ister peşin isterse vadeli olarak yapılmış 

olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. 

 Bu varlıkların satışından elde edilecek istisna kazancın, kiracı tarafından 

pasifte özel bir fon hesabına alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, fon 

hesabına alınma işleminin, kiracılarca varlıkların kiralayanlara satışının 

yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın beyan 

edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe 

kadar yapılması gerekmektedir.  
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İstisnalar 

13 
Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması 

(KVK Md.5/1-j) 



İstisnadan Yararlanma Şartları 
3. Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi 

• Fon hesabına alınan kazanç tutarı kiracı tarafından sadece, gerek kira 

süresi boyunca gerekse kira süresinin sonunda varlıkların geri 

alınmasından sonra bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu 

varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço 

aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında 

kullanılabilecektir. 

• Ancak, fon hesabına alınan kazanç tutarının bunun dışında, başka bir 

hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya dar mükellef 

kurumlarca ana merkeze aktarılması ya da kurumun tasfiyesi halinde (bu 

Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç), istisna uygulanması 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 

ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 
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İstisnalar 

13 
Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması 

(KVK Md.5/1-j) 
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Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna 
Uygulaması-Örnek 

Örnek: (Ç) A.Ş. 13/5/2014 tarihinde 2.500.000.- TL’ye iktisap 

ettiği ve aktifine aldığı taşınırını 8/9/2016 tarihinde sat-kirala-geri 

al işlemine konu ederek (D) Katılım Bankası A.Ş.’ye 3.000.000.- 

TL bedelle devretmiştir. Bu sürede (Ç) A.Ş.’nin söz konusu 

taşınırı için ayırdığı amortisman tutarı 500.000.- TL’dir. 

İstisna kazanç : Satış bedeli - 
Taşınırın (C) A.Ş.’deki  
net bilanço aktif değeri 

Taşınırın (C) A.Ş.’deki  
net bilanço aktif değeri 

: Maliyet bedeli - Birikmiş amortisman 

          
İstisna kazanç : 3.000.000.- TL - (2.500.000.-TL- 500.000.-TL) 
  : 1.000.000.-TL     
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Sat-kirala-geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna 
Uygulaması-Örnek 

(Ç) A.Ş. istisnaya konu 1.000.000.- TL tutarındaki kazancını pasifte özel bir 

fon hesabında takip edecektir. Özel fon hesabında takip edilecek olan bu tutar 

sadece, sat-kirala-geri al işlemine konu edilen taşınıra ilişkin olarak gerek kira 

süresi boyunca, gerekse kira süresinin sonunda taşınırın geri alınmasından 

sonra 3.000.000.- TL üzerinden ayrılacak amortismanların, bu tutar ile taşınırın 

(D) Katılım Bankası A.Ş.’ye devredildiği tarihte kiracıdaki net bilanço aktif 

değeri arasındaki fark olan (3.000.000.- TL – 2.000.000.- TL =) 1.000.000.- 

TL’ye isabet eden kısmına mahsup edilmek suretiyle kullanılabilecektir. 

Dolayısıyla, gerek kira süresi boyunca, gerekse kira süresinin sonunda taşınırın 

geri alınmasından sonra 3.000.000.- TL üzerinden ayrılacak toplam 

amortismanların, en fazla 2.000.000.- TL’lik kısmı kurum kazancının tespitinde 

dikkate alınabilecek olup kalan 1.000.000.- TL’lik kısmı ise özel fon 

hesabından mahsup edilecektir. 

Söz konusu özel fon hesabının bu taşınır için ayrılacak amortismanların (bu 

varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif 

değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfası dışında kullanılması mümkün 

bulunmamaktadır 

 



6728 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendiyle, her türlü varlık ve hakların, 

kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme sonunda geri 

alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama 

şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançların 

kurumlar vergisinden istisna olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

Bu istisna uygulamasından;  

• 6362 sayılı Kanun kapsamında kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme 

sonunda geri alınması şartıyla varlık ve haklarını varlık kiralama şirketlerine 

devreden kurumlar vergisi mükellefleri ile  

• Bu varlık ve hakları, devraldıkları kurumlara sözleşme süresi sonunda 

devreden varlık kiralama şirketleri yararlanabilecektir 
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İstisnalar 

14 
Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan 

kazançlarda istisna uygulaması(KVK Md.5/1-k) 



İstisnadan Yararlanma Şartları 

1. Varlık veya hakkın varlık kiralama şirketine, kira sertifikası ihracı amacıyla 

ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer 

alması 

2. Satış kazancının özel fon hesabında tutulması 

 Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden varlık ve hakların satışından elde edilecek 

istisna kazancın, kaynak kuruluş tarafından pasifte özel bir fon hesabına alınması 

gerekmektedir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, kaynak kuruluşlarca varlık 

ve hakların varlık kiralama şirketlerine satışının yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin 

başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin 

verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir.  

3. Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi 

 Fon hesabına alınan kazanç tutarı kaynak kuruluş tarafından sadece bu varlıklar için 

ayrılacak amortismanların (bu varlıkların varlık kiralama şirketine devrinden önce 

kaynak kuruluştaki net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında 

kullanılabilecektir. Ancak, fon hesabına alınan kazanç tutarının bunun dışında, başka bir 

hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze 

aktarılması ya da kurumun tasfiyesi halinde (bu Kanuna göre yapılan devir ve 

bölünmeler hariç), istisna uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 

vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.  
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İstisnalar 

14 
Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan 

kazançlarda istisna uygulaması(KVK Md.5/1-k) 
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Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından Doğan 

Kazançlarda İstisna Uygulaması Örnek 

Örnek: (R) A.Ş. 5.000.000.- TL bedelle aktifine kayıtlı olan taşınmaz için 

3.400.000.- TL amortisman ayırdıktan sonra 31/10/2016 tarihinde bu taşınmazı 

kira sertifikası ihracı amacıyla 8.000.000.- TL bedel üzerinden (Z) Varlık 

Kiralama A.Ş.’ye devretmiştir. 

(Z) Varlık Kiralama A.Ş. söz konusu taşınmazı sözleşme süresi sonunda 

8.000.000.- TL bedel üzerinden geri alınmak kaydıyla (R) A.Ş.’ye 3 yıllığına 

toplam 2.700.000.- TL bedelle kiralamıştır. Kira süresinin sonunda söz konusu 

taşınmaz 8.000.000.- TL bedelle (R) A.Ş.’ye geri satılmıştır. 

1.satış: (R) A.Ş.’nin taşınırını (Z) Varlık Kiralama A.Ş.’ye satışı 

İstisna kazanç : Satış bedeli - 
Taşınırın (G) A.Ş.’deki  
net bilanço aktif değeri 

İstisna kazanç : 8.000.000.- TL - (5.000.000.-TL- 3.400.000.-TL) 

  : 6.400.000.-TL     
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Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü Varlık Ve Hakların Satışından Doğan 

Kazançlarda İstisna Uygulaması Örnek 

(R) A.Ş. 6.400.000.- TL tutarındaki istisna kazancını pasifte özel bir fon 

hesabına alarak, bu tutarın tamamı için istisnadan yararlanabilecektir. 

(R) A.Ş. sözleşmeden kaynaklanan kullanım hakkını Vergi Usul 

Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde “260 

Haklar” hesabında 8.000.000.- TL bedelle takip edecektir. (R) A.Ş.’nin bu 

taşınmaz için yıllık olarak hesaplayacağı amortismanın (6.400.000.-TL / 

8.000.000.- TL=) %80’lik kısmı özel fon hesabından karşılanacak; sadece 

(1.600.000.- TL/ 8.000.000.- TL=) %20’lik kısmı ise kurum kazancının 

tespitinde dikkate alınabilecektir. (Z) Varlık Kiralama A.Ş.’nin kira 

sertifikası ihracı dolayısıyla elde edeceği kira gelirlerinin ise istisna 

kapsamında değerlendirilmeyeceği tabiidir. 
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Diğer Kanunlarda Yer Alan Kurumlar Vergisi 

İstisnaları 

• KVK’nun  35. maddesinde, diğer kanunlardaki muafiyet, istisna ve indirimlere ilişkin hükümlerin, 

kurumlar vergisi bakımından geçersiz olduğu; kurumlar vergisi ile ilgili muafiyet, istisna ve indirimlere 

ilişkin hükümlerin, ancak bu Kanuna, Gelir Vergisi Kanununa ve Vergi Usul Kanununa hüküm 

eklenmek veya bu kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği ve uluslararası anlaşma 

hükümlerinin saklı olduğu belirtilmiştir. 

• Diğer taraftan, Kanunun geçici 1. maddesinin dokuzuncu fıkrasında, “Bu Kanunun yürürlüğünden önce 

kurumlar vergisine ilişkin olarak başka kanunlarda yer alan muafiyet, istisna ve indirimler bakımından 35 

inci madde hükmü uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. 

 5520 Sayılı KVK Yürürlüğünden 

Önce Diğer Kanunlarda Yer Alan 

Kurumlar Vergisi İstisnaları 

  

1)  2) 3) 

                

Türk Uluslararası 

Gemi Siciline Kayıtlı 

Gemilerin 

İşletilmesinden ve 

Devrinden elde edilecek 

Kazançlara İlişkin 

İstisna 

Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri Kanununda 

yer alan istisna 

Serbest Bölgelerde 

Uygulanan 

Kurumlar Vergisi 

İstisnası 
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Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve 

Devrinden elde edilecek Kazançlara İlişkin İstisna 

4490 sayılı kanunun 12’inci maddesine göre Türk Uluslararası Gemi Siciline 

kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen 

kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır. 

İstisnanın uygulanabilmesi için gemilerin işletilmesinden ve devrinden elde 

edilen hasılattan, bu faaliyetlere ilişkin giderlerin düşülmesi suretiyle istisna 

kazancın tespiti gerekir. 

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi faaliyetinin yanı 

sıra başka faaliyetlerinin de bulunması halinde, varsa müşterek genel 

giderlerin bu faaliyetlerden elde edilen hasılata orantılı olarak dağıtılması 

suretiyle kazanç tespitinin yapılması gerekmektedir. 

Dikkat!!!! Gemi ve yatların  Otel veya restoran işletmeciliğinde (yüzer otel 

veya restoran) kullanılması durumunda bu faaliyet gemi işletmeciliği faaliyeti 

kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, elde edilen kazançların söz konusu 

istisnalardan yararlandırılması mümkün değildir. 
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Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve 

Devrinden elde edilecek Kazançlara İlişkin İstisna 

Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatların 6770 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girdiği 27/1/2017 tarihinden itibaren bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile 

kaydedilmek üzere veya başka suretlerle devrinden doğan kazançlar için de bu 

istisnadan yararlanılabilecektir. Öte yandan, yurt dışından ithal edilerek 4490 sayılı 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca Türk Uluslararası 

Gemi Siciline kaydedilen 3.000 DWT’nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, özel yapılı 

gemilerde ise 300 grostonun) üzerindeki gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka 

bir sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrinden elde edilecek 

kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilebilmesi için, en az altı ay 

süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı 

aranacaktır. 

Mükelleflerin, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin işletilmesi faaliyetinin 

yanı sıra başka faaliyetlerinin de bulunması halinde, varsa müşterek genel giderlerin bu 

faaliyetlerden elde edilen hasılata orantılı olarak dağıtılması suretiyle kazanç tespitinin 

yapılması gerekmektedir. 

Deniz taşımacılığında, zamana veya yüke bağlı olarak geminin tamamını veya bir 

kısmını taşıtana tahsis etmek suretiyle yük ve eşya taşıma taahhüt sözleşmeleri 

kapsamında yapılan “Time-Charter İşletmeciliği” gemi işletmeciliği faaliyeti 

kapsamında değerlendirileceğinden, söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların 

kurumlar vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. 
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Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Yer Alan 

İstisna 
4691 sayılı Kanunun 

geçici 2 maddesi: 

Yönetici şirketlerin bu 

Kanun uygulaması 

kapsamında elde 

ettikleri kazançlar ile 

bölgede faaliyet 

gösteren gelir ve 

kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, 

münhasıran bu 

bölgedeki (1) yazılım, 

(2) tasarım ve (3) Ar-

Ge faaliyetlerinden 

elde ettikleri 

kazançları, 

31/12/2023 tarihine 

kadar gelir ve 

kurumlar vergisinden 

müstesnadır. 
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Serbest Bölgelere Tanınan İstisna 

06.02.2004 Tarihinden Önce Faaliyet 

Ruhsatı Alanlar 

06.02.2004 Tarihinden Sonra Faaliyet  

Ruhsatı Alanlar 

İstisnanın 

Kapsamı 

Ruhsatta belirtilen süre ile sınırlı olmak 

üzere bölge gerçekleştirdiği 

faaliyetler(üretim, ticaret, hizmet) 

dolayısıyla elde ettikleri kazançlar  kurumlar 

vergisinden istisnadır. 

  Bu durumda sadece bölgede üretim faaliyeti 

yürüten mükelleflerin imal ettikleri ürünlerin 

satışından doğan kazançları Avrupa Birliği'ne 

tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren 

vergilendirme döneminin sonuna kadar 

kurumlar vergisinden istisnadır. Bölgede ticari 

faaliyet(alım satım) ve hizmet işi ile uğraşan 

mükellefler için istisna söz konusu değildir. 
        

  

Örnek: (X) Ltd.Şti. 01.01.2004 tarihinde 

aldığı ve 15 yıl süreli faaliyet ruhsatı ile Ege 

Serbest Bölgesinde alım satım işi 

yapmaktadır. Bu durumda (X) Ltd. Şti.'nin 

Ege Serbest Bölgesinde yürüttüğü alım 

satım işinden elde ettiği kazançlar 2018 

yılına kadar (bu yıl dahil) kurumlar 

vergisinden istisnadır. 

  Örnek: (Y) Ltd. Şti. Mersin Serbest bölgesinde 

20.06.2004 tarihinde aldığı faaliyet ruhsatı ile 

üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Bu durumda  

(Y) Ltd. Şti.'nin bölgede imal edip sattığı 

ürünlerin satışından doğan kazançları Avrupa 

Birliği'ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren 

vergilendirme döneminin sonuna kadar 

kurumlar vergisinden istisnadır.(Y) Ltd. Şti.'nin 

bölgede alım satım işi yapsaydı kazancı istisna 

olmayacaktı.  
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Serbest Bölgelere Tanınan İstisna 

Kur Farkı 

Vade Farkı 

Serbest bölgelerde yürütülen faaliyetlerden doğan alacaklara ilişkin kur farkı ve vade farkı gelirleri 

istisna kapsamında değerlendirilecektir. 

Faiz 

Aynı şekilde, serbest bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen hasılatın, serbest 

bölgelerde yürütülen faaliyetler çerçevesinde yapılacak ödemelerde kullanılıncaya kadar geçici 

olarak serbest bölgelerde mevduat hesaplarında veya repo işlemlerinde değerlendirilmesi 

sonucu elde edilen gelirler de söz konusu istisnadan yararlanabilecektir.  

Zararlar 

Serbest bölgelerde yürütülen ve istisna kapsamında olan faaliyetlerin zararla sonuçlanması 

halinde, bu zararların istisna kapsamında olmayan diğer faaliyetlere ilişkin kazançlardan 

indirilmesi mümkün olmadığı gibi ertesi yıla devredilmesi de mümkün değildir. 

Müşterek 

Giderler 

Merkezi veya şubesi serbest bölgelerde bulunan mükelleflerin, hem serbest bölgedeki faaliyetleri 

hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerine ilişkin müşterek genel giderleri, merkezde ve şubede 

oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak 

dağıtılacaktır.  

Amortisman 

Aynı şekilde hem serbest bölgelerde hem de serbest bölge dışındaki faaliyetlerde kullanılan 

amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanlarının, esas itibarıyla her bir işte kullanıldıkları 

gün sayısı dikkate alınarak dağıtılması gerekmektedir. Hangi işlerde ne kadar süreyle 

kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar, müşterek genel giderlerle 

birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 



Tam  Mükellefiyet Esasında Verginin 

Tarhı ve Ödenmesi 
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İKİNCİ KISIM 



Safi Kurum Kazancının Tespiti 

94 İzmir 
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Ticari Kar-Mali Kar 



Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 

KVK Md.7: Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı 

ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en az % 

50'sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançları, 

dağıtılsın veya dağıtılmasın maddede belirtilen  şartların birlikte gerçekleşmesi halinde, 

Türkiye'de kurumlar vergisine tâbidir: 

 

 Kontrol edilen yabancı kurum kavramı; tam mükellef gerçek kişi ve kurumların 

doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya 

oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olmak suretiyle kontrol ettikleri yurt 

dışı iştirakleri ifade etmektedir. 

 

 Maddede sözü edilen “doğrudan veya dolaylı” ve “ayrı ayrı ya da birlikte” ifadeleri 

ile yurt dışındaki iştirakin ortaklık paylarının grup şirketleri veya gerçek kişiler 

arasında paylaştırılıp, maddede belirtilen kontrol oranının altında kalınarak kapsam 

dışına çıkılması engellenmektedir. 

 

 Yurt dışı iştirakin kontrol edilen yabancı kurum olup olmadığının tespitinde, kontrol 

oranı olarak ilgili hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek 

oran dikkate alınacaktır. 
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Kontrol Oranının Tespiti 
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Kontrol Oranının Tespiti 



1. İştirakin toplam gayrisafî hasılatının % 25 veya fazlasının faaliyet ile orantılı 

sermaye, organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya 

serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet 

satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşması. 

 

 

 

2.  Yurt dışındaki iştirakin ticarî bilânço kârı üzerinden % 10'dan az oranda gelir ve 

kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması. 

 

 

 

 

3. Yurt dışında kurulu iştirakin ilgili yıldaki toplam gayrisafî hasılatının 100.000 YTL 

karşılığı yabancı parayı geçmesi. 
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Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 

Vergilendirme İçin Belirlenen Şartlar 

Vergi Yükü = 
Top. Vergi 

< %10 
Dağıtılabilir Kar + Toplam Vergi 

Pasif Nitelikli Gelirler 
≥ %25 

Toplam Gayri Safi Hasılat 



 Madde kapsamına giren kontrol edilen yabancı kurumların Türkiye’de vergiye tabi 

tutulacak kazancı, zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten istisnalar düşülmeden 

önceki, vergi öncesi kurum kazançları olacaktır. 
 

 Kontrol edilen yabancı kurum şartlarının gerçekleşmesi halinde yurt dışında kurulu 

iştirakin elde etmiş olduğu kâr, söz konusu iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı 

içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef kurumların kurumlar vergisi 

matrahlarına (ve geçici vergi dönemleri itibarıyla da geçici vergi matrahlarına) 

hisseleri oranında dahil edilecektir. (Hesap döneminin kapandığı ayda iştirak oranı 

değişmiş ise bu oran dikkate alınmalıdır) 

 

İzmir 100 

Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 

Kazancın Tespiti ve Vergilendirme Dönemi 

İştirakin Yurt Dışında Ödediği Vergilerin Mahsubu 

 Kurumlar Vergisi Kanununun 33 üncü maddesine göre, yurt dışındaki iştirakin 

bulunduğu ülkede ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler kontrol 

edilen yabancı kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan 

kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. 
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Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı- Örnek-1 

Faaliyetle Orantılı Aktif İşletme Faaliyetlerinden Elde 

Edilen Gayri Safi Hasılat 
225.000,00 

Pasif Nitelikli Gayri Safi Hasılat  (%25) + 75.000,00 

Toplam Gayri Safi Hasılat     300.000,00 

Giderler   -  100.000,00 

Ticari Bilanço Karı 200.000,00 

K.K.E.G. + 10.000,00 

Kar ve İlaveler Toplamı     210.000,00 

İstisna (-) 30.000,00 

Geçmiş Yıl Zararı (-) - 40.000,00 

Matrah     140.000,00 

Kurumlar Vergisi (%10) (140.000,00 x%10=) 14.000,00 

Dağıtılabilir Kazanç (200.000,00-[40.000+14.000]=) 146.000,00 

Vergi Yükü %8,75 

Toplam Gayri Safi Hasılat 300.000,00 

Giderler - 100.000,00 

Ticari Bilanço Karı 200.000,00 

Geçmiş Yıl Zararı - 40.000,00 

KEYK Kazancı (Vergi Öncesi Dağıtılabilir Kazanç ) 160.000,00 

Tam mükellef kurumun payı (%50) 80.000,00 

= 
Top. Vergi 

Dağıtılabilir Kar + Toplam Vergi 

Pasif Nitelikli Gelirler 
≥ %25 

Toplam Gayri Safi Hasılat 

KVK Md 33/2 göre yurt dışındaki 

iştirakin bulunduğu ülkede ödemiş 

olduğu (14.000/2=) 7.000,00 TL vergi 

kontrol edilen yabancı kurumun 

Türkiye’de vergilendirilecek kazancı 

üzerinden hesaplanan kurumlar 

vergisinden mahsup edilebilecektir.  

Örnek: Türkiye’de tam mükellef (X) A.Ş. Romanya’da kurulu bulunan Z Ltd. Şti’nin 

sermayesine % 50 oranında iştirak etmiştir. Romanya’da kurumlar vergisi oranı % 

10’dir.  2013 yılına ilişkin Z kurumunun verileri aşağıdaki gibidir.   
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Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı- Örnek-2 



Kurumların kuruluşları sırasında yapılan; ana sözleşmenin hazırlanması, kuruluş 

genel kurul toplantılarının yapılması, tanıtma ve reklam gibi kuruluş ve 

örgütlenmeye ilişkin bir takım giderlerin kurum kazancından indirilebilmesi 

mümkündür. 
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İndirilecek Giderler 

(KVK Md-8) 

1 Menkul Kıymet İhraç Giderleri 

İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin tüm giderler hasılattan indirilebilecektir.  

Bu giderler arasında; senetlerin, 

1- Kağıt ve basım giderlerini, 

2- Mahkeme, noter ve diğer tasdik ve tescil giderlerini,  

3- Damga vergisini ve ihraç dolayısıyla ödenen sair harç ve resimleri,  

4- İhraç dolayısıyla bankalara verilen komisyonları,  

5- Hisse ve tahvil senetlerinin borsaya kaydı için yapılan giderleri ve  

6- Bunlara benzer diğer her türlü giderleri saymak mümkündür. 

2 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 



Genel kurul toplantıları için kurum tarafından yapılacak giderler; ilan ve posta 

giderleri, toplantı salonu kira bedeli ve benzeri giderlerden oluşur.  

 

Genel kurul üyelerinin genel kurula katılmak için yaptıkları giderler, 

kurumlarca karşılansa dahi gider kaydedilemez. Çünkü bu tür giderler genel 

kurul yapan kuruma ait giderler olmayıp, ortakların kuruma koydukları 

sermayelerinin idaresi ile ilgili giderlerdir. 

 

Genel kurul toplantılarında, genel kurul üyelerinin ağırlanmaları ile ilgili 

giderler, genel örf ve adetlere uygun temsil ve ağırlama gideri niteliğinin ötesine 

geçmemek koşuluyla gider kaydedilebilir.  

 

Ayrıca birleşme, devir, bölünme, fesih ve tasfiye aşamalarında yapılan giderler 

de kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. 
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İndirilecek Giderler 

(KVK Md-8) 

3 
Genel Kurul Toplantıları İçin Yapılan Giderler İle Birleşme, Devir, Bölünme, 

Fesih ve Tasfiye Giderleri 



Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kurumlar vergisi matrahı, şirket kazancından 

komandite ortaklara düşen pay dışındaki tutardan ibarettir. Komandite ortakların şirket kârından aldıkları 

pay, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazançla ilgili hükümleri uyarınca şahsi ticari kazanç sayılmaktadır. 

Bu nedenle, söz konusu payın şirket bünyesinde kurumlar vergisine tabi tutulmaması için komandite 

ortağın kâr hissesi gider olarak hasılattan indirilebilecektir.  
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İndirilecek Giderler 

(KVK Md-8) 

4 Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Komandite Ortağın Payı 



• Katılım bankaları için bu kar paylar finansman gideri niteliğindedir. 
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İndirilecek Giderler 

(KVK Md-8) 

5 Katılım Bankalarınca Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları 

6 
Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilânço gününde hükmü devam eden 

sigorta sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar 

) Muallak hasar ve tazminat karşılıkları; 

2) Kazanılmamış prim karşılıkları, 

3) Hayat sigortalarında matematik karşılıklar 

4) Dengeleme karşılığı 

 Bir bilânço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi bilânço döneminde aynen 

kâra eklenir. 



6102 Sayılı TTK 510. maddesine göre, şirketlerin ortaklarına ödediği hazırlık 

dönemi faizleri bu kapsamda değerlendirilmelidir. Ayrıca hazırlık devresi faizi 

GVK Md 75/2-1 kapsamında kar payı kabul edilir. 
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Kabul Edilmeyen İndirimler(KVK Md-11) 

1 Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler 

2 
Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve 

benzeri giderler.  

KVK 12. maddesine Örtülü Sermaye uygulaması düzenlenmiştir. Bu düzenleme 

kapsamında ödemelerin mahiyeti faiz, kur farkı vd. giderler olmaktan 

çıkmaktadır. 

3 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar  

KVK 13. maddesine transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

uygulaması düzenlenmiştir. Bu düzenleme kapsamında işletmelerin giderler 

dikkate aldığı işlemlerin gider mahiyeti değişmektedir. 



Türk Ticaret Kanununa, kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana 

statülerine veya sözleşmelerine göre safi kazançtan ayırdıkları tüm yedek akçeler 

ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre ayrılan genel karşılıkların indirimi 

mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, 5411 sayılı Kanuna göre ayrılan özel 

karşılıklar, kurum kazancının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate 

alınabilecektir. 
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Kabul Edilmeyen İndirimler(KVK Md-11) 

4 Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler 

5 
Hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları ile vergi cezaları ve 

gecikme zamları 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para 

cezaları, vergi cezaları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizleri ile 213 

sayılı Vergi Usul Kanununa göre ödenen gecikme faizi ile pişmanlık zammının 

kurum kazancından indirimi kabul edilmemektedir. 6183 sayılı Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tecil edilen 

vergilere ilişkin tecil faizleri de bu kapsamda olup kurum kazancından gider 

olarak indirilmesi mümkün değildir. 



Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan bazı motorlu deniz taşıtları 

(yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları) ile uçak, helikopter 

gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların 

giderleri ile amortismanlarının indirimi mümkün değildir. 
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Kabul Edilmeyen İndirimler(KVK Md-11) 

6 Menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan zararlar 

Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı 

kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından doğan 

zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve benzeri her 

türlü giderler kurum kazancının tespitinde indirim olarak dikkate alınamaz. 

 T.C. Merkez Bankası’nın 28.1.1985 gün ve 18972 sayılı R.G.de yayımlanan 

kararı: Günlük satış fiyatı tespit edilmeden satışa arz edilen tahviller nominal 

değerlerinin en çok yüzde 5 noksanı ile satılabilirler. Buna göre nominal 

değerlerinin % 5'ine kadar olan tahvil ihraç zararları KVK. 11/e. maddesi 

hükmü gereğince gider yazılabilecektir.  

7 Bazı taşıtlara ilişkin giderler ve amortismanlar 
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Kabul Edilmeyen İndirimler(KVK Md-11) 

8 
Kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının 

suçlarından doğan tazminat giderleri 

Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere 

kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından 

doğan maddi ve manevi tazminat giderleri indirim olarak dikkate alınamaz. 

9 Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatlar 

Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğan 

maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderlerinin gider olarak 

indirimi kabul edilmeyecektir. 

Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerinin tanıtımına 

yönelik bu tür reklam harcamalarının da kurum kazancının tespitinde kanunen 

kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. 

10 
Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve 

reklam giderleri 

3/1/2008 tarihli ve 5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun 

Danıştay 4. Daire Başkanlığı'nın 22.09.2008 tarihinde vermiş olduğu 2008/3758 Esas No.lu kararı 

DVDDK 28 Eylül 2011 tarihli  ve  2011/296 Esas No.’lu kararı 
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Zarar Mahsubu (KVK Md-9) 

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde zararların indirilebilmesi için: 

– Kurumlar vergisi beyannamesinde her yıla ilişkin zarar tutarları ayrı ayrı 

gösterilmeli, 

– Bu zararlar beş yıldan fazla nakledilmemek üzere geçmiş yıl beyannamelerinde yer 

almalı. 

2. Devir ve Tam Bölünme Halinde Zarar Mahsubunda ayrıca aşağıdaki şartlar gereklidir: 
 

 Öncelikle indirilebilecek zarar tutarı 

 Devirde (KVK Md.20/1) devralınan kurumun özsermaye tutarını geçmemeli, 

 Tam bölünmede(KVK Md. 20/2) ise bölünen kurumun özsermayesinin 

devralınan tutarını geçmemeli ve devir alınan kıymetlerle orantılı olmalıdır. 

 Son beş yılın kurumlar vergisi beyannameleri kanuni süresinde verilmiş 

olmalıdır.(devralınan kurumun beyannameleri) 

 Devralınan kurumun faaliyetine, devir ve bölünmenin gerçekleştiği hesap döneminden 

itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmelidir. 

 Bu şartlar geçekleşmeden zararların mahsubu halinde, zarar mahsubu nedeniyle 

zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler zıyaa uğramış sayılır.  

1 Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu 

2 Devir ve Tam Bölünme Halinde Zarar Mahsubu 
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A (Devralan) 
Devir Alınan Kıymet : 2.250.000 

Öz Sermayenin Devir Alınan Tutarı : 900.000   

  

C(BÖLÜNEN) 
    

  

Aktif Toplamı : 3.000.000   

Öz Sermaye : 1.200.000   

Zarar : 1.500.000   
B (Devralan) 

Devir Alınan Kıymet : 750.000 

Öz Sermayenin Devir Alınan Tutarı : 300.000 

Tam Bölünme Halinde Zarar Mahsubu-Örnek  

Oran (A) : 
Devir Alınan Kıy. Top. 

Aktif Toplamı 

Oran (A) : 
2.250.000 

3.000.000 

Oran(A) : 75% 

Oran (B) : 
Devir Alınan Kıy. Top. 

Aktif Toplamı 

Oran (B) : 
750.000 

3.000.000 

Oran(B) : 25% 

Dev. Alınan Kıy.  

Orantılı Zarar Tutarı 
: Zarar X Oran  

: 
1.500.000 

X%75 

: 1.125.000 > 900.000 

Dev. Alınan Kıy.  

Orantılı Zarar Tutarı 
: Zarar X Oran  

: 
1.500.000 

X%25 

: 375.000 > 300.000 



Türkiye'de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak 

üzere, beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla yurt dışı faaliyetlerden doğan zararlar; 
 

1) Faaliyette bulunulan ülkenin vergi kanunlarına göre beyan edilen vergi matrahlarının 

zarar dahil, her yıl o ülke mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlarca rapora 

bağlanması, 
 

2) Bu raporun aslı ile tercüme edilmiş bir örneğinin Türkiye'deki ilgili vergi dairesine 

ibrazı, 
 

Halinde indirim konusu yapılır.  
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Zarar Mahsubu (KVK Md-9) 

 Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen faaliyetlere ilişkin yurt dışı zararların 

mahsup imkanı yoktur.  

 Söz konusu denetim kuruluşlarınca hazırlanan rapor ekinde yer alacak vergi beyanları 

ile bilanço ve gelir tablosunun, yabancı ülkedeki yetkili makamlara onaylatılması 

zorunludur. 

 Türkiye’de indirim konusu yapılan yurt dışı zararın, ilgili ülkede de mahsup edilmesi 

veya gider yazılması halinde, Türkiye’deki beyannameye dahil edilecek yurt dışı 

kazanç, mahsup veya gider yazılmadan önceki tutardır. 

3 Yurt Dışı Zararların Mahsubu 
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1.  Özel hesap dönemine sahip kurumlarda süre hesabının( 5 yıl) takvim yılı yerine hesap dönemi 

itibariyle yapılması gerekir. 

2. Mahsuba konu edilecek zarar tutarının tespitinde, bilançoda gözüken tutarlar yerine yıllık 

beyanname üzerinden oluşan tutarlar (mali zarar) esas alınacaktır. Geçmiş yıl ticari bilanço 

zararları; kanuni yedekler, ihtiyatlar ve dağıtılmamış karlarla veya ortaklarca kapatılabilir. Bu 

durum beyanname üzerinden oluşan geçmiş yıl mali zararlarının mahsubuna engel değildir.( 

BAY, BAKMAZ, Vergi Dünyası S:344 Nisan 2010,s.160)  

3. 6 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde  geçmiş yıl zararlarının mahsubunda en eski yıla 

öncelik verileceği belirtilmiştir. Kanunda buna ilişkin bir hüküm mevcut değildir.  

4. Kazanç elde edilen yıllarda mutlaka mahsup yapılması gerekmektedir. Eğer kazanç mevcut olan 

yıllarda zarar mahsubu yapılmazsa sonraki yıllarda ortaya çıkan kurum kazancından mahsup 

yapılmasına vergi idaresi izin vermemektedir. Görüş (BAY, BAKMAZ): bu durumda 

“düzeltme hükmünden yararlanılabilir.” 

5. Zararlar, önceki yıllarda ticari bilanço karından fazla olan istisnaların sonraki yıllara devretmesi 

sonu oluşabilir. Bunlar beyannamede “istisnadan kaynaklanan geçmiş yıl zararları” olarak 

ifade edilmektedir. 6 Seri No.’lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde  aynı yıla ilişkin zarar 

mahsubunda, istisnadan kaynaklanan zarar tutarının öncelikle mahsup edileceği 

belirtilmektedir.  

6. İlgili yılda zarar etmesine karşılık rızaen kar beyan eden mükelleflerin gerek ilgili yıldaki 

gerekse de geçmiş yıl zararlarını sonraki yılların kurum kazancından mahsup edemez: (vergi 

idaresinin görüşü) 

 

 

 

 

Zarar Mahsubu Özellikli Hususlar 
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Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Zarar Mahsubu Örnek 

Örnek: 2014 yılında faaliyete başlayan (Z) A.Ş. 2016 hesap dönemine ilişkin bilgiler 

aşağıda yer almaktadır. 

1. Ticari Bilanço Karı : 300.000 TL 

2. Kanunen Kabul Edilmeyen Gideri bulunmamaktadır. 

3. Cari yıla ait istisnası bulunmamaktadır. 

4. Geçmiş Yıl Zararları şöyledir: 

a. 2014 Yılı Zararı: 20.000 TL. 

b. 2015 Yılı Zararı:110.000 TL. 

5. Diğer indirimleri bulunmamaktadır. 

 

 2014 hesap dönemi bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

1. Ticari Bilanço Karı:40.000 TL. 

2. İlaveler (K.K.E.G.):35.000 TL. 

3. Cari yıla ait istisnalar:95.000 TL. 

 

 2015 hesap dönemi bilgileri aşağıda yer almaktadır. 

1. Ticari bilanço zararı: -125.000 TL. 

2. İlaveler (K.K.E.G.): 45.000 TL. 

3. Cari Yıla Ait İstisnalar: 30.000 TL. 

Bu bilgilere göre (Z) A.Ş. 2016 hesap dönemi kurumlar vergisi beyannamesi şu şekilde 

düzenlenmelidir. 
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Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Zarar Mahsubu Örnek 

İzmir 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10)-Beyanname 

 Diğer indirimler cari yılda 

«indirime esas tutar» 

kadar indirilebilir.  

– Ar-Ge indirimi,  

– Tasarım indirimi,  

– Yatırım indirimi,  

– Sermaye artırımında 

indirim  

dışındaki diğer 

indirimler cari yılda 

indirilememesi halinde 

sonraki yıllara devretmez, 

indirim hakkı yok olur. 

 Diğer indirimler 

beyannamede ayrıca 

gösterilmek şartıyla 

indirilebilir. 

 Diğer indirimler sırayla 

indirilir. 

 İzmir 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

1 ARGE İndirimi 

Açıklama 5746 Sayılı Kanunun 3/A Maddesi 5746 Sayılı Kanunun 3’üncü Maddesi 

İndirimden 

yararlanılacak 

hususlar 

Ar-Ge harcaması Ar-Ge ve Tasarım harcaması 

İndirim Miktarı 
Ar-Ge harcamasının %100 oranında 

indirim 

Ar-Ge harcamasının TAMAMI + Bakanlar 

Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-Ge ve 

tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-

Ge, yenilik ve tasarım harcamalarının bir 

önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı 

Süre Sınırı 31/12/2023 31/12/2023 

1. 6728 sayılı kanunun 58’inci maddesiyle 09.08.2016 tarihinde itibaren 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının a) bendi yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

2. 6728 sayılı kanunun 60’ıncı maddesiyle 5746 sayılı Kanununa 3/A maddesi eklenmiştir. 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

1 ARGE İndirimi 

Açıklama 5746 Sayılı Kanunun 3/A Maddesi 5746 Sayılı Kanunun 3’üncü Maddesi 

İndirim Tutarının 

Belirlenmesinde Ortak 

Giderler 

Doğrudan ilişkili olamayan giderlerden Ar-

Ge indirimi hesaplanmaz. 

Doğrudan ilişkili olamayan giderlerden Ar-Ge 

indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge veya tasarım 

merkezlerine ilişkin olarak hesaplanan kira 

veya amortisman, su ve enerji giderleri hariç 

olmak üzere çeşitli kıstaslara göre ortak genel 

işletme giderleri üzerinden hesaplanacak 

paylar için Ar-Ge indirimi hesaplanmaz.  

İndirim Tutarının 

Belirlenmesinde 

Amortismanlar 

Münhasıran araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için hesaplanan 

amortismanlar ile başka faaliyetlerde de 

kullanılan makine ve teçhizat için 

hesaplanan amortismanların bu kıymetlerin 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 

kullanıldıkları gün sayısına isabet eden kısmı 

dikkate alınabilir 

Münhasıran araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için hesaplanan 

amortismanlar ile başka faaliyetlerde de 

kullanılan makine ve teçhizat için hesaplanan 

amortismanların bu kıymetlerin araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinde kullanıldıkları gün 

sayısına isabet eden kısmı dikkate alınabilir 
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1 ARGE İndirimi 

Açıklama 5746 Sayılı Kanunun 3/A Maddesi 5746 Sayılı Kanunun 3’üncü Maddesi 

Artan İndirim 

Tutarının Devri-

Devreden İndirim 

Tutarlarında 

Endekslenmesi 

Artan indirim tutarı yeniden değerleme 

oranında artırılarak devreder. 

  

Artan indirim tutarı yeniden değerleme 

oranında artırılarak devreder. 

  



1. Söz konusu harcamalar  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve 

Görevleri Hakkında Kanun Kapsamında olmalı. 

 

2. Söz konusu kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı,  

profesyonel spor dalları için %50’si kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

indirim konusu yapılacaktır. 

 

 GSGM  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre futbol 

hariç, anılan Genel Müdürlükçe sevk ve idare edilen tüm spor branşları 

amatör, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığınca sevk ve idare edilen 

futbol faaliyetlerinden Türkiye Süper Ligi ile ikinci ve üçüncü ligler 

profesyonel, daha alt düzeyde yapılan diğer futbol faaliyetleri ise amatör 

kabul edilmektedir.  
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

2 Sponsorluk Harcamaları 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

3. Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla, 

 Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira 

bedelleri,  

 Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri,  

 Spor malzemesi bedeli,  

 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için 

yapılan ayni ve nakdi harcamalar,  

 Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri,  

 Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim 

mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler gibi harcamalar sponsorluk 

harcaması olarak değerlendirilecektir.  

 

4. Spor sahalarına, sporcuların veya diğer ilgililerin spor giysilerinin ya da spor 

araç ve gereçlerinin üzerine yazılı veya elektronik sinyaller yardımıyla sanal 

olarak kurumun tanıtımının yapılmasını sağlayacak amblem, marka, isim ve 

benzeri işaretler konulması gibi doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun 

tanıtımını amaçlayan harcamalar ise reklam harcaması olarak 

değerlendirilecektir. 

2 Sponsorluk Harcamaları 



5. Gerçek ve tüzel kişilerin sponsor olabilmeleri için herhangi bir şekilde vergi 

borçlarının ve sosyal güvenlik kurumlarına borçlarının bulunmaması gerekir. 

 

6. Sponsorluk harcamaları ilgili dönem kazancı yeterli bulunması halinde 

indirim konusu yapılabilir. İlgili dönem kazancın yetersizliği nedeniyle 

indirim konusu yapılamayan sponsorluk harcamaları sonraki hesap dönemine 

devrolmaz. 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

2 Sponsorluk Harcamaları 

 1 Seri No.’lu KVGT 10.3. : Kurumlar tarafından yapılan sponsorluk harcamaları ile 

bağış ve yardımlar, harcamanın veya bağış ve yardımın yapıldığı tarihte kayıtlarda 

gider olarak dikkate alındığından, söz konusu harcamalar ile bağış ve yardımların 

kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate 

alınması ve kurum kazancının yeterli olması halinde, bu bölümde yer alan 

açıklamalar çerçevesinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar 

vergisi matrahından indirilmesi gerekmektedir. 



İzmir 124 

Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

3 Bağış ve Yardımlar 

A  
 Kurum Kazancının %5 Oranında İndirebilecek Yardımlar 

(KVK Md-10/1-c): 

1. Bu bağış ve yardımların; (1)Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,(2) il özel 

idarelerine, (3) belediyelere ve köylere, (4) Bakanlar Kurulunca vergi 

muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile (5) bilimsel 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması 

gerekir. 
 

2. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan 

dernekler dışındakilere yapılan bu bağış ve yardımın 10-1/ç bendinde belirtilen 

türden(okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, huzurevi ve bakım ve 

rehabilitasyon merkezi inşası için yapılan harcamalar, bunların inşası için yapılan 

bu kuruluşlara yapılan her tür türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin 

faaliyetinin devam ettirebilmeleri için  yapılan  her türlü nakdi ve ayni bağış ve 

yardımlar) bağış ve yardımlar dışında olması gerekir. 
 

3. Makbuz karşılığı olmalı, 
 

4. Bu türden bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine 

kadar olan kısmı indirilebilir. 

Kurum Kazancı = [ Ticari Bilanço Karı - ( İştirak Kazançları İstisnası+Geçmiş Yıl Zararları ) ] 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

3 Bağış ve Yardımlar 

B  
  Eğitim ve Sağlık Tesisleri İçin Yapılan Bağış ve Yardımlar 

(KVK Md. 10/1-ç): 

1. Bu bağış ve yardımların; (1)Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, (2) il özel 

idarelerine, (3) belediyelere ve köylere yapılması gerekir. Dikkat: Bu bent 

kapsamına Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu 

yararına çalışan dernekler girmiyor. 

 

2. Okul, sağlık tesisi, yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) 

kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, huzurevi ve 

bakım ve rehabilitasyon merkezi ,mülki idare amirlerinin izni ve denetimine 

tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde 

yaygın din eğitimi verilen tesislerin(1) inşası için yapılan harcamalar, (2) 

bunların inşası için bu kuruluşlara yapılan her tür türlü bağış ve yardımlar ile 

(3) mevcut tesislerin faaliyetinin devam ettirebilmeleri için  yapılan  her türlü 

nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı bu madde kapsamında indirilebilir.  
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

3 Bağış ve Yardımlar 

C    Kültürel ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar(KVK Md.10/1-d): 

1. Bu bağış ve yardımların; (1)Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,(2) il 

özel idarelerine, (3) belediyelere ve köylere, (4) Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile (5) 

bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve 

kuruluşlar  (Burada yine hepsi var….) tarafından yapılan veya Kültür ve 

Turizm Bakanlığınca desteklenen  ya da desteklenmesi uygun görülen 

KVK‘nun 10/1-d bendinde sayılan (10 tane) iş ve çalışmalarla ilgili 

olmalıdır.  
 

2. Makbuz karşılığı olmalı, 
 

3. %100’ü indirilebilir. 

D    Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar(KVK Md.10/1-e): 

1. Bakanlar kurulunca yardım kararı alınmış olmalı  

2. Başbakanlık aracılığıyla yapılmalı 

3. Makbuz karşılığında olmalı  

4. Ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

3 Bağış ve Yardımlar 

E  
 Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine ne Yapılan Bağış 

ve Yardımlar(KVK Md.10/1-f): 

1. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 

karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı, kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından 

indirilebilecektir.  
 

2. Anılan Dernek ve Cemiyete  yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise 

((KVK Md-10/1-c kapsamında)Kurum kazancının %5'i ile sınırlı bağış 

ve yardımlar çerçevesinde değerlendirilecektir.  
 

3. Diğer taraftan, anılan Derneğin iktisadi işletmelerine yapılan bağış veya 

yardımların kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu 

yapılabilmesi mümkün değildir. 

F  
 Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar(Yüksek 

Öğretim Kanunu Md.56): 

Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve 

yardımların tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.(5904 sayılı Kanunla Değişiklik 

yapıldı.) 
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4 Girişim Sermayesi Fonu (KVK Md.10/1-g) : 

Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için; 

1. İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10'unu, toplam fon tutarının ise 

öz sermayenin %20'sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.), 

2. Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan ve 

Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması, 

3. Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi 

gerekmektedir. 
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Usul ve Esaslar: 

1. İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına 

kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm 

indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı 

(zararı)+kanunen kabul edilmeyen giderler-geçmiş yıl zararları-tüm indirim ve 

istisnalar] dikkate alınacaktır. 

2. Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu ilgili dönem 

kazancından ayrılacağından, pasifte özel bir fon hesabına alınacak tutar hesap dönemi 

sonu itibarıyla tespit edilebilecektir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, 

izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin 

verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. Bu şekilde, indirim konusu yapılacak 

olan kazanç tutarı, ilgili dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar 

vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle de indirimden 

yararlanılabilecektir. 

3. Dolayısıyla geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim 

uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. 

4. Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte geçici bir 

hesapta tutulması, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması 

gerekmektedir. Söz konusu yatırımın yapılmaması halinde, indirim konusu yapılan 

tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil 

edilecektir. 

4 Girişim Sermayesi Fonu (KVK Md.10/1-g) : 



İzmir 130 

4 Girişim Sermayesi Fonu (KVK Md.10/1-g) : Tebliğdeki Örnek 

Örnek: Hesap dönemi takvim yılı olan (X) A.Ş.’nin 2012 yılı dönem sonu öz sermayesi 

800.000 TL olup, şirket 2012 yılında 170.000 TL kazanç elde etmiştir. Şirketin ayrıca, 30.000 

TL kanunen kabul edilmeyen gideri, istisna kapsamında 50.000 TL serbest bölge kazancı, 

20.000 TL yatırım indirimi tutarı ve 2011 yılından 30.000 TL geçmiş yıl zararı 

bulunmaktadır.  
 

Şirket beyan edilen gelirin [170.000+30.000-50.000-30.000-20.000=100.000] %10’u olan 

10.000 TL’yi girişim sermayesi fonu olarak ayırarak özel bir fon hesabına almıştır.  

Bu durumda, (X) A.Ş. beyan edilen gelirin %10’unu ve dönem sonu öz sermayesinin 

%20’sini aşmayacak şekilde ayırdığı girişim sermayesi fonunu, 25/4/2013 tarihine kadar 

vereceği 2012 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapabilecektir. (X) 

A.Ş.’nin 2013 yılı sonuna kadar ayırmış olduğu 10.000 TL fon tutarıyla girişim sermayesi 

yatırım ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapmaması halinde, 

indirim konusu yaptığı 10.000 TL fon tutarı nedeniyle eksik tahakkuk ettirilen (10.000 x 

%20) 2.000 TL vergi, gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 
 

İndirim konusu yapılacak tutarın tespitinde, her yıl girişim sermayesi fonu olarak ayrılan 

tutarlar ayrı ayrı dikkate alınacak, önceki yıllarda ayrılan fon tutarları için tekrar indirim 

uygulanmayacaktır. Ancak, ayrılan toplam fon tutarı hiçbir suretle öz sermayenin %20’sini 

aşamayacaktır. 



İzmir 131 

25/4/2013 Tarihine Kadar Verilecek 2012 

 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi 
A Ticari Bilanço Kârı 170.000 
B K.K.E.G. 30.000 
C=A+B Kar ve İlaveler Toplamı 200.000 
D Serbest Bölge Kazancı 50.000 
E=D Cari Yıla Ait Zarar, İstisnalar 

 ve İndirimler Toplamı  

50.000 

F=C-E Kar  150.000 
G Geçmiş Yıl Zararı(2011) 30.000 
H=F-G İndirime Esas Tutar 120.000 
I Girişim Sermayesi Fonu 10.000 
J Yatırım İndirimi 20.000 
K=H-(I+J) Matrah 90.000 

4 Girişim Sermayesi Fonu (KVK Md.10/1-g) : Tebliğdeki Örnek 

İzleyen Dönemde  Yapılması Gereken Fona Alma Kaydı 

01/01/2013-

25/04/2013 

570 Geçmiş Yıl Karları VEYA 590 10.000 

                 549 Özel Fonlar 10.000 

Nazım Hesapta İndirim İzlenebilir 

01/01/2013-

25/04/2013 

9… Nazım Hesaplar 10.000 

         (Diğer indirim) 

                  9…Nazım Hesaplar 10.000 

En geç 31.12.2013 tarihine kadar hisse senedi veya fon 

payı alınmalı 

..../...../2013 

118 Diğer Menkul Kıy. 10.000 

                       100 Kasa 10.000 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

5 
Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler  

(KVK Md. 10/1-ğ) : 

15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş 

yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran 

yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, 

muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, 

veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 

mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleriyle ilgili bakanlığın izni ve 

denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş 

olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazancın %50'sinin beyan edilen kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına 

alınmıştır. 

İndirimden faydalanma şartları: 
 

1. İndirimden faydalanabilecek şirketlerin ana sözleşmelerinde İndirim kapsamındaki 

hizmetler yer almalıdır. 

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

olması, 

3. Faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi 

4. Türkiye'den verilen, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, 

muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden yurt dışında 

yararlanılması 

5. İlgili bakanlığın izin ve denetimine tabi olarak Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere 

verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin yararlanıcısının yurt dışında olması 



İndirim Konusu Yapılacak Kazancın Tespiti : 

• İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen hasılattan bu faaliyetler 

nedeniyle yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının düşülmesi sonucu bulunacak 

kazancın %50'si beyanname üzerinde kazanç yeterli olması halinde indirim konusu 

yapılabilecektir. Kazancın yetersiz olması halinde indim sonraki döneme devretmez. 
 

• İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte 

yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet 

unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. 
 

• Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün 

olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda 

oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır. 
 

• İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen 

faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının 

amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının 

yapılması gerekmektedir. 
 

• Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin 

amortismanlar ise, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 
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Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

5 
Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler  

(KVK Md. 10/1-ğ) : 



Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendinde, finans, 

bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri 

hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş 

olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan 

sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan 

bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı 

dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’sinin, kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, 

kurum kazancından indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Bakanlar Kurulu Kararında genel indirim oranı %50 olarak belirlenmiş olup durumlarına göre 

sermaye şirketleri bu orana aşağıdaki oranları eklemek suretiyle indirim uygulamasından 

yararlanabileceklerdir. 

Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim oranı, indirimden 

yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Nezdinde borsada işlem 

görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan 

ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı; 

- %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan, 

- %50’nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan, 
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İndirimin Kapsamı 

Sermaye şirketlerinin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen bu düzenleme 

uyarınca indirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında, 1/7/2015 tarihinden itibaren ticaret 

siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları 

veya bu tarihten itibaren yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak 

karşılanan kısmı üzerinden, ilgili hesap döneminin sonuna kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 

uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmüne göre hesaplanacak tutar dikkate alınacaktır. 

 

Bu indirim uygulamasında, 

a) Nakdi sermaye artışı, sermaye şirketlerince ilgili hesap döneminde ticaret siciline tescil 

edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi artışlar ile yeni kurulan 

sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakdi olarak karşılanan kısmını, 

b) Ticari krediler faiz oranı, bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı 

yıllık ortalama faiz oranı olarak dikkate alınacak olan ve TCMB tarafından indirimden 

yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı 

Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve 

Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranını, 
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c) Süre, ticaret siciline tescil edilen sermaye artırımının nakit olarak karşılanan kısmının şirketin 

banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu (Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye 

artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına 

yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) aydan hesap döneminin sonuna kadar olan 

ay sayısının 12 aya olan oranını, 

ifade etmektedir. 

 

İndirime konu edilecek tutarın hesaplanmasında; mevcut sermaye şirketlerinde ödenmiş veya 

çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları, yeni kurulan sermaye şirketlerinde ise 

ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı dikkate alınacak olup sermayenin nakit olarak 

karşılanmayan kısmı için indirim uygulamasından yararlanılamayacağı tabiidir. 
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Bununla birlikte; 

-Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları, 

-Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından 

kaynaklanan 

sermaye artışları, 

-Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan 

sermaye 

artışları, 

- Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili 

olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye 

artışları, 

- Şirkete nakdi sermaye dışında hisse senedi, tahvil veya bono gibi kıymetlerin konulması 

suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları, 

- Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları, 

indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 

İzmir 137 

Diğer İndirimler (KVK Md-10) 

6 Sermaye Artırımında İndirim (KVK Md. 10/1-ı) : 



İndirim uygulaması  

Nakdi sermaye artışı üzerinden, indirimden yararlanılan yıl için TCMB tarafından en son 

açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar 

hesaplanan tutarın Bakanlar Kurulunca belirlenen orana isabet eden kısmı ilgili dönem kurum 

kazancından indirilebilecektir.  

Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır: İndirim 

uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak ödendiği 

(Nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil 

edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde 

bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre 

indirim tutarı hesaplanacaktır.  

Sermaye artırımının tescili ve artırılan tutarın şirketin banka hesabına yatırılması: Sermaye 

şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye artışına ilişkin kararının 

ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden itibaren, bu indirim uygulamasından 

yararlanmaya başlayabileceklerdir. İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, 

artırılan sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan kısmı ile sınırlı 

olup taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen 

yatırılmayan kısmı indirim tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Nakden taahhüt 

edilen sermayenin; - Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce 

şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi, - Tescil tarihinden sonra şirketin banka 

hesabına yatırılan tutarlar için ise şirketin banka hesabına yatırılma tarihi, esas alınarak bu 

indirimden yararlanılabilecektir. 
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İndirim uygulaması  

Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma: Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi 

sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap döneminden itibaren 

başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından 

yararlanabileceklerdir. Öte yandan, sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması hâlinde nakdi 

sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate 

alınmayacaktır.  

Örnek: (BA) A.Ş.’nin sermayesinin nakdi olarak 6.000.000 TL artırılmasına ilişkin 3/8/2015 

tarihli genel kurul kararı 24/8/2015 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiş ve sermaye 

taahhüdünün tamamı ortaklarca bu ay içinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. (BA) A.Ş. 2015 

hesap döneminde 5 aylık süre için indirimden yararlanacak ve şartları sağlamaya devam ettiği 

sürece artırılan bu sermaye tutarı dolayısıyla izleyen hesap dönemlerinde de bu indirimden 

yararlanabilecektir. 
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İndirim uygulaması  

Kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu edilemeyen tutarın sonraki dönemlere devri: 

 

Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının kazanç 

yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim konusu 

yapılamaması halinde bu indirim tutarları, herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen 

hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.  

 

Örnek: 2016 hesap döneminde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışları üzerinden 50.000 TL 

indirim tutarı hesaplamış olan (D) A.Ş. bu hesap dönemindeki mali zararı nedeniyle indirimden 

yararlanamamıştır. (D) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde kazanç yetersizliği nedeniyle kurum 

kazancından indiremediği 50.000 TL’lik indirim tutarı sonraki dönemlere devredecektir. İzleyen 

dönemlerde kazancın bulunması halinde, 2016 hesap döneminde indirilemeyen bu tutar herhangi 

bir endekslemeye tabi tutulmaksızın ilgili dönem matrahının tespitinde indirim konusu 

yapılabilecektir. 
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İndirim uygulaması  

Sermaye azaltımı:  

Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı yapmaları halinde, 

nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için sermaye azaltımına ilişkin 

kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren bu indirimden yararlanmaları 

mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan, nakdi sermaye artışı yapılmadan önce sermaye 

şirketlerinin sermaye azaltımına gitmiş olmaları halinde, bu indirimin hesaplanmasında azaltılan 

sermaye tutarı kadarlık kısım dikkate alınmayacaktır.  

 

Örnek: (E) A.Ş.’nin sermayesinin 150.000 TL artırılmasına ilişkin olarak 9/5/2016 tarihinde 

genel kurul kararı alınmış, sermaye taahhüdünün %25’i olan 37.500 TL 11/5/2016 tarihinde 

ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmıştır. Karar, 23/5/2016 tarihinde ticaret siciline 

tescil ettirilerek, taahhüt edilen sermayenin geri kalan kısmı olan 112.500 TL ise ortaklarca nakit 

olarak 27/6/2016 tarihinde şirketin banka hesabına yatırılmıştır. (E) A.Ş.’nin yararlanabileceği 

indirim oranı %50 olup 2016 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz 

oranı %10’dur. (E) A.Ş.’nin sermayesinin 120.000 TL azaltılmasına ilişkin genel kurul kararı 

10/7/2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.  
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(E) A.Ş.’nin 2016 hesap döneminde yararlanabileceği indirim tutarı; taahhüt edilen sermayenin 37.500 TL’lik 

kısmı için kararın tescil tarihi olan 23/5/2016 tarihi, 112.500 TL’lik kısmı için ise bu tutarın ortaklar tarafından 

şirketin banka hesabına yatırıldığı 27/6/2016 tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.  

37.500 TL için;  

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

= 37.500 TL x 0,10 x 0,50 x (8/12) = 1.250 TL  

112.500 TL için;  

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

= 112.500 TL x 0,10 x 0,50 x (7/12) 

= 3.281,25 TL 

(E) A.Ş. 2016 hesap döneminde (1.250 TL + 3.281,25 TL=) 4.531,25 TL’lik indirim tutarını kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde indirim konusu yapabilecektir. 2017 ve 2018 hesap dönemlerinde ise diğer şartların da 

sağlanması kaydıyla, TCMB tarafından bu dönemler için açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınmak 

suretiyle söz konusu nakdi sermaye artışı üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplanabilecektir. 

 

10/7/2019 tarihinde sermaye azaltımı yapılmış olduğundan Ocak-Temmuz 2019 dönemi için 150.000 TL’lik 

sermaye tutarı üzerinden, Ağustos-Aralık 2019 dönemi için ise sermaye azaltımı dikkate alınmak suretiyle 

(150.000 TL – 120.000 TL=) 30.000 TL’lik sermaye tutarı üzerinden indirim tutarı hesaplanabilecektir. 

 

Öte yandan, (E) A.Ş. sonraki dönemlerde sermaye artırımına gitmesi halinde, şartları taşıması kaydıyla, artırılan 

bu sermaye tutarları için indirim uygulamasından yararlanabilecektir. 
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Örtülü Sermaye 

• “(1) Kurumların, ortaklarından veya (1)ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya 

(2)dolaylı olarak temin ederek (3)işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde 

herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için 

örtülü sermaye sayılır.                (Dönem başı) 

1.  Ortaklarla ilişkili kişi: ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 ortağı bulunduğu 

veya en az bu oranda oy veya kar payı hakkına sahip olduğu kurumları ya da doğrudan veya 

dolaylı olarak ortakların veya ortakla ilişkili bu kurumların sermayesine, oy veya kar payı hakkına 

sahip hisselerinin en az %10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade eder. 

2.  Borcun, ortak veya ortakla ilişkili kişiden ancak üçüncü kişi üzerinden dolaylı olarak temin 

edilmesi durumunda da örtülü sermaye söz konusu olabilecektir. Dolaylı olarak temin edilen 

borçlanmalarda araya birden fazla kurumun girmesi borcun örtülü sermaye olarak kabul 

edilmesine engel teşkil etmemektedir. 

3. Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için borcu alan kurumun bu borcu işletme veya yatırım 

harcamalarında kullanması gerekmektedir. Bu borcun aynı şartlarla diğer başka bir kuruma 

aktarılması halinde, işletmede kullanılan bir borçtan söz etmek mümkün olmayacak ve bu 

borçlanma nedeniyle örtülü sermaye oluşmayacaktır.  

4. Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin borç/öz sermaye hesabında, her bir 

borcun alındığı tarihte geçerli olan döviz kuru esas alınacaktır. Yabancı para üzerinden alınan 

borcun vadesinin izleyen yıla sarkması halinde, izleyen yıl için söz konusu hesaplama, borcun 

ödenmeyen tutarının bilanço günü itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlenmiş 

tutarı esas alınmak suretiyle yapılacaktır. 



Ortakla İlişkili Kişi 
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5. Piyasa koşulları ve ticari teamüllere göre yapılan vadeli mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak ortaya çıkan 

borçlanmalarda, vade farkı tutarları ayrıca hesaplanmış olsa da bu borç tutarları örtülü sermayenin varlığının 

tespitinde dikkate alınmayacaktır. Söz konusu süreleri aşan vadeli alımlar nedeniyle ortaya çıkan borçlar örtülü 

sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınacak; bu şekilde hesaplanan örtülü sermaye tutarına isabet eden 

vade farkları tespit edilerek örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilecektir.  
 

6. Alınan avanslar da işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirilecek ve örtülü sermaye 

hesaplamasında dikkate alınacaktır. Ancak, inşaat işlerinde yapılan iş kısmı ile orantılı olarak hesaplanıp ödenen 

istihkak bedellerinin avans olarak kabul edilip örtülü sermayenin hesabında borç unsuru olarak dikkate alınması 

söz konusu değildir.  
 

7.  Örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar: (KVK Md.12/6) 

– Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi teminatlar karşılığında 

üçüncü kişilerden yaptıkları borçlanmalar (Kurumun kasasında veya bankada bulunan yerli veya 

yabancı paralar ile her an nakde çevrilebilen çekler, altın, Devlet Tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut 

İdaresince çıkarılan veya İMKB’de işlem gören hisse senetleri, tahvil ve bonolar dışındaki her türlü 

teminat gayrinakdi teminat olarak değerlendirilecektir.) 

– kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından 

ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı 

borçlanmalar  

– Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar 

– 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama şirketleri, 90 

sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren 

finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili 

olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar 

 

Örtülü Sermaye 
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Örtülü Sermaye 

8. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin, 

Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre gider olarak 

yazılması mümkün değildir. ( TL’nin değer kazanması sonucu oluşacak kur farkı gelirlerinin 

de söz konusu borcun örtülü yoldan konulan bir sermaye olarak kabul edilmesinin bir sonucu 

olarak, vergiye tabi kurum kazancının tespitinde gelir olarak dikkate alınması söz konusu 

değildir. Borç alan açısından)  

 

9.  Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren 

nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla 

dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. 

– Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, (tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak 

düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde), taraf olan 

mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için 

örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş 

olması şarttır. 

 

Neden kur farkı hariç? 
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Örtülü Sermaye 

BORÇ VERENİN 

Tam Mükellef Kurum Olması 
Dar Mükellef Kurum, Gerçek Kişi, Vergiye Tabi Olmayan Veya 

Vergiden Muaf Herhangi Bir Kişi Olması 

*Borç veren tarafından düzeltme yapılırken, 

faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet 

eden kısımlar kâr payı geliri olarak dikkate 

alınacak ve şartların varlığı halinde iştirak 

kazançları istisnası olarak vergiden istisna 

edilecek; kur farkı gelirlerinden örtülü 

sermayeye isabet eden herhangi bir tutar var 

ise bu gelirler de vergiye tabi kazancın 

tespitinde dikkate alınmayacak; YTL’nin 

değer kazanması sonucu örtülü olarak 

konulmuş sermayeye isabet eden bir kur 

farkı giderinin mevcut bulunması halinde 

de bu gider vergiye tabi kazancın tespitinde 

dikkate alınmayacaktır.  

*Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler borç veren nezdinde, 

örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü 

itibarıyla dağıtılmış kâr payı olarak kabul edilecektir. Bu şekilde 

dağıtılmış kâr payı, net kâr payı tutarı olarak dikkate alınacak ve 

brüte tamamlanarak belirlenen oranlarda vergi kesintisine tabi 

tutulacaktır. Örtülü sermayeye isabet eden kur farkı giderlerinin 

kâr payı olarak kabul edilmesi ve dolayısıyla vergi kesintisine tabi 

tutulması söz konusu değildir. 

*Ayrıca, mükellefler, örtülü sermaye uygulaması nedeniyle 

kullandıkları borçların örtülü sermayeye isabet eden tutarına ilişkin 

faizleri giderleştirmemeleri ve tahakkuk eden bu faiz tutarlarını 

ödememeleri halinde, tahakkuk eden ancak ödenmemiş olan bu 

tutarların henüz dağıtılmış bir kâr payı olarak değerlendirilmesi 

mümkün olamayacağından, kâr payı stopajına tabi tutulması da 

söz konusu olmayacaktır. Anılan faiz tutarlarının ödenmesi halinde 

ise kâr payının dağıtıldığı kabul edilecektir  

*Borç verenin dar mükellef kurum olması halinde düzeltme 

öncesinde verdiği borca ilişkin elde ettiği düşünülen alacak faizi 

nedeniyle KVK Md 30/1-ça göre yapılan vergi tevkifatı, düzeltme 

neticesine göre kar payından yapılması gereken vergi kesintisine 

mahsup edilecektir. 
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Örtülü Sermaye 

10. Bankaların borç vermesi ve alması halinde örtülü sermaye kapsamındaki durumu:  

 
B

A
N

K
A

L
A

R
 

Borç Alması 

 

Ortaklarından veya Ortaklarıyla 

 İlişkili Kişilerden 

Örtülü Sermaye Sayılmaz 

KVK Md. 12/6-c 

B
A

N
K

A
L

A
R

 

Ortak veya ortakla İlişkili Kişi Sayıldığı  

Borç Vermesi 

 

1- Finansal Kiralama 

Şirketlerine,  

2- Finansman ve 

Faktoring Şirketlerine,  

3- İpotek Finansman 

Kuruluşlarına 

Örtülü Sermaye Sayılmaz 

KVK Md. 12/6-ç 

 

Diğer Kurumlara  

Örtülü Sermaye Sayılır. 

Ana faaliyet konusuna 

uygun faaliyet göstermesi 

halinde % 50 oranında 

dikkate alınır. 

KVK Md. 12/2 
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Örtülü Sermaye 

11. Katma Değer Vergisi Kanunu Açısından Örtülü Sermayenin değerlendirilmesi: Burada 

KDVK açısından Örtülü sermaye sayılan kısmın kar payı olarak mı(KDV’nin konusuna girmez- 

BMVD özelge-tarih: 09.06.2008) değerlendirileceği, yoksa finansman temininden elde edilen 

faiz geliri mi(KDV’nin konusuna girer) olarak dikkate alınması tartışmalıdır. KDV diğer 

kanunlardan bağımsız bir kanun oluşu nedeniyle finansman temini olarak dikkate alınması bizce 

daha mantıklı… 

 Finansman Temininden elde edilen FAİZ (Bu faize ilişkin kur farkları 

dahil) 

Faiz Geliri Elde Eden 
Banka, banker veya sigorta 

Şirketleri 
Diğerleri 

KDV Konusu  KDV'nin konusuna girer KDV'nin konusuna girer 

İstisna İstisnadır.(KDVK Md.17/4-e) İstisna yok 

Örtülü Sermaye Olarak 

Değerlendirilen Faiz 

Kısmı İçin KDV 

KDV'nin konusuna girer, 

ANCAK istisnadır. BSMV'ye 

tabidir. 

KDV'nin konusuna girer. İstisna Yok. Örtülü 

Sermayeyi kullanan kurum ödediği KDV'ni 

İNDİREMEZ. GİDER DE YAZAMAZ. 

(KDV Md.30/d) 

Örtülü Sermaye Olarak 

Değerlendirilmeyen Faiz 

Kısmı İçin KDV 

KDV'nin konusuna girer, 

ANCAK istisnadır. BSMV'ye 

tabidir. 

KDV'nin konusuna girer. İstisna Yok. Örtülü 

Sermayeyi kullanan kurum ödediği KDV'ni 

İNDİREBİLİR. 



Örnek : (A) A.Ş.’nin 2006 hesap dönemi başındaki öz sermayesi 200.000.- TL’dir. 

Şirketin ortak ve ortakla ilişkili kişi sayılanlardan aldığı kredi ve borçların tutarları ve 

vadeleri şöyledir. 

• Şirketin ortağı tam mükellef (B) gerçek kişisinden 1 Kasım 2005 tarihinde alınan 

300.000.- TL, 31 Aralık 2006 tarihinde geri ödenmiştir. 

• Şirketin ortağı dar mükellef (Y) Kurumundan 10 Mart 2006 tarihinde bir yıl vadeli 

200.000  ABD Doları kredi alınmıştır. Bu kredi 10 Mart 2007  tarihinde geri 

ödenmiştir. (Borcun alındığı tarihteki kur 1 ABD Doları =1,35.- TL) 

• Şirketin iştiraki durumunda bulunan Türkiye’de kurulu (C) Bankasından ise 1 

Temmuz 2006 tarihinde, 2 yıl vadeli 400.000 ABD Doları tutarında kredi alınmıştır. 

(Borcun alındığı tarihteki kur 1 ABD Doları =1,40.- TL) 
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Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 

1 Temmuz 2006 tarihine kadar yapmış olduğu borçlanmalar, şirketin öz sermayesinin 

üç katını aşmadığından örtülü sermaye uygulamasına ilişkin olarak yapılacak bir işlem 

bulunmamaktadır. Ancak, bu tarihten sonra Ortak (C) Bankasından alınan kredi 

nedeniyle, 31 Aralık 2006 tarihine (Ortak (B)’ye olan borcun ödendiği tarihe) kadar 

olan süre içinde, öz sermayenin üç katını aşan borçlanmanın örtülü sermaye olarak 

dikkate alınması ve bu tutara ilişkin olarak giderleştirilen faiz ve kur farklarının reddi 

gerekmektedir 



• Bu veriler doğrultusunda, örtülü sermayenin kullanıldığı altı aylık (1 Temmuz 2006 - 31 

Aralık 2006) sürede, kredi sözleşmelerine göre tespit edilen faiz oranı üzerinden tahakkuk 

ettirilen faiz giderleri ve kur farkı giderleri aşağıdaki gibidir. (31 Aralık 2006 tarihindeki 

Dolar Kuru; 1 ABD Doları = 1,45.- TL’dir.) 
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Kredi Veren 

 Ortak 
Kredi Tutarı 

Kredi Tutarı  

(TL karşılığı) 

Kur Farkı  

(TL) 
Faiz (TL)  

Toplam  

(TL) 

                      

(B) Tam Mükellef 

 Gerçek Kişi 
300.000 TL 300.000 0 36.000 36.000 

                      

(Y) Dar  

Mükellef Kurum  

200.000  

ABD Doları 
270.000 10.000* 24.000 34.000 

                      

                      

(C) Bankası  

(Tam Mükellef) 

400.000/2 

 ABD Doları 
560.000/2 20.000/2** 80.000/2 100.000/2 

                      

Genel Toplam 850.000 20.000 100.000 120.000 

*Kur farkı, 1 Temmuz 2006 ile 31 Aralık 2006 tarihleri arasındaki kur artışı ile borç tutarının çarpımıdır. 

(0,05x200.000=) 10.000 TL 

**Borcun bir bankadan temin edildiği varsayıldığından, bir önceki dipnotta yapılan açıklamalar doğrultusunda 

hesaplanan kur farkının yarısı dikkate alınmıştır. 

Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 



• Örtülü Sermayenin Hesabında Dikkate Alınacak Toplam Borç Tutarı; 

• [300.000 + 270.000 + (560.000 / 2)] = 850.000.- TL olacaktır. 

• Şirketin öz sermayesinin üç katı 600.000.- TL olduğundan, örtülü sermaye tutarı 

(850.000-600.000=) 250.000.- TL olacaktır. 

• Ortakların her birine isabet eden örtülü sermaye tutarı ise şu formülle bulunacaktır. 
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Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 

Her Bir Ortağa İsabet 

 Eden Örtülü Sermaye Tutarı 
= 

Ortağın Verdigi Borç Para 

x 
Örtülü Sermaye 

 Tutarı Ör. Ser. Hes. Dikkate Alınacak 

 Toplam Borç Tutarı 

(B)’ye isabet eden ÖS........ [(300.000 / 850.000) x 250.000] =  88.235,29.- TL 

(Y)’ye isabet eden ÖS........ [(270.000 / 850.000) x 250.000] =  79.411,77.- TL 

(C)’ye isabet eden ÖS........ [(280.000 / 850.000) x 250.000] =  82.352,94.- TL 

Toplam Örtülü Sermaye Tutarı.................................................... =    250.000,00.- TL  
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Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 

(A) A.Ş. tarafından 1 Temmuz 2006 - 31 Aralık 2006 tarihleri arasında kullanılan 

250.000.- TL tutarındaki örtülü sermaye nedeniyle kanunen kabul edilmeyen gider 

(KKEG) sayılacak kur farkı ve faiz gideri tutarı aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

Kur farkı gideri....... :  [(250.000/850.000) x   20.000]       =   5.882,35.- TL 

Faiz tutarı................ : [(250.000/850.000) x 100.000]       = 29.411,77.- TL 

TOPLAM................ :  [(250.000/850.000) x 120.000]       = 35.294,12.- TL 

 

(A) A.Ş.’nin örtülü sermaye sayılan 250.000.- TL’lik örtülü sermaye niteliğindeki 

borcuna isabet eden finansman gideri toplamı 35.294,11.- TL’dir. Bu tutar, (A) A.Ş. 

tarafından KKEG olarak dikkate alınacaktır. 



(1) (B) Gerçek kişi : 

• (B) Gerçek kişisi tarafından verilen kredinin, örtülü sermaye olarak kabul edilen 

88.235,29.- TL’lik tutarına ilişkin kâr payı (faiz) geliri  

[(88.235,29 / 300.000) x 36.000 =] 10.588,24-TL  olacaktır. 
 

• Bu tutar (B) gerçek kişisine dağıtılmış net kâr payı sayılacak ve brüte tamamlanmak 

(10.588,24 /(1-0,15=12.456,75 )suretiyle vergi kesintisi matrahı ve tutarı 

bulunacaktır: 

Kâr Payı Stopajı [(12.456,75 x %15)]   =  1.868,51.- YTL 
 

(2) Dar Mükellef (Y) : 

• Dar mükellef (Y) kurumu tarafından verilen kredinin örtülü sermaye olarak kabul 

edilen 79.411,77.- TL’lik tutarına ilişkin; 

 

– Kur farkı geliri          [(79.411,77 / 270.000) x 10.000] =  2.941,18.- TL 

Kâr payı (Faiz) geliri [(79.411,77 / 270.000) x 24.000] = 7.058,82.- TL 

Toplam ..........................................................................= 10.000,00.-TL 
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Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 

Borç Verenler Nezdinde Yapılacak Düzeltme ve Dağıtılmış Kâr Payı Hesaplaması 



• Dar mükellef (Y) kurumuna dağıtılmış sayılan kâr payı tutarı 7.058,82.- TL brüte 

tamamlanarak vergi kesintisi matrahı ve vergi kesintisi tutarı bulunacaktır. Söz 

konusu kâr payı (faiz) tutarının dar mükellef kuruma ödenmesi sırasında Kurumlar 

Vergisi Kanununun 30. maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmış olması halinde, 

söz konusu vergi kesintisi tutarı mahsup edilebilecektir. Kur farkı geliri ise dar 

mükellef kurum için Türkiye’de vergilendirilecek bir kazanç unsuru 

sayılmayacaktır. 

 

• Hesaplanan Kâr Payı Stopajı.. (8.304,49 x %15).... =  1.245,67.- TL 

• Mahsup edilecek Stopaj... (7.058,82 x %10)..........=   705,88.- TL (Alacak faizi 

Stopajı KVK Md.30 yapılmışsa) 

• Ödenecek Vergi ........................................................ =     539,79.- TL 
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Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 

Borç Verenler Nezdinde Yapılacak Düzeltme ve Dağıtılmış Kâr Payı Hesaplaması 



(3) (C) Bankası : 

• (C) Bankası tarafından verilen kredinin örtülü sermaye niteliğindeki 82.352,94.-TL 

tutarına ilişkin; 

– Kur farkı geliri ............. (82.352,94 / 280.000 x 10.000) =         2.941,17.- TL 

– Kâr payı (Faiz) geliri... (82.352,94 / 280.000 x 40.000) =         11.764,71.- TL 

– Toplam ........................................................................... =         14.705,88.- TL 

 

• (C) Bankasına dağıtılmış sayılan kâr payı tutarı, vergi kesintisine tabi olmayacak ve 

tam mükellef kurum için iştirak kazancı sayılacaktır. Kur farkı geliri ise 

vergilendirilecek bir kazanç unsuru sayılmayacaktır. 
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Örtülü Sermaye-Tebliğdeki Örnek 

Borç Verenler Nezdinde Yapılacak Düzeltme ve Dağıtılmış Kâr Payı Hesaplaması 



İzmir 157 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

(TFYÖKD) 

1. TFYÖKD ile ilgili 2007/12888 No’lu Bakanlar Kurulu Kararında yer alan tanımlar: 

– Transfer fiyatlandırması: İlişkili kişiler arasında yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya 

bedeli ifade eder. 

– Geleneksel işlem yöntemleri: Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, maliyet artı yöntemi ve yeniden satış fiyatı 

yöntemlerini ifade eder. 

– İşleme dayalı kâr yöntemleri: Kâr bölüşüm yöntemi ve işleme dayalı net kâr marjı yöntemlerini ifade eder. 

– Peşin fiyatlandırma anlaşması: İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya 

bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşılarak 

belirlenebilecek olup, bu anlaşma peşin fiyatlandırma anlaşması olarak adlandırılır. Peşin fiyatlandırma anlaşması, 

ilişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırmasının tespit edilmesinde belli bir süre için uygulanacak 

yöntemin mükellef ile İdare tarafından anlaşılarak belirlenmesini ifade eder.  Bu şekilde mükellef ile İdare arasında 

belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır. 

– Kontrol altındaki işlem: Birbirleriyle ilişkili olan kişiler arasındaki işlemleri ifade eder. 

– Kontrol dışı işlem: Birbirleriyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunmayan kişiler arasındaki işlemleri ifade eder. 

– İç emsal: Mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedeli ifade eder. 

– Dış emsal: İlişkisiz kişilerin kendi aralarında yaptıkları karşılaştırılabilir nitelikteki işlemlerde kullandığı fiyat ya da 

bedeli ifade eder. 

– Karşılaştırılabilirlik analizi: Kontrol altındaki işlemler ile kontrol dışı işlemlerin karşılaştırılabilir olmasını ifade 

etmekte olup, işlemler arasında maddi bir farklılık yoksa ya da var olan farklılıkların düzeltimlerle giderilmesi 

mümkünse, kontrol altındaki işlem ile kontrol dışı işlem karşılaştırılabilir nitelikte kabul edilir. 

– İşlev analizi: Kontrol dışı işlemler ile kontrol altındaki işlemlerin karşılaştırılmasında, üstlenilen riskler ve kullanılan 

varlıklara göre tarafların gerçekleştirdikleri işlevleri esas alarak yapılan analizleri ifade eder. 

– İşlem düzeltimi: Kontrol dışı işlemler ile kontrol altındaki işlemlerin karşılaştırılmasında, söz konusu işlemler 

arasındaki farklılıklar karşılaştırma konusu unsurlar üzerinde maddi etkide bulunuyorsa, karşılaştırmanın güvenilir 

sonuçlar verebilmesi amacıyla bu farklılıkların giderilmesi için yapılan işlemleri ifade eder. 
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Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

(TFYÖKD) 

• 2. İlişkili Kişi: 

 1 
 

Kurumların kendi ortakları 
 

2 
 

Kurumların veya ortakların ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum 
 

3 

 

İdaresi, denetimi ve sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu 

altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar  
 

4 
 

Ortakların eşleri,  
 

5 

 

Ortak veya eşlerinin üstsoy veya altsoyu, üçüncü dereceye dahil yansoy hısımları veya kayın hısımları  

 
 

6 

 

Kazancın elde edildiği vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı 

düzeyde vergileme imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususlarının göz önüne alınması suretiyle 

bakanlar kurulunca ilan edilen ülkelerde bulunan kişilerle yapılan tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış 

sayılır. 
 

6728 sayılı kanunun 59 uncu maddesiyle eklenen cümleler; Yürürlük 09.08.2016) İlişkinin 

doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı 

kapsamında sayılması için en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı 

aranır. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr payı 

hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar 

topluca dikkate alınır. 
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• 3. Emsallere Uygunluk İlkesi: ilişkili kişilerle yapılan mal ve 

hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedellerin, 

aralarında böyle bir ilişki olmaması durumunda oluşacak fiyat 

veya bedellere uygun olmasını ifade eder.  

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

(TFYÖKD) 
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4. Kurumların İlişkili Kişilerle Yaptığı İşlemlerde Uygulayacağı Fiyat ve Bedellerin 

Tespitinden Kullanılacak Yöntemler: 

1. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış 

fiyatını, karşılaştırabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında 

herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbiriyle yaptıkları işlemlere 

uygulayacakları piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.(KVK Md. 

13/4-a).                          

2. Maliyet Artı Yöntemi: Emsallere uygun fiyatın ilgili mal veya hizmet maliyetinin 

makul bir brüt kar oranı kadar artırılmak suretiyle hesaplanmasını ifade eder.. (KVK 

Md. 13/4-b). 

3. Yeniden Satış Yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin 

aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satışında 

halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış karı düşülerek hesaplanmasını ifade 

eder (KVK Md. 13/4-c). 

4. İşlemsel kâr yöntemleri: Emsallere uygun fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler 

arasındaki işlemden doğan kârı esas alan yöntemleri ifade eder. Bu yöntemler, işleme 

dayalı net kâr marjı yöntemi ve kâr bölüşüm yöntemidir. (KVK Md. 13/4-ç).  

Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa 

mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir 

(KVK Md. 13/4-d).  

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

(TFYÖKD) 
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4. Kurumların İlişkili Kişilerle Yaptığı İşlemlerde Uygulayacağı Fiyat ve Bedellerin Tespitinden 

Kullanılacak Yöntemler: 

• A- Geleneksel İşlem Yöntemleri: 

– Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatını, karşılaştırabilir mal 

veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin 

birbiriyle yaptıkları işlemlere uygulayacakları piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.(KVK Md. 

13/4-a).                          

– Maliyet Artı Yöntemi: Emsallere uygun fiyatın ilgili mal veya hizmet maliyetinin makul bir brüt kar oranı kadar 

artırılmak suretiyle hesaplanmasını ifade eder.. (KVK Md. 13/4-b). 

– Yeniden Satış Yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir ilişki 

bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden satışında halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış karı 

düşülerek hesaplanmasını ifade eder (KVK Md. 13/4-c). 

– İşlemsel kâr yöntemleri: 

– Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin 

mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir (KVK Md. 13/4-ç).  

• B- İşleme Dayalı Kâr Yöntemleri: 

– Kâr Bölüşüm Yöntemi: ilişkili kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet 

kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler arasında emsallere uygun 

olarak bölüştürülmesi esasına dayanan bir yöntemdir. 

– İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi, mükellefin kontrol altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar 

gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına dayanan bir yöntemdir. 

• C- Peşin Fiyatlandırma Anlaşması: 

 

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

(TFYÖKD) 
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Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

(TFYÖKD) 

• 5. Hazine Zararı: Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye'deki işyeri veya 

daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki 

işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması 

şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere  uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi 

gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. 
 

– Öncelikle hazine zararının olup olmadığına bakılmalı, bu tespit yapılmadan ne örtülü 

olarak dağıtılan kazançtan ne dağıtılan kar payından ne de iştirak kazancı istisnasından 

bahsedilemez. 

– Her iki kurumun kar etmesi bu beyanların düşük bedelli satışa isabet eden farkı aşması 

halinde hazine zararı yoktur diyebilmek için örtülü kazanç dağıtımına konu tutarın 

tamamen bir kurumda gelir unsuru taşımaktayken diğer kurumda mutlak olarak gider 

unsuru taşıması halinde mümkündür. KKEG, ATIK niteliğinde olması, dönem sonu 

stoklarında yer alması gibi durumlarda mutlak gider unsuru taşımadığı hallerde her iki 

kurumunda kar beyanı bulunsa bile hazine zararı oluşacaktır. 

– Transfer fiyatlandırması uygulamasında aktarılan örtülü kazancın  kar payı sayılması 

iştirak kazancı istisnası uygulanmasından faydalanılacağı anlamına gelmez. İstisna 

uygulaması beyanname üzerinden ticari bilanço karından düşülerek yapılmaktadır. 

Bunun nedeni ise kurum tarafından elde edilen kar payının gelir hesaplarına 

yansıtılarak dönem matrahına eklenmesidir.( BAYRAM, Vergi Dünyası, 

S:339,Kasım 2009) 

 



Hazine Zararına Bakılacak Kurumlar 
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Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

(TFYÖKD) 

• 6. Uygulanacak Vergi Ziyaı Cezası: Transfer 

fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam 

ve zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak 

dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş 

veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası 

(Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle 

vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli 

olarak uygulanır. 



Beyan Esası 

1. Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için bir beyanname verecektir. 

Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alım-satım büro ve mağazaları, 

imalathaneleri veyahut kendilerine doğrudan doğruya bağlı sair işyerleri için 

bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname 

verilmesi söz konusu olmayacaktır. 

 

2. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya 

vakıflara ait tüzel kişiliği bulunmayan iktisadi işletmelerin her biri için 

bunların bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ile dernek veya vakıflar 

tarafından ayrı beyanname verilmesi gerekecektir. Bu nedenle, söz konusu 

kuruluşlara ait iktisadi işletmelerin her biri için ayrı kurumlar vergisi 

mükellefiyeti tesis ettirilecektir 
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1 Beyannamenin Verilmesi 



İktisadi İşletmelerde Mükellefiyet Tesisi 

İzmir 167 



Beyanname Verme Süresi 

        

1.1.2013 
        

31.12.2013 
      

1.4.2014 
    

25.4.2014 
  

30.4.2014 

    

                

Hesap Dönemi-Takvim Yılı     

          Beyanname 

Verme Süresinin 

Son Günü 

Vade Tarihi 

İzleyen 4. ayın 
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Beyan Esası 

2 Beyannamenin verilme zamanı 

Beyanname Verme Süresi 

        

1.7.2013 
        

30.6.2014 
      

1.10.2014 
    

25.10.2014 
  

30.10.2014 

    

                

Özel Hesap Dönemi     

          Beyanname 

Verme Süresinin 

Son Günü 

Vade Tarihi 

İzleyen 4. ayın 



Tam Mükellef Kurumlara Yapılan  

Ödemelerde Vergi Kesintisi 
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- Kamu idare ve kuruluşları, 

- İktisadi kamu kuruluşları, 

- Sair kurumlar, 

- Ticaret şirketleri, 

- İş ortaklıkları, 

- Dernek veya vakıflar, 

- Dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri, 

- Kooperatifler, 

- Yatırım fonu yönetenler, 

- Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret 

ve serbest meslek erbabı, 

- Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı 

esasına göre tespit eden çiftçiler. 

2 Vergi kesintisi yapmakla sorumlu olanlar 

1 Vergi Kesintisinde Maddeler Arası Hiyerarşi 

GVK Geçici Madde 67 > KVK Md.15-30 > GVK Md.94 

KVK Geçici 1. maddesinde;  

- Birinci fıkrasında, kurumlar vergisi kanunu uyarınca vergi kesintisine tabi tutulmuş 

kazanç ve iratlar üzerinden, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca, 

- İkinci fıkrasında ise Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca vergi 

kesintisine tabi tutulmuş kazanç ve iratlar üzerinden, kurumlar vergisi kanunu uyarınca 

ayrıca vergi kesintisi yapılmayacağı hükmüne yer verilmiştir. 
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Tam Mükellef Kurumlara Yapılan  

Ödemelerde Vergi Kesintisi 

3 Vergi kesintisine tabi tutulacak kazanç ve iratlar 

2. Taşınmazların kiralanması karşılığında yapılan kira ödemeleri : 

 Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara 

yapılan kira ödemeleri üzerinden %20 oranında vergi kesintisi 

yapılacaktır. 

 Kurumlar vergisi mükelleflerine (kooperatifler hariç) ait taşınmazların 

kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden vergi 

kesintisi yapılmayacaktır.  

 Devlete, özel idarelere, belediyelere ve köylere ait taşınmazların 

kiralanması karşılığında, anılan kamu kurumlarına yapılan kira ödemeleri 

üzerinden de vergi kesintisi yapılmayacaktır. 

 

1. Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin olarak 

yapılan hakediş ödemeleri üzerinden   %3 
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Tam Mükellef Kurumlara Yapılan  

Ödemelerde Vergi Kesintisi 

3 Vergi kesintisine tabi tutulacak kazanç ve iratlar 

3. Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından 

ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve 

Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre kurulan varlık 

kiralama şirketleri, Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama 

şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler (Döviz cinsinden 

yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında 

oluşan değer artışları kesintiye tâbi tutulmaz.). 

4. Mevduat Faizleri 

5. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları 

6. Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr payları. 

7. Repo gelirleri 

8. Başbayiler hariç olmak üzere 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin 

bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının 

oynatılmasına aracılık edenlere, diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara 

yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden. 

9. Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki ödemelerden 

10. Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı 

sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) 

numaralı bentlerindeki kâr payları üzerinden, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca vergi 

kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15  oranında vergi kesintisi yapılır. 
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Tam Mükellef Kurumlara Yapılan  

Ödemelerde Vergi Kesintisi 

3 Vergi kesintisine tabi tutulacak kazanç ve iratlar 

11. Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, Kanunun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinde yazılı kazançlardan, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum 

bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılır. 

 KVK 15. madde gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bu vergileri ödeme veya 

tahakkukun yapıldığı yer itibarıyla bağlı oldukları vergi dairesine, vergilendirme dönemini 

izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar muhtasar beyanname ile bildirmeye 

mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununda belirlenen usûl ve esaslar, bu maddeye göre verilecek 

muhtasar beyannameler hakkında da uygulanır. Şu kadar ki, bu maddenin üçüncü fıkrası 

uyarınca yapılan kesinti, kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği döneme ait muhtasar 

beyanname ile beyan edilir. 

 Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, kesintiye tâbi kazanç ve iratları ödeyenleri hak 

sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder. 

 

 Yapılacak vergi kesintisinde kazanç ve iratlar gayrisafî tutarları üzerinden dikkate alınır. 

Kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde vergi kesintisi, 

ödenen tutar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 
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Tasfiye 

1. Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil 

edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. 

 

2. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu 

dönemden sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili 

takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir 

tasfiye dönemi sayılır.(Dikkat!!! Şayet kurum tasfiyeye girmeden önce özel 

hesap dönemi kullanıyorsa, tasfiyeye girişle birlikte özel hesap dönemi 

kalkar.) 

 

3. Tasfiyenin başladığı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, 

kurumun tasfiyeye girdiği tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar 

devam eder.(17/1-b) 

 

A Tasfiye Dönemi : 
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Tasfiye 

A Tasfiye Dönemi : 
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Tasfiye 

B Tasfiyenin Zararla Kapanması Halinde Tasfiye Sonucu Düzeltilmesi 

1. Tasfiyenin zararla kapanması halinde tasfiye sonucu, önceki tasfiye 

dönemlerine doğru düzeltilir ve anılan dönemlerde fazla ödenen vergi 

mükellefe iade edilir. (17/1-c) 
 

2. 1 seri nolu KVGT : Nihai tasfiye sonucunda(?) matrah beyan edilmesi 

halinde önceki tasfiye dönemlerinin düzeltilmesi söz konusu olmaz.  

Tasfiye işlemleri sürerken vergi oranında meydana gelecek değişmeler söz 

konusu düzeltme işleminin yapılmasını gerektirmeyecektir. Düzeltme işlemleri 

ancak son tasfiye döneminin zararla sonuçlanması halinde yapılacaktır.  

 

Dönem Tutar  Kar/Zarar 
Ödenen  

Vergi 

Ödenmesi  

Gereken Vergi 
İade Ol. Vergi  

1. Tasfiye Dönemi 20.000 TL Kar 4.000 TL 

(95.000X%20=) (34.000-19.000=) 

2. Tasfiye Dönemi 150.000 TL Kar 30.000 TL 

3. Tasfiye Dönemi -50.000 TL Zarar - 

4.Tasfiye Dönemi 

(Son Dönem) 
-25.000 TL Zarar - 

Toplam 95.000 TL 34.000 TL 19.000 TL 15.000 TL 
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Tasfiye 
C Tasfiye Beyannamelerinin Verilmesi ve Verginin Ödenmesi 

1. Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren 

Kanunun 14 üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye 

beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde kurumun bağlı olduğu 

vergi dairesine verilir(KVK Md. 17/2). 

2. Tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya birleşme kârı 

üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye veya birleşme nedeniyle infisah eden kuruma ait kurumlar 

vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ödenir. Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu 

Kanuna göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde 

ödenir(KVK Md.21/2) .  

3. 1 seri nolu KVGT Öte yandan, tasfiyesi devam eden kurumlarda, müstakil tasfiye dönemlerine ait 

beyannamelerin hesap dönemini takip eden dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü 

akşamına kadar verileceği ve tahakkuk eden vergilerin de bu ayın sonuna kadar ödeneceği tabiidir. 

Tasfiyeye Giriş Tarihi              :25.02.2012 

Tasfiyenin Sona Erdiği Tarih  :10.09.2014 

Faaliyet Dönemleri 
Beyanname 

Verme Süreleri 
Dayanak Verginin Ödeme Süresi Dayanak 

Kıst 

Dönem 

01.01.2012-

24.02.2012 1-25.06.2012 

KVK Md. 

14/3 

26-30.06.2012 (KV beyannamesinin 

verildiği ayın sonuna kadar) 

KVK Md. 

21/1 

1. Tasfiye 

Dönemi 

25.02.2012-

31.12.2012 1-25.04.2013 

KVK Md. 

14/3 

26-30.04.2013 (KV beyannamesinin 

verildiği ayın sonuna kadar) 

KVK Md. 

21/1-(1 Seri) 

2. Tasfiye 

Dönemi 

01.01.2013-

31.12.2013 1-25.04.2014 

KVK Md. 

14/3 

26-30.04.2014 (KV beyannamesinin 

verildiği ayın sonuna kadar) 

KVK Md. 

21/1-(1 Seri) 

3. Tasfiye 

Dönemi 

01.01.2014-

10.09.2014 10.10.2014 

KVK 

Md. 17/2 

10.10.2014 tarihinde (KV 

beyannamesinin verilme süresi içinde) 

KVK Md. 

21/2 
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Tasfiye 
D Tasfiye Karı ve Hesaplanması: 

1. Servet değeri: Tasfiye döneminin başındaki ve sonundaki servet değeri, 

kurumun tasfiye dönemi başındaki ve sonundaki bilânçosunda görülen öz 

sermayesidir. Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde izleyen tasfiye dönemlerinin 

başındaki servet değeri, bir önceki dönemin son bilânçosunda görülen servet 

değeridir. 

1. Tasfiye Dönemi 31.12.2012 Tasf. Başlangıcı: 25.02.2012 

2. Tasfiye Dönemi 31.12.2013 01.01.2013 

3. Tasfiye Dönemi Tasfiye Sonu: 10.09.2014 01.01.2014 

        

Tasfiye karı = 
Tasfiye Dönemi Sonundaki 

Servet Değeri  
- 

Tasfiye Dönemi Başındaki 

Servet Değeri  

        

*Tasfiye dönemi sonundaki 

bilançosunda görülen özsermayeyi 

ifade eder. 

*Ortaklara veya kurum sahiplerine 

tasfiye esnasında avans olarak veya 

diğer şekillerde yapılan her türlü 

ödemeler eklenir. 

 *Tasfiye dönemi başına bilançosunda 

görülen özsermayeyi ifade eder. 

*Mevcut sermayeye ilave olarak ortaklar 

veya sahipleri tarafından yapılan 

ödemeler ile tasfiye esnasında elde 

edilen ve vergiden istisna edilmiş olan 

kazanç ve iratlar eklenir. 
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Tasfiye 
E Tasfiye Memurunun Sorumluluğu(KVK Md.17/7-9) 

1. Kurumun vergilerine ilişkin uygun bir karşılık ayırmadan alacaklılara(4. sıradaki) ödeme 

ve ortaklara paylaştırma yapılması halinde şahsen ve müteselsilen sorumluluk: 

– Tasfiye memurları kurumun tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamelerine göre hesaplanan 

vergiler ve diğer itirazlı tarhiyatlar için, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 207 

nci maddesine uygun bir karşılık ayırmadan aynı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü sırasında 

yazılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve 

zamları ile vergi cezalarından şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. 
 

2. Yukarıda belirtilen vergiler ve tasfiye işlemlerinin incelenmesi sonucu tarh edilecek vergilerin 

asılları ve zamları, kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan veya paylaştırma yapılan 

ortaklardan da aranabilir. Ortaklardan tahsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca tasfiye 

memurlarına başvurulmaz.  
 

3. Tasfiye memurları, kendisine bir iktisadî kıymet aktarılan veya tasfiye kalanından pay alan 

ortaklara, karşılamaya yetmezse alacaklılara (4.sıradaki) rücu edebilirler.  
 

4. Kurumlar Vergisi Kanunun 17/9. maddesinde yer alan tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret 

sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye öncesi ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak 

salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalara ilişkin  müteselsil sorumlululuk 

hükmü 27.03.2018 tarihinde 7103 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesiyle yürürlükten 
kaldırılmış olup, benzer hüküm VUK 10’UNCU MADDESİNE KONULMUŞTUR. 
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Tasfiye 

F Özellikli Hususlar: 

1. Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zamanaşımı, tasfiyenin sona erdiği dönemi 

izleyen yıldan itibaren başlar.  
 

2. Tasfiyeye giren kurumlar geçici vergi ödemezler.  
 

3. Tasfiyeye girilmiş olması kurumların GVK’nın 94. maddesi uyarınca sayılan 

ödemeleri nakden ve hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine 

mahsuben tevkifat yapma mecburiyetlerini ortadan kaldırmamaktadır.  
 

4. Tasfiyenin başlangıç tarihinden  yıl sonuna kadar olan birinci tasfiye dönemi için de 

kıst dönem amortisman hesaplanarak tasfiye karının tespitinde dikkate alınır. Diğer 

yandan VUK’nun 328. maddesi uyarınca, amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 

satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri 

arasındaki fark kar ve zarar hesabına geçirilir. Tasfiye haline giren bir kurumda ise 

iktisadi kıymetin zaruriliği ortadan kalkar. Bu nedenle yenileme fonundaki kazancın 

tasfiyeye giriş bilançosundaki kıst dönem kurum kazancına ilave edilmesi gerekir . 

Eğer kurumun normal faaliyet döneminde satılan iktisadi kıymet yerine yenisi satın 

alınmış fakat, bu kıymetin amortismanına mahsup edilmek suretiyle kullanılan fonda, 

tasfiyeye giriş tarihi itibariyle belli bir tutar kalmışsa bu tutarın da iktisadi kıymetin 

tasfiye dönemlerindeki amortismanlarına mahsup edilmek suretiyle kullanılmasına 

devam edilmelidir.  

5. KVK 5/1-e bendi kapsamında istisnadan yaralanılması halinde 5 yıl içinde işletmenin 

tasfiyesi halinde istisna hükümleri ihlal edilmiş olur. 
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Birleşme 

1. Bir veya daha fazla kurumun diğer bir kurumla birleşmesi durumunda, birleşme sebebiyle 
infisah eden kurumların birleşme kârı için tasfiye hükümleri geçerli olacaktır. Ancak, 
birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye matrah olur. Dolayısıyla, birleşme 
tarihine kadar, birleşen kurumda ortaya çıkan  

– faaliyet kârları ile birlikte  

– değer artışlarının da vergilendirilmesi gerekecektir. 

 

2. Birleşme karı; varlıkların emsal bedeliyle değerlendirilmesi sonucu oluşturulan bilançoya 
göre tespit edilen özsermaye ile birleşmeden önceki son bilançoya göre tespit edilen 
özsermaye arasındaki, müspet farktır. Ayrıca bu farka birleşen kurumun “firma değeri, 
peştemallık” gibi değerlerinde eklenmesi gerekir. Münfesih kurumun veya kurumların 
ortaklarına veya sahiplerine birleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya veya vasıta ile 
verilen değerler, birleşme karına ayrıca ilave edilir.  

 

3. Birleşme karı, birleşilen kurum tarafından kararın ticaret sicile tescil edildiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde münfesih hale gelen kurumun bağlı olduğu vergi dairesine beyan 
edilir ve ödenir. Birleşen kurumların Kurumlar Vergisi Kanuna göre tahakkuk etmiş, ancak 
vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içerisinde ödenir. 
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Devir 

1. Aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir: 
 

• Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş 

merkezlerinin Türkiye’de bulunması, 
 

• Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum 

tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.  

2. Bu şartlara haiz olarak birleşen kurumların aşağıdaki şartlara uymaları halinde, 

münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançları vergilendirilir,   

birleşmeden kaynaklanan kazançları hesaplanmaz ve vergilendirilmez.  

• Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği 

tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşen kurum; 

 Devir tarihi itibariyle hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları 

münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile, 

 Devir işleminin, hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde 

yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin 

olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma 

ait kurumlar vergisi beyannamesini 

• birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz 

gün içinde münfesih kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verirler. 



• Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğini 

ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek 

kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin 

en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir. 

 

• Verilecek beyannamelerin ekine söz konusu taahhütname ile devre ilişkin bilançonun ve gelir 

tablosunun bağlanması gerekmektedir. 
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Devir 

Birleşmeden Kaynaklanan Kazançların Vergilendirilmemesi İçin Yapılması Gerekli Beyana 

İlişkin Ödevler ve Süreleri 

Devir Tarihi  : 25.02.2010 (Devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih) 

İlan Tarihi     : 03.03.2010 
Devralınan Kurumun 

Beyanları  

Beyanname Verme 

Süreleri 
Dayanak Verginin Ödeme Süresi Dayanak 

2009 Yılına Ait Kur. Ver. B 

01.01.2009-31.12.2009 

03.03.2010-02.04.2010 

tarihleri arası 

(İlan tarihinden itibaren 

30 gün içinde) 

KVK 

20/1-a-2 

03.03.2010’den 02.04.2010 

tarihine kadar 

(Beyanname verme süresi 

içerisinde) 

KVK 21/3-b 

Kıst Dönem 

B. 

01.01.2010-

25.02.2010 

03.03.2010-02.04.2010 

tarihleri arası 

(İlan tarihinden itibaren 

30 gün içinde) 

KVK 

20/1-a-1 

30.04.2011 tarihine kadar 

(Devralan kurumun devirin 

gerçekleştiği hesap 

dönemine ilişkin KV 

beyannamesinin verildiği 

ayın sonuna kadar) 

KVK 21/3-a 



İzmir 183 

Tam Bölünme 

1. Tam mükellef bir sermaye şirketinin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal 

varlığını, alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden mevcut veya yeni kurulacak 

iki veya daha fazla tam mükellef sermaye şirketine devretmesi ve karşılığında devreden 

sermaye şirketinin ortaklarına devralan sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak 

hisseleri verilmesi Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında tam bölünme olarak 

tanımlanmıştır. 
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Tam Bölünme 

2. Şartlar: 

– Bölünen tam mükellef sermaye şirketi olmalı, 

– Devralanlar mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mükellef 

sermaye şirket olmalı, 

– Bölünen tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle bütün mal varlığını, 

alacaklarını ve borçlarını kayıtlı değerleri üzerinden devralan şirketlere 

devretmeli,(Dikkat: Tam bölünme işleminde, aktifi ve pasifi düzenleyici 

hesaplar, ilgili olduğu aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunacaktır.) 

– Bu devir karşılığında devir olan sermaye şirketinin ortaklarına devralan 

sermaye şirketinin sermayesini temsil eden iştirak hisseleri verilmeli 

(Bölünen şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin itibari değerinin 

%10’una kadar kısmının nakit olarak ödenmesi işlemin tam bölünme 

sayılmasına engel değil) 

– Bu işlem sonucunda bölünen şirket infisah (dağılma)eder. 

3. KVK Md 9’a göre Tam bölünmede bölünen şirketin geçmiş yıl zararlarının 

mahsubu mümkündür: 
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Kısmi Bölünme 

1. Tam mükellef bir sermaye şirketi veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı bir kurumun 

Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile bilançoda 

yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim 

veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçının mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef bir 

sermaye şirketine kayıtlı değerleri üzerinden ayni sermaye olarak konulması kısmi bölünme 

olarak kabul edilmiştir. 
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Kısmi Bölünme 

2. Şartlar : 

• Bölünenin tam mükellef bir sermaye şirketi veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı 
bir kurumun Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsilcisi olmalıdır. 

 

• Devir konusu kıymetler bilançosunda yer alan taşınmazlar ile bilançoda yer alan ve en az iki 
tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri ya da sahip oldukları üretim veya hizmet 
işletmelerinin bir veya birkaçı kayıtlı değerleri üzerinden sermaye olarak 
konulmalıdır(Kısmi bölünme işleminde, aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar, ilgili olduğu 
aktif veya pasif hesapla birlikte devrolunmak zorundadır.) 

 

– Üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde: 

• İşletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif 
kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur.(hem bölünen hem de devralan 
faaliyetlerine devam edebilmeli) 

• Kurum bilançosunda yer alan devredilen üretim ve hizmet işletmeleri ile doğrudan 
ilgili olan nakit, alacaklar, menkul kıymetler ve borçların da devri zorunludur. (Bu 
kıymetlerden nakit, alacaklar ve menkul kıymetlerin devredilen işletme ile doğrudan 
bağının kurulamaması halinde ise bu kıymetlerin devri ihtiyaridir.) 

 

• Kısmi bölünmede devredilen varlıklara karşılık edinilen devralan şirket hisseleri, devreden 
şirkette kalabileceği gibi doğrudan bu şirketin ortaklarına da verilebilir. Kurumlar Vergisi 
Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre devrinde, devralan 
şirketin hisselerinin devreden şirketin ortaklarına verilmesi halinde, devredilen taşınmaz ve 
iştirak hisselerine ilişkin borçların da devri zorunludur. 

 
 

 



1. Tam mükellef bir sermaye şirketinin, diğer bir sermaye şirketinin hisselerini, bu 

şirketin yönetimini ve hisse çoğunluğunu elde edecek şekilde devralması ve 

karşılığında bu şirketin hisselerini devreden ortaklarına kendi şirketinin sermayesini 

temsil eden iştirak hisselerini vermesi, bu Kanunun uygulanmasında hisse değişimi 

hükmündedir. Hisseleri devralınan şirketin ortaklarına verilecek iştirak hisselerinin 

itibari değerinin %10'una kadarlık kısmının nakit olarak ödenmesi, işlemin hisse 

değişimi sayılmasına engel değildir. 

 

2. Bu hükme göre yapılan işlemin hisse değişimi olarak kabul edilebilmesi için 

aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir: 

– Devralan kurumun sermaye şirketi olması, 

– İştirak hisseleri devredilen kurumun sermaye şirketi olması, 

– Devralan kurumun tam mükellef olması, 

– Devralan kurumun diğer şirketin hisselerini yönetim ve hisse senedi çoğunluğunu elde 

edecek şekilde devralması, 

– İştirak hisseleri devredilen kurumun ortaklarına devralan kurumun kendi sermayesini 

temsil eden iştirak hisselerinin verilmesi 

gerekmektedir. 
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Hisse Değişimi 
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Hisse Değişimi 



Dar Mükellefiyet Esasında Verginin 

Tarhı ve Ödenmesi 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 



Dar Mükellef Kurumlarda Safi Kurum Kazancı 

İzmir 190 



Dar Mükellef Kurumlara Özgü İndirilemeyecek 

Giderler 

Aşağıdaki giderlerin indirimi, dar mükellef kurumlar için kabul edilmemiştir: 

 

1. Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin Türkiye’deki dar mükellef 

kurumlar hesabına yaptıkları alım-satımlar için dar mükellefin ana merkeze veya 

Türkiye dışındaki şubelere verdiği faizler, komisyonlar ve benzerleri kurum 

kazancının tespitinde indirilemeyecektir. 

 

2. Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin genel yönetim giderlerine veya 

zararlarına katılmak üzere ayrılan paylar kurum kazancının tespitinde 

indirilemeyecektir. 
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Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum 

Kazancının Tespiti ve Vergilendirmesi 

İzmir 192 

1. Türkiye’de elde edilen hasılatın brüt tutarına Kanunda belirtilen ortalama emsal 

oranlarının uygulanması suretiyle bulunacak tutar, yabancı ulaştırma kurumları için 

vergiye tabi kurum kazancı(vergi matrahı) olacaktır. 

 

• Kanunda belirtilen ortalama emsal oranları, Türkiye’de daimi (Yıllık Beyanname) 

veya arızi (Münferit Beyanname) olarak çalışan bütün kurumlar için;  

 

– Kara taşımacılığında ................................. %12,  

– Deniz taşımacılığında ............................... %15,  

– Hava taşımacılığında  .................................. %5  

 

olarak belirlenmiştir. 

 



2. Ticari ve arızi ticari kazançları Dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilen yabancı 

ulaştırma kurumlarının, Türkiye’de elde edilmiş sayılan hasılat aşağıdaki unsurlardan 

oluşur: 
 

• Türkiye sınırları içinde gerçekleşen kara taşımacılığında, 

– bilet bedeli ile birlikte alınan 

• gider karşılıkları dahil olmak üzere yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak 

her ne adla olursa olsun aldıkları tutarlar,  
 

• Türkiye’deki yükleme limanlarından yabancı ülkelerdeki varış limanlarına veya diğer bir 

kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı limana kadar gerçekleşen deniz ve hava 

taşımacılığında,  

– bilet bedeli ile birlikte alınan  

• gider karşılıkları dahil olmak üzere yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak 

her ne adla olursa olsun aldıkları tutarlar,  
 

• Türkiye dışındaki taşımacılık faaliyeti için 

– diğer kurumlar hesabına Türkiye’de sattıkları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye’de 

yaptıkları navlun sözleşmeleri dolayısıyla kendilerine verilen komisyonlar ve ücretler 
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Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum 

Kazancının Tespiti ve Vergilendirmesi 



3. KVK Md. 30/6: Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, 

indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar 

vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, 

kurum bünyesinde % 15  oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır. 

 

– Yabancı ulaştırma kurumlarına ilişkin indirim ve istisna öngörülmemiştir. Zaten 

vergi matrahı götürü olarak hasılat üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

– Yabancı ulaştırma kurumlarının bu tutarı ana merkeze aktarıp aktarmadığı 

konusunda bir tartışma yersizdir. 
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Ana Merkeze Aktarılan Tutar = Vergi matrahı - Hesaplanan Kurumlar vergisi 

Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum 

Kazancının Tespiti ve Vergilendirmesi 



Taşıma Şekli  
 Kazanç 

Türü 

Hasılat 

Ortalama 

Emsal 

Oranları 

Kurumlar 

Vergisi 

Matrahı 

Hesaplanan 

Vergi (%20) Verilecek 

Beyanname 

Ana 

Merkeze 

Aktarılan 

Tutar* 

Tevkifat 

Tutarı 

(%15) 
Verilecek 

Beyanname 

A B C=AXB D=CX0,20 E=C-D F=EX0,15 

Kara  

Taşımacılığı 

Ticari  

Kazanç 
100.000 %12 12.000 2.400 

Yıllık 

Beyanname 
9.600 1.440 

Muhtasar  

Beyanname 

Arızi 

Ticari  

Kazanç 

100.000 %12 12.000 2.400 
Özel 

Beyanname 
9.600 1.440 

Muhtasar  

Beyanname 

Deniz 

Taşımacılığı 

Ticari  

Kazanç 
100.000 %15 15.000 3.000 

Yıllık 

Beyanname 
12.000 1.800 

Muhtasar  

Beyanname 

Arızi 

Ticari 

Kazanç 

100.000 %15 15.000 3.000 
Özel 

Beyanname 
12.000 1.800 

Muhtasar  

Beyanname 

Hava  

Taşımacılığı 

Ticari  

Kazanç 
100.000 %5 5.000 1.000 

Yıllık 

Beyanname 
4.000 600 

Muhtasar  

Beyanname 

Arızi 

Ticari 

Kazanç 

100.000 %5 5.000 1.000 
Özel 

Beyanname 
4.000 600 

Muhtasar  

Beyanname 

* Ana merkeze aktarılan tutar= indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancı - hesaplanan kurumlar vergisi 
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Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum 

Kazancının Tespiti ve Vergilendirmesi 



4. Gelir Vergisi Kanunu’nun 45. maddesinde dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı 

memleketler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinde elde ettikleri kazançların Kurumlar 

Vergisine tabi yabancı ulaştırma kurumlarının kazançlarının tayinine ait esaslara göre tespit 

olunacağı belirtilmiştir. Ancak bunlar için ana merkeze aktarılan tutar söz konusu olamaz. 

Çünkü bunlar gelir vergisine tabi olup, yıllık gelir vergisi beyannamesi veya münferit 

beyanname vereceklerdir. Bu durumda Gelir vergisi kanunun 75/2-4 maddesine göre menkul 

sermaye iradı kabul etmek(kar payı) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6/b-iii alt 

bendine göre tevkifata tabi tutmak mümkün değildir. 
 

5. Katma Değer Vergisi Açısından KDV Kanunun 14. maddesinde ikametgahı, kanuni merkezi 

ve iş merkezi TR’de bulunmayan mükelleflerden yabancı ülkeler ile Türkiye arasında 

taşımacılık yapan mükelleflere ilişkin, ilgili oldukları ülkeler itibariyle karşılıklı olmak ve 

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen taşıma işleri ile sınırlı olmak üzere Katma değer vergisi 

istisnası tanınmıştır. 28.12.1984 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 84/8889 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve 

demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri vergiden istisna edilmiştir.  

6. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32.maddesinin 4. fıkrasına göre; yabancı ulaştırma 

kurumlarında vergi oranını karşılıklı olmak şartıyla, ülkeler itibarıyla kara, deniz ve hava 

ulaştırma kurumları için ayrı ayrı veya topluca sıfıra kadar indirmeye veya bu maddede yazılı 

oranın bir katını geçmemek üzere yeni bir oran tespit etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.   
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Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum 

Kazancının Tespiti ve Vergilendirmesi 
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Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum 

Kazancının Tespiti ve Vergilendirmesi 

Ülkeler Taşıma Türü 
Kurumlar 

Vergisi Oranı 

KVK Md. 30/6 için 

Tevkifat Oranı 

B.K.K. Tarihi ve  

No'su 

Yürürlük 

Tarihi 

Maldivler 
Hava 

Taşımacılığı 
0 0 

24/6/2013 Tarihli Ve 

2013/4962 Sayili 
18.7.2011 

Kanada  
Hava 

Taşımacılığı 
0 0 

27/5/2009 Tarihli Ve 

2009/15022 Sayili 
1.1.2009 

Umman, Katar,  

Bahreyn, B.A.E 

Hava 

Taşımacılığı 
 0  0 

09.01.1997 Tarih Ve 

97/9186 Sayılı 
1.1.1987 

İsrail 
Hava ve Deniz 

Taşımacılığı 
0 0 

20.05.1992 Tarih Ve 

92/3078 Sayılı 
 01.01.1992 

İsviçre 
Hava 

Taşımacılığı 
0 0 

27.12.1989 Tarih Ve 

89/14919 Sayılı 
1.1.1989 

(The Romanian 

Shipping Company 

Navron- Contstanza) 

Ro-Ro 

Taşımacılığı 
0 0 

09.06.1988 Tarih Ve 

88/12966 Sayılı 

Yürürlükten 

kaldırılmış 

Hollanda 
Hava ve Deniz 

Taşımacılığı 
0 0 

28.12.1987 Tarih Ve 

87/12388 Sayılı 

Yürürlükten 

kaldırılmış 

Suudi Arabistan 
Hava 

Taşımacılığı 
0 0 

27.04.1987 Tarih Ve 

87/11812 Sayılı 
1.1.1987 

A.B.D 
Hava ve Deniz 

Taşımacılığı 
0 0 

23.12.1986 Tarih Ve 

86/11330 Sayılı 
1.1.1987 



Özel Beyan Zamanı Tayin Olunan Gelirler 

• (1) Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir 

Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, 

ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki 

karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya 

Türkiye'de adına hareket eden kimse, bu kazançları elde edilme tarihinden itibaren 

onbeş gün içinde Kanunun 27 nci maddesinde belirtilen vergi dairesine beyanname 

ile bildirmek zorundadır. 

 

• (2) Diğer kazanç ve iratlara ilişkin olarak Türkiye'ye bizzat getirilen nakdî veya 

aynî sermaye karşılığında elde edilen menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin elden 

çıkarılması sırasında oluşan kur farkı kazancına dair hükümler hariç olmak üzere, 

Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergilendirmeme hususundaki istisna, kayıt, 

şart ve sürelere ait sınırlamalar dikkate alınmaz. 
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Dar Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi 

 (KVK Md.30) 

Farklar: (KVK Md.15&KVK Md.30) 

• Tam mükellef kurumlardan yapılan vergi kesintinden farklı olarak dar 

mükellef kurumlardan yapılacak vergi kesintisinde kesinti için nakden veya 

hesaben ödeme yanında tahakkuk ettirmede yeterli görülmüştür. 

• Tam mükellef kurumlarda vergi kesintisinde tevkifat yapmakla sorumlu olanlar 

özel olarak tek tek sayılmıştır. Ancak dar mükellef kurumlardan yapılacak 

tevkifatta, tevkifat yapmakla sorumlu olanlar nakden veya hesaben ödeyen 

veya tahakkuk ettiren herkes olabilmektedir. 
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1 Vergi Kesintisi Yapmakla Sorumlu Olanlar 

Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesine göre, dar mükellefiyete tabi 

kurumların bu madde uyarınca vergi kesintisine tabi kazançlarına ilişkin kesinti, 

bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben 

ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından yapılacaktır. 
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Dar Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi 

 (KVK Md.30) 

2 Vergi Kesintisi Oranlarının Tespiti 

Kanunda belirlenen kesinti oranı %15 olmakla birlikte, 30. maddenin 8. fıkrasında Bakanlar 

Kuruluna, bu maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını belirleme yetkisi verilmiştir. 

3/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere 12/1/2009 tarih ve 2009/14593 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile söz konusu kesinti oranları belirlenmiştir. 

3 

Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Türkiye’de Bulunan Işyeri veya 

Daimi Temsilci Vasıtasıyla Elde Edilen Kazanç ve İratlarda Vergi 

Kesintisi 

Kanunun 22. maddesinin birinci fıkrasında, dar mükellef kurumların işyeri veya daimi 

temsilci vasıtasıyla elde ettikleri kazançlarının tespitinde, aksi belirtilmediği takdirde tam 

mükellef kurumlar için geçerli olan hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. 

 

Buna göre; KVK 15. maddesine göre tam mükellefler için kesinti uygulanan kazançları dar 

mükellef kurumların işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde etmesi halinde her 

hâlükârda KVK Md. 30’a göre vergi kesintisi yapılacaktır. Ancak KVK 15. maddede yer 

almayan kazançlar için KVK Md. 30’a göre tevkifat yapılmayacaktır. (Ör: SMK, GMSİ[dar 

mükellef kurumların taşınmaz kiralaması hariç], alacak faizi (MSİ) için tevkifat yapılmaz.) 



  

A- Dar mükellefiyete 

tabi kurumların, 

Türkiye’de bir işyeri 

veya daimi temsilci 

bulundurmak 

suretiyle yaptıkları 

ticari ve zirai 

faaliyet kapsamında, 

bu işyerleri veya 

daimi temsilcileri 

vasıtasıyla elde 

ettikleri  

Tam Mükellef Kurumlarda Kesinti uygulanan kazançlar 
  

Kesinti 

 Maddesi  
Oranı 

KVK Md. 

15/1-a 

Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım 

işleri ile ilgili hakkedişlerinden,  
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KVK Md.  

30/1-a 
%3 

KVK Md.  

15/1-c 

Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu 

Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan 

menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerinden,  

KVK Md. 

30/1-ç 

%0 

%10 

KVK Md.  

15/1-ç 
Mevduat faizlerinden,  

KVK Md. 

30/1-ç 
%15 

KVK Md.  

15/1-d 

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı 

karşılığında ödenen kâr paylarından,  

KVK Md. 

30/1-ç 
%15 

KVK Md.  

15/1-e 

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr 

paylarından,  

KVK Md. 

30/1-ç 
%15 

KVK Md.  

15/1-f 
Repo kazançlarından ve  

KVK Md. 

30/1-ç 
%15 

KVK Md.  

15/1-b 

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması 

karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden  

KVK Md. 

30/1-c 
%20 
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3 

Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Türkiye’de Bulunan Işyeri veya 

Daimi Temsilci Vasıtasıyla Elde Edilen Kazanç ve İratlarda Vergi 

Kesintisi 

KVK Md. 15’DE YER ALANLAR 
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3 

Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Türkiye’de Bulunan Işyeri veya 

Daimi Temsilci Vasıtasıyla Elde Edilen Kazanç ve İratlarda Vergi 

Kesintisi 

KVK Md. 15’DE BULUNMAYANLAR 

 

Dar Mükellef Kurumlar Tarafından Türkiye’de Bulunan İşyeri veya Daimi 

Temsilci Vasıtasıyla Elde Edilen:  

 

1. Serbest meslek kazançları,  

2. Gayrimenkul sermaye iratları (dar mükellef kooperatiflere ait taşınmazların 

kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri hariç) ve 

3. Menkul sermaye iratları (kâr payları ile Kanunun 15. maddesinin birinci 

fıkrasında vergi kesintisine tabi tutulan menkul sermaye iratları hariç) 

üzerinden anılan KVK’nun 30. maddesine göre vergi kesintisi 

yapılmayacaktır.(Ör:Alacak faizi) 

  

Bunlar ticari kazanç gibi tespit edilerek Yıllık beyanname ile beyan edilecektir. 

Yani KVK 30. maddeye göre stopaj yapılmayacak. 



1. Birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri 

ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri %3 
 

2. Serbest meslek kazançlarından; 

 Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5 

 Diğerlerinden % 20 

 İşyeri ve daimi temsilci vasıtasıyla elde edilen serbest meslek kazancında stopaj 

yok. Bunlar ticari kazanç gibi tespit edilerek Yıllık beyanname ile beyan 

edilecektir. 
 

3. Gayrimenkul sermaye iratlarından; 

 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak 

gayrimenkul sermaye iratlarından % 1, 

 Diğerlerinden % 20 

 İşyeri ve daimi temsilci vasıtasıyla elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarında 

stopaj yok. Bunlar ticari kazanç gibi tespit edilerek Yıllık beyanname ile beyan 

edilecektir. (dar mükellef kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında 

bunlara yapılan kira ödemeleri hariç, bunlarda stopaj var.)  
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Dar Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi 

 (KVK Md.30) 

4 Vergi Kesintisine Tabi Kazanç Ve İratlar 



4. Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2), (3) ve (4) numaralı 

bentlerinde sayılanlar hariç olmak üzere menkul sermaye iratları.(KVK Md.30/1) 

………….. 

………… 

5. Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, 

işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satış, devir ve temliki 

karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller (KVK 

Md.30/2) 

 Sadece satışı, devir ve temliki bu madde kapsamında!!!  Kiralama  KVK 30/1-c 

bendi kapsamında GMSİ diğerlerinden %20. 

 Ticarî veya ziraî kazanca dahil olanlar ayrıca yıllık beyannamede beyan edilir ve 

KVK 34. maddeye göre beyanname üzerinde hesaplanan vergiden, KVK 30. 

madde kapsamında yapılan kesintinin mahsubu mümkündür. 

 Ticarî veya ziraî kazanca dahil olmayanlar için KVK 30. maddesinin 9. fıkrasına 

göre ihtiyari beyanda bulunulması mümkündür. İhtiyari beyanda bulunulması 

halinde KVK 34. maddeye göre beyanname üzerinde hesaplanan vergiden, KVK 

30. madde kapsamında yapılan kesintinin mahsubu mümkündür. 
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Dar Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi 

 (KVK Md.30) 

4 Vergi Kesintisine Tabi Kazanç Ve İratlar 



6. Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci 

aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya 

kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye 

eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden bu 

Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan 

kazançlar hariç olmak üzere % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır. 

 

7. Türkiye'de iş yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların 

izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri 

kazançlar üzerinden, kurum bünyesinde % 15  oranında kurumlar vergisi kesintisi 

yapılır.(Md.30/5) 

 

8. Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar 

düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten 

sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde % 

15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılır.(Md.30/6) 
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Dar Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi 

 (KVK Md.30) 

4 Vergi Kesintisine Tabi Kazanç Ve İratlar 
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  Dağıtılan Kar Payının Niteliği:  

  

1. KVK Md. 5/c bendinde yer alan iştirak payı satış 

kazançları. 

2. (c) bendinde belirtilen şirketlerin (kanunî veya iş 

merkezi Türkiye'de bulunmayan anonim veya limited 

şirket niteliğindeki şirketler ve tam mükellefiyete tâbi 

anonim şirketler) (b) bendindeki şartları taşıyan 

iştirak kazançları 

  

  

  

  

Kar Payı Dağıtan 

Kurumun Niteliği: 

  

 TAM 

MÜKELLEFİYETE 

TÂBİ ANONİM 

ŞİRKETLER  

  

 

Kesinti %7,5’u aşamaz 

Kar Payı Dağıtılan 

Kurumun Niteliği: 

  

 ANONİM VEYA 

LİMİTED ŞİRKET 

NİTELİĞİNDEKİ 

DAR MÜKELLEF 

KURUMLARA 

Dar Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi 

 (KVK Md.30) 

9. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kurumlar 

vergisinden istisna edilen kazançlar ile (c) bendinde belirtilen şirketlerin (b) 

bendindeki şartları taşıyan iştirak kazançlarından anonim veya limited şirket 

niteliğindeki dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr paylarından yapılacak kesinti oranı, 

bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca uygulanan oranın yarısını aşamaz. (md.30/4) 

4 Vergi Kesintisine Tabi Kazanç Ve İratlar 



10. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı 

vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 

sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle 

Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan 

kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) 

nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu 

ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun 

mükellef olup olmadığına bakılmaksızın % 30 oranında vergi kesintisi yapılır.  
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Dar Mükellef Kurumlarda Vergi Kesintisi 

 (KVK Md.30) 

4 Vergi Kesintisine Tabi Kazanç Ve İratlar 

5 İhtiyari Beyan 

Ticari ve zirai kazançlar hariç olmak üzere bu maddeye göre vergisi kesinti yoluyla alınan 

kazanç ve iratlar için Kanunun 24 veya 26 ncı maddelerine göre beyanname verilmesi veya 

bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere söz konusu 

kazanç ve iratların dahil edilmesi ihtiyaridir. Şu kadar ki, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (5), (7) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye 

iratları ile fonların katılma belgelerinden ve yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde 

edilen kâr paylarının verilecek beyannamelere dahil edilmesi zorunludur. 
 

Ticari ve zirai kazanç niteliğinde oldukları için ihtiyarı beyandan hariç olanlar: KVK Md. 

30/1-a, KVK Md.30/2, KVK Md.30/5  

Geçici Md.1/3 



Dar Mükellef Kurum Kazançlarına  

İlişkin Beyan Sistemi 
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Dar Mükellef Kurumların 

Kazançları İçin Beyan Sistemi 

  

  

                

Yıllık Kurumlar 

Vergisi 

Beyannamesi 

Muhtasar 

Beyanname 
Özel Beyanname 

Ticari Kazanç 

Zirai Kazanç 

Serbest Meslek Kazancı 

G.M.S.İ 

M.S.İ 

Diğer Kazanç ve İratlar 



• Zirai Kazanç :  

Türkiye’de bulunan zirai işletmeden elde edilen kazanç, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın 

belirlenmesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde vergiye tabi tutulur. Dar mükellef yabancı 

kurumların Türkiye’de zirai kazanç elde edebilmeleri için her şeyden önce Türkiye’de bir zirai 

işletmenin varlığı gerekmektedir. Zirai işletmenin varlığı hususunda ise Vergi Usul Kanununun 

156 ncı maddesindeki hüküm dikkate alınacaktır. Bu kazançlar için yıllık kurumlar vergisi 

verilmesi gerekmektedir.  
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• Ticari kazanç :  

Dar mükelleflerin ticari kazanç elde etmesi işyeri ve daimi temsilcilerinin olmasına ve bunlar 

vasıtasıyla kazanç elde edilmesine bağlanmıştır. Bu kazançlar için yıllık kurumlar vergisi 

verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bazı ticari nitelikteki kurum kazançları için KVK Md.30’a göre 

tevkifat yapılması zorunluluğu getirilmiştir. (Ör: Yıllara sari inşaat işlerinden elde edilen 

hakkedişler). Bu tür kazançlar için ödemeyi yapanlar veya tahakkuk ettirenlerce tevkifat 

yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekecektir. Dar mükellefler ise bu tür 

tevkifata tabi kazançlarını yıllık kurumlar vergisi beyannamesine dahil etmek zorundadır. 

Kendilerinden yapılan tevkifatın, kurumlar vergisi üzerinde beyan edilen ve bu kazançlar 

üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu KVK 34. madde kapsamında mümkündür. 

Gelir Unsurları İtibariye Dar Mükellef Kurumlarda 

Beyan Sistemine İlişkin Genel Açıklamalar 



• Serbest  meslek kazancı:  

– Dar mükellef kurumların bu kazancı işyeri veya daimi temsilcileri aracılığıyla 

elde etmeleri halinde KVK 30. maddeye göre tevkifat yapılması söz konusu 

değildir. Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile beyanı gerekmektedir.  

– Diğer taraftan serbest meslek kazancının işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla 

elde edilmemesi halinde kazanç KVK 30. madde kapsamında tevkifata tabi 

olup, ödemeyi yapanlar veya tahakkuk ettirenler tarafından tevkifatın muhtasar 

beyanname ile beyanı gerekir. Mükellefin tevkifata tabi tutulan serbest meslek 

kazancı niteliğindeki kurum kazancı için ihtiyari beyanda bulunması 

mümkündür. İhtiyari beyanda bulunulması halinde KVK 34. madde 

kapsamında beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanacak vergiden, kendisinden 

kesilen vergiyi mahsup etmesi mümkündür. İhtiyarı beyanda bulunulmaması 

halinde yapılan tevkifat nihai vergi olacaktır.  
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Gelir Unsurları İtibariye Dar Mükellef Kurumlarda 

Beyan Sistemine İlişkin Genel Açıklamalar 



• Gayrimenkul Sermaye İradı: 

• Dar mükellef kurumların bu kazancı işyeri veya daimi temsilcileri aracılığıyla elde 

etmeleri halinde KVK 30. maddeye göre tevkifat yapılması söz konusu değildir. 

(dar mükellef kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara 

yapılan kira ödemeleri hariç). Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ile beyanı 

gerekmektedir.  

• Dar mükellef kooperatiflerin işyeri ve daimi temsilci vasıtasıyla kiralanması 

karşılığında yapılan kira ödemlerinden KVK 30. maddesine göre tevkifat yapılacak 

olup, ödemeyi yapanlar veya tahakkuk ettirenler tarafından yapılan tevkifat 

muhtasar beyanname ile beyan edilecektir. Dar mükellef kooperatifin başka kazancı 

olmaması haline tevkifat nihai vergi olacaktır. 

• Diğer taraftan gayrimenkul sermaye iradının işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla 

elde edilmemesi halinde, kurum kazancı KVK 30. madde kapsamında tevkifata tabi 

olup, ödemeyi yapanlar veya tahakkuk ettirenler tarafından tevkifatın muhtasar 

beyanname ile beyanı gerekir. Mükellefin tevkifata tabi tutulan gayri menkul 

sermaye iradı niteliğindeki kurum kazancı için ihtiyari beyanda bulunması 

mümkündür. İhtiyari beyanda bulunulması halinde KVK 34. madde kapsamında 

beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanacak vergiden, kendisinden kesilen vergiyi 

mahsup etmesi mümkündür. İhtiyarı beyanda bulunulmaması halinde yapılan 

tevkifat nihai vergi olacaktır.  
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Gelir Unsurları İtibariye Dar Mükellef Kurumlarda 

Beyan Sistemine İlişkin Genel Açıklamalar 



• Menkul sermaye iradı: 

• Dar mükellef kurumların bu kazancı işyeri veya daimi temsilcileri aracılığıyla KVK 15. 

maddede yer alan menkul sermaye iratlarını elde etmeleri halinde, bu iratlar üzerinden KVK 

30. madde göre ödemeyi yapanlar veya tahakkuk ettirenlerce tevkifat yapılarak muhtasar 

beyanname ile beyan edilmesi gerekecektir. Ancak GVK Geçici 67. maddesi hükmünün 

önceliği nedeniyle bu menkul sermaye iratları için GVK Geçici 67. madde kapsamında 

tevkifat öngörülmesi halinde GVK Geçici 67. maddeye göre tevkifat yapılacaktır. Dar 

mükellefler ise bu tür tevkifata tabi kazançlarını yıllık kurumlar vergisi beyannamesine dahil 

etmek zorundadır. Kendilerinden yapılan tevkifatın, kurumlar vergisi üzerinde beyan edilen 

ve bu kazançlar üzerinden hesaplanan vergiden mahsubu KVK 34. madde ve KVK Geçici 1 

maddenin 2. fıkrası kapsamında mümkündür. 

• Diğer taraftan menkul sermaye iradının işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla elde edilmemesi 

halinde, kurum kazancı KVK 30. madde kapsamında tevkifata tabi olup, ödemeyi yapanlar 

veya tahakkuk ettirenler tarafından tevkifatın muhtasar beyanname ile beyanı gerekir. Ancak 

GVK Geçici 67. maddesi hükmünün önceliği nedeniyle bu menkul sermaye iratları için GVK 

Geçici 67. madde kapsamında tevkifat öngörülmesi halinde GVK Geçici 67. maddeye göre 

tevkifat yapılacaktır. Mükellefin tevkifata tabi tutulan gayri menkul sermaye iradı 

niteliğindeki kurum kazancı için ihtiyari beyanda bulunması mümkündür. İhtiyari beyanda 

bulunulması halinde KVK 34. madde ve KVK Geçici 1 maddenin 2. fıkrası  kapsamında 

beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanacak vergiden, kendisinden kesilen vergiyi mahsup 

etmesi mümkündür. İhtiyarı beyanda bulunulmaması halinde yapılan tevkifat nihai vergi 

olacaktır.  İzmir 212 

Gelir Unsurları İtibariye Dar Mükellef Kurumlarda 

Beyan Sistemine İlişkin Genel Açıklamalar 



İzmir 213 

Gelir Unsurları İtibariye Dar Mükellef Kurumlarda 

Beyan Sistemine İlişkin Genel Açıklamalar 



İzmir 214 

Gelir Unsurları İtibariye Dar Mükellef Kurumlarda 

Beyan Sistemine İlişkin Genel Açıklamalar 



İzmir 215 

Gelir Unsurları İtibariye Dar Mükellef Kurumlarda 

Beyan Sistemine İlişkin Genel Açıklamalar 



İzmir 216 

Gelir Unsurları İtibariye Dar Mükellef Kurumlarda 

Beyan Sistemine İlişkin Genel Açıklamalar 



• Diğer Kazanç ve İratlar: 

• Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye tâbi kazancının Gelir Vergisi 

Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, 

marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki karşılığında alınan bedeller 

hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye'de adına hareket eden kimse, bu 

kazançları elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün içinde özel beyanname ile bildirmek 

zorundadır. 
 

• Dar mükelleflerin işyeri veya daimi temsilci vasıtasıyla olmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, 

işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakları satışı, devir ve temliki halinde 

elde ettikleri kazançlar üzerinden KVK 30. maddesinin 2. kırasına göre ödemeyi yapanlar 

veya tahakkuk ettirenlerce tevkifat yapılarak muhtasar beyanname ile beyan edilmesi 

gerekecektir. Mükellefin tevkifata tabi tutulan, diğer kazanç ve irat niteliğindeki bu kurum 

kazancı için ihtiyari beyanda bulunması mümkündür. İhtiyari beyanda bulunulması halinde 

KVK 34. madde kapsamında beyan ettiği kazanç üzerinden hesaplanacak vergiden, 

kendisinden kesilen vergiyi mahsup etmesi mümkündür. İhtiyarı beyanda bulunulmaması 

halinde yapılan tevkifat nihai vergi olacaktır.  

 

  

İzmir 217 

Gelir Unsurları İtibariye Dar Mükellef Kurumlarda 

Beyan Sistemine İlişkin Genel Açıklamalar 



İzmir 218 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Ortak Hükümler ve Geçici Maddeler 



İzmir 219 

Kurumlar Vergisi Oranı 

• KVK Md. 30/1: Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 

20 oranında alınır. 

• KVK Geçici Md.10: Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci 

fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 

yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen 

kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait 

kurum kazançları için %22 olarak uygulanır. 

• %22 oranı ilk defa 2018 yılının birinci geçici vergi döneminde 

uygulanacaktır. 



İzmir 220 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Beyanname Üzerinde Gösterimi 



İzmir 221 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

1 Uygulamadan Yararlanamayan Kurumlar, Faaliyetler ve Yatırımlar 

1. Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar, 

2. İş ortaklıkları, 

3. Taahhüt işleri, 

4. 6/7/1997 tarihli ve 4283 sayılı Kanun (Yap-işlet Modeli İle Elektrik Enerjisi Üretim 

Tesislerinin Kurulması Ve İşletilmesi İle Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında 

Kanun) ile 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun (Bazı Yatırım Ve Hizmetlerin Yap-

işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun) kapsamında 

yapılan yatırımlar, 

5. Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar (Rödovans: maden 

ocaklarının işletmesinin kiraya verilmesi.) 

2 Tanımlar  

Yatırıma Katkı Tutarı: indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden 

vazgeçilen vergi yoluyla Devletçe Karşılanacak tutarını ifade eder. 

Yatırıma Katkı Oranı: Yatırma katkı tutarının yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle 

bulunacak oranını ifade eder. 



İzmir 222 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

3 Bakanlar Kuruluna Tanınan Yetkiler 

1. İlleri Gruplandırmak, 

 

2. Teşvik edilecek sektörleri belirlemek,  

 

3. Yatırım ve istihdam büyüklüklerini belirlemek, 

 

4. Her bir il grubu için yatırıma katkı oranını belirlemek, 

 

5. Her bir il grubu için kurumlar vergisi oranını indirimli uygulatmak,  

 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2011/1597 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı (2009/15199 Sayılı B.K.K. Değiklik yapan B.K.K.) (Yürürlükten kalktı- 19. 

06.2012) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 



İzmir 223 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

2009/15199 Sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yatırım teşvik uygulaması kapsamında illerin sosyo-

ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört bölge oluşturulmuş olup, söz konusu bölgeler 

aşağıdaki şekildedir. 

2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yürürlükten Kalktı- 19. 06.2012) 

I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge 

İstanbul 

Tekirdağ  

Edirne  

Kırklareli 

İzmir  

Bursa  

Eskişehir  

Bilecik 

Kocaeli  

Sakarya  

Düzce 

 Bolu  

Yalova 

Ankara 

Balıkesir  

Çanakkale 

(Bozcaada, 

Gökçeada hariç) 

Aydın  

Denizli  

Muğla 

Antalya 

Isparta 

Burdur 

Adana 

Mersin 

Konya 

Karaman 

Hatay 

Kahramanmaraş 

Osmaniye 

Kırıkkale 

Aksaray 

Niğde 

Nevşehir 

Kırşehir 

Manisa  

Afyonkarahisar  

Kütahya  

Uşak 

Kayseri 

Sivas 

Yozgat 

Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Samsun  

Tokat 

Çorum 

Amasya 

Gaziantep 

Adıyaman 

Kilis 

Kastamonu 

Çankırı 

Sinop 

Trabzon 

Ordu 

Giresun 

Rize 

Artvin 

Gümüşhane 

Erzurum 

Erzincan 

Bayburt 

Ağrı 

Kars 

Ardahan 

Iğdır 

Van 

Muş 

Bitlis 

Hakkari 

Malatya 

Elazığ 

Bingöl 

Tunceli 

Şanlıurfa 

Diyarbakır 

Mardin 

Batman 

Şırnak 

Siirt 

Çanakkale İli 

Bozcaada, 

Gökçeada İlçeleri 



İzmir 224 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Bakanlar Kurulu ‘nun 4 bölge için belirlemiş olduğu yatırma katkı oranları aşağıdaki şekildedir: 

Bölgeler 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar* 

Yatırıma katkı 

oranı (%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

I 10 25 25 25 

II 15 40 30 40 

III 20 60 40 60 

IV 25 80 45 80 
Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde aşağıda 

belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanacaktır.  

Bölgeler 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar* 

Yatırıma katkı 

oranı (%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

Yatırıma katkı 

oranı (%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

I 20 50 30 50 

II 30 60 40 60 

III 40 80 50 80 

IV 60 90 70 90 

* Bakanlar Kurulu Kararında, Büyük ölçekli yatırımlar, asgari sabit yatırım tutarı 50.000.000-TL üzerindeki  

yatırımları ifade ettiği belirtilmiştir. 

2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (Yürürlükten Kalktı- 19. 06.2012) 



Bölgeler 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi veya 

gelir vergisi indirim 

oranı (%) 

I 20 50 30 50 

II 30 60 40 60 

III 40 80 50 80 

IV 60 90 70 90 

ANKARA 225 

Bölgeler 

Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi 

veya gelir vergisi 

indirim oranı (%) 

I 15 50 25 50 

II 25 60 35 60 

III 35 80 45 80 

IV 55 90 65 90 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

31.12.2010 kadar yatırıma başlanması halinde; 

Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2011 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde 

aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanacaktır.  

2011/1597 Sayılı B.K.K. Değişikli Yapan (Yürürlükten Kalktı- 19. 06.2012) 



• 2012/3305 Sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yatırım teşvik uygulaması kapsamında illerin 

sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak dört bölge oluşturulmuş olup, söz 

konusu bölgeler aşağıdaki şekildedir. 

ANKARA 226 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge 

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı 

Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan 

Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman 

Eskişehir 

Çanakkale (Bozcaada 

ve Gökçeada İlçeleri 

Hariç) 

Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 

İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis 

İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır 

Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari 

Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır 

  Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars 

  Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin 

  Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş 

  Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt 

  Yalova   Kütahya Sinop Şanlıurfa 

      Malatya Tokat   Şırnak 

      Nevşehir Tunceli Van 

      Rize Yozgat 
Bozcaada ve 

Gökçeada İlçeleri 

      Sivas     



ANKARA 227 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 

Bölgeler 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma katkı 
oranı (%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 

Yatırıma katkı oranı 
(%) 

Kurumlar vergisi 
veya gelir vergisi 
indirim oranı (%) 

1 10 30 20 30 
2 15 40 25 40 
3 20 50 30 50 
4 25 60 35 60 

5 30 70 40 70 
6 35 90 45 90 

Bakanlar kurulu 6 bölge için belirlemiş olduğu yatırma katkı oranları aşağıdaki şekildedir: 

Ancak, bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında 31/12/2013 tarihine 

kadar (bu tarih dahil) yatırıma başlanılmış olması halinde aşağıdaki tabloda belirtilen 

indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır 

Bölgeler 
Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar 

Yatırıma katkı 
oranı (%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 
Yatırıma katkı oranı 

(%) 

Kurumlar vergisi veya 
gelir vergisi indirim 

oranı (%) 
1 15 50 25 50 
2 20 55 30 55 
3 25 60 35 60 
4 30 70 40 70 
5 40 80 50 80 
6 50 90 60 90 

(3) Stratejik yatırımlar için tüm bölgelerde uygulanacak vergi indirimi oranı yüzde 

doksan ve yatırıma katkı oranı yüzde ellidir. 



– İller 4 gruba ayrılmıştır. 

– İndirimli kurumlar vergisi oranından 

yalnızca bu kapsamda yapılan 

yatırımlardan elde edilen kazançlar için 

yararlanabilecektir. Mükelleflerin bu 

kapsam dışında elde ettikleri kazançları 

normal kurumlar vergisi oranına tabi 

olacaktır. 

– İndirimli kurumlar vergisi 

uygulamasından yatırımın kısmen veya 

tamamen işletilmesine başlanan hesap 

döneminden itibaren 

yararlanılabilecektir. 

228 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Uygulamaların Vergi İndirimi Yönününden Karşılaştırılması  

 İller 6 gruba ayrılmıştır. 

 Sınırlı olarak yatırım döneminde 

yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde 

edilen kazançlarına indirimli gelir veya 

kurumlar vergisi uygulama imkanı 

getirilmiştir. 

 Stratejik yatırımlar kavramı ile  ithalat 

bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine 

yönelik yatırımlar bu B.K.K. farklı 

oranlarda teşvik edilmiştir. 

 İndirimli kurumlar vergisi uygulamasından 

yatırım döneminde de kısmen yararlanma 

imkanı getirilmiştir. Yatırım döneminde 

katkı tutarı kullandırılmasına ilişkin 

düzenleme 1/1/2013 tarihinden itibaren 

elde edilen kazançlara uygulanacaktır. 6322 

S. Kanun 43/d 

2009/15199 Sayılı B.K.K. 2012/3305 Sayılı B.K.K. 



ANKARA 229 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Uygulamanın Esası:  

• Yatırıma katkı tutarı, indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden 

vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam 

yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran  ise yatırıma katkı oranını ifade eder. 

• Hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak 

ve toplam yatırıma katkı tutarının; 

– a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci 

bölgede yüzde onunu, 3 üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 5 inci 

bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde seksenini, 

– b) Stratejik yatırımlarda;  6 ncı bölgede yüzde seksenini, diğer bölgelerde yüzde ellisini, 

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına 

indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.  

 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 

Bölgeler  

Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik 

uygulamaları kapsamındaki yatırımlarda 
Stratejik Yatırımlarda  

gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının 

1  - %50 

2 %10 %50 

3 %20 %50 

4 %30 %50 

5 %50 %50 

6 %80 %80 



ANKARA 230 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Uygulamanın Esası:  

• Tevsi yatırımlarda, elde edilen kazancın işletme bütünlüğü çerçevesinde ayrı hesaplarda 

izlenmek suretiyle tespit edilebilmesi halinde, indirimli oran bu kazanca uygulanır. Kazancın 

ayrı bir şekilde tespit edilememesi halinde ise indirimli oran uygulanacak kazanç, yapılan 

tevsi yatırım tutarının, dönem sonunda kurumun aktifine kayıtlı bulunan toplam sabit kıymet 

tutarına (devam eden yatırımlara ait tutarlar da dahil) oranlanması suretiyle belirlenir. Bu 

hesaplama sırasında işletme aktifinde yer alan sabit kıymetlerin kayıtlı değeri, yeniden 

değerlenmiş tutarları ile dikkate alınır.  

 

 

 İndirimli Oran  

Uygulanacak Kazanç 

Tutarı 

 

 

= 

 

 

Matrah  

 

 

X 

 

 

Yapılan Tevsi Yatırım Tutarının 

Dönem Sonunda Kurumun Aktifine Kayıtlı Bulunan 

Toplam Sabit Kıymetlerin Yeniden Değerlenmiş 

Tutarı (Devam Eden Yatırımlara Ait Tutarlar da 

Dahil)  

İndirimli oran uygulamasına yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği geçici vergi 

döneminde başlanır. 

Kazancın ayrı bir şekilde 

tespit edilememesi halinde ; 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 



Uygulamanın Esası:  

• Yatırıma Katkı Tutarının Tespitinde Dikkate Alınmayacak Harcamalar 

 

ANKARA 231 

Yatırıma Katkı Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Harcamalar 

 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Bina-inşaat 

Makine 

Teçhizat ve tesisat 

Mefruşat 

Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar, 

Tamamlanmış yatırımlara ait harcamalar 

Müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş yatırım harcamaları,  

Ar-Ge ve çevre yatırımları (sadece gümrük vergisi, KDV istisnası 

ve faiz desteğinden yararlanırlar) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 



Uygulamanın Esası:  

ANKARA 232 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  (Yürürlükte- 19.06.2012) 

• Yatırımın başlangıç tarihi, teşvik belgesi için Bakanlığa veya ilgili yerel birime müracaat 

tarihidir. Ancak, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, yatırımın başlangıç 

tarihinden sonra arazi-arsa, altyapı, bina-inşaat, makine ve teçhizat (avans ve ön ödemeler 

dahil) ile diğer yatırım harcamalarına yönelik olarak teşvik belgesinin ilk düzenlendiği 

tarihteki sabit yatırım tutarı esas alınmak üzere, sabit yatırım tutarının en az yüzde onu 

oranında (sabit yatırım tutarı ellimilyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar için en az 

beşmilyon Türk Lirası) harcama yapılması gerekir. 

Stratejik yatırımlar 

MADDE 8 - (1) Aşağıda yer alan kriterlerin 

tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı 

yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar 

stratejik yatırım olarak değerlendirilir. 

a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk 

Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu 

yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere 

gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji 

yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak 

kısmı dâhil). 

b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim 

kapasitesinin ithalattan az olması. 

c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, 

belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin 

asgari yüzde kırk olması. 

ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl 

içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 

ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması. 

(2) Yurt içinde üretimi olmayan ürünlerin üretimine 

yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi 

hükmü,  rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise 

(c) bendi hükmü aranmaz. 

(3) Bu konuda Bakanlığa yapılacak müracaatlar 

Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir ve 

uygun görülen projeler için teşvik belgesi 

düzenlenir. 

(4) EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım 

konuları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından 

gerçekleştirilecek yatırımlar bu madde kapsamında 

değerlendirilmez. 



• Örnek-1:2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

X AŞ. yatırım teşvik belgesi kapsamında İzmir’de 02.02.2010 tarihinde boru üretim fabrikası yapmak üzere 

yatırma başlamış olup, söz konusu fabrika için toplam 7.500.000.-TL yatırım harcaması yapılmış ve 10.11.2011 

tarihinde işletilmeye başlanmıştır. X AŞ.’nin söz konusu fabrikada üretmiş olduğu boruların satışından yıllar 

itibariyle elde etmiş olduğu kazançlar aşağıdaki gibidir: 

Yıl Kazanç Tutarı 

2011 : 500.000.-TL 

2012 : 5.000.000.-TL 

2013 : 6.500.000.-TL 

2014 : 6.000.000.-TL 

Bu durumda mükellef yatırımlarını I.Bölge yer alan İzmir İlinde gerçekleştirmiş olup,  mükellef yatırıma 

31.12.2010 tarihinden evvel başladığı için yukarıda ikinci tabloda I. Bölgeye karşılık gelen yatırıma katkı oranın 

(%20), toplam yatırım tutarı ile çarpılması sonucu 1.500.000.-TL’lık yatırıma katkı tutarının olduğu bulunur. 

Buna göre mükellefin söz konusu yatırımdan elde ettiği kazanç için indirimli kurumlar vergisi oranından 

yararlanabileceği tutar 1.500.000.-TL olacaktır.  

 

Uygulanacak indirimli kurumlar vergisi oranını belirlerken ise aynı tabloda I. Bölge için belirtilmiş olan 

kurumlar vergisi İndirim oranı(%50), normal kurumlar vergisi oranı(%20) ile çarpılarak Devletin vazgeçmiş 

olduğu vergi oranı %10 olarak bulunacaktır. Bu durumda bu oranın normal orandan düşülmesinden sonra kalan 

oran İndirimli Kurumlar Vergisi oranını verecektir(%10). 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Yıl Kazanç Tutarı 
İndirimli Kurumlar 

Vergisi Oranı 
Hesaplanan Vergi 

İndirimli Kurumlar Vergisi 

Uygulanmak Suretiyle 

Tahsilinden Vazgeçilen Vergi 

2011 500.000,00 10% 50.000,00 50.000,00 

2012 5.000.000,00 10% 500.000,00 500.000,00 

2013 6.500.000,00 10% 650.000,00 650.000,00 

2014 
3.000.000,00 10% 300.000,00 300.000,00 

3.000.000,00 - 600.000,00 - 

Toplam       1.500.000,00 

 2014 yılında geriye kalan 300.000,00 TL’lik kazanca, yatırma katkı tutarına ulaşıldığı için %20 oranını 

uygulanmıştır. 

 İndirim oran uygulanabilecek toplam matrah  miktarı (Yatırıma Katkı Tutarı/İndirimli Vergi 

Oranı)(1.500.000/0,10=) 15.000.000 TL’dir 

• Örnek-1: 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  



• 2012/3305 sayılı Karara göre düzenlenmiş yatırım teşvik belgesi bulunan (A) A.Ş. 5 inci 

bölgede 2/3/2013 tarihinde başlamış olduğu toplam 20.000.000 TL’lik yatırımına ilişkin 

olarak 2013 yılı sonu itibariyle 10.000.000 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. 2014 

yılında da devam eden bu yatırımını henüz işletmeye başlamamış olan (A) A.Ş. 2013 yılında 

diğer faaliyetlerinden 40.000.000 TL kazanç elde etmiştir. (Yatırıma katkı oranı %40; vergi 

indirim oranı %80) 

• Henüz işletilmeyen yatırımdan kazanç elde edilmediği için (A) A.Ş. sadece diğer 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulayabilecektir. 

• Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst 

sınır: 

• - 1. sınır: Fiilen yapılan yatırım harcaması                 = 10.000.000 TL 

- 2. sınır: Toplam yatırıma katkı tutarının %50’si      =    4.000.000 TL 

[(20.000.000 TL x %40 = 8.000.000 TL) x %50] 

 

• İndirimli K.V. oranı   : [K.V. oranı – (K.V. oranı x İndirim oranı)] 

: [%20 – (%20 x %80)] =  [%20 – %16] = %4 
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 Örnek-2 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması- 

  Sirküler Taslağındaki Örnek 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

 Örnek-2 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması- 

  Sirküler Taslağındaki Örnek (Devamı) 

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç : 40.000.000 TL 

İndirimli Kurumlar Vergisi Olmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi 

(40.000.000 x %20 =) 
: 8.000.000 TL 

Yararlanabilecek Azami Yatırıma Katkı Tutarı : 4.000.000 TL 

İndirimli Kurumlar Vergisi Matrah 

(4.000.000/[%20-%4]) 
: 25.000.000 TL 

İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 

(25.000.000 x  %4=) 
: 1.000.000 TL 

Genel Orana Tabi Matrah 

(40.000.000-25.000.000=) 
: 15.000.000TL 

Genel Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 

(15.000.000 X %20 =) 
: 3.000.000 TL 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi  

(1.000.000 +3.000.000=) 
: 4.000.000TL 



 (X) A.Ş. 07.10.2013 tarihinde aldığı  yatırım teşvik belgesi kapsamında 5. bölgede toplam 

21.000.000 TL tutarında yatırım yapmayı planlamaktadır. (X) A.Ş. 2013 yılında yatırıma 

başlanmış olup, yatırım teşvik belgesi kapsamında 4.000.000 TL yatırım gerçekleştirmiştir. 

Yatırım henüz faaliyete geçmemiş olup, kurumun 2013 yılında diğer faaliyetlerinden elde ettiği 

kazanç tutarı 7.000.000 TL’dir. (beyannamede yararlanabileceği istisna, geçmiş yıl zararı ve 

indirim hakkı bulunmadığı,  bu tutarın kurumun dönem safi kurum kazancı olduğu kabul 

edilecektir.) 

 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5. bölgede için bölgesel yatırım teşviki 

kapsamında yatırıma katkı oranı %40, kurumlar vergisi indirim oranı ise %80 olarak 

belirlenmiştir.  

 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5. bölgede için bölgesel yatırım teşviki 

kapsamında gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı 

tutarının  %50 sini aşmamak üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde 

edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulanabileceği belirtilmiştir. 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

 Örnek-3 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

Toplam Yatırıma Katkı Tutarı = 21.000.000 x %40 = 8.400.000 TL dir. 

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulamasındaki üst sınır =  

1. Sınır : Gerçekleşen Yatırım Harcaması : 4.000.000 TL 

2. Sınır: Toplam yatırıma katkı tutarı X %50 = 8.400.000 X %50 = 4.200.000 TL’dir.  

 

Buna göre yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlar kazançlara , yararlanılan 

yatırıma katkı tutarı 4.000.000 TL’yi geçmemek üzere indirimli kurumlar vergisi 

uygulanabilecektir. 

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı : (%20 - [%20 x %80]=)  %4’dür.  

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanabilecek Matrah = (4.000.000/[%20-%4])= 25.000.000 TL’dir. 

Kurumun diğer faaliyetlerinden doğan matrahı bu tutarın altında olduğundan tamamına indirimli 

kurumlar vergisi oranı uygulanacaktır.   

 

 Örnek-3 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması 



Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç : 7.000.000 TL 

İndirimli Kurumlar Vergisi Olmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi 

(7.000.000 x %20 =) 
: 1.400.000 TL 

Yararlanabilecek Azami Yatırıma Katkı Tutarı : 4.000.000 TL 

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanabilecek Azami Matrah 

(4.000.000/[%20-%4]) 
: 25.000.000 TL 

İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 

(7.000.000 x  %4=) 
: 280.000 TL 

Genel Orana Tabi Matrah : 0 TL 

Genel Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi : 

Hesaplanan Kurumlar Vergisi : 280.000 TL 
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İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması (KVK Md 32/A) 

A 
İndirimli Kurumlar Vergisi Olmasaydı Ödenecek Kurumlar Vergisi 

(7.000.000 x %20 =) 
: 1.400.000 TL 

B 
İndirimli Orana Göre Hesaplanan Kurumlar Vergisi 

(7.000.000 x  %4=) 
: 280.000 TL 

C=A-B 
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanmak Suretiyle Tahsilinden 

Vazgeçilen Vergi 
: 1.120.000 TL 

 Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Sonraki Dönemlere Kalan Yatırıma Katkı 

Tutarı (4.000.000 -1.120.000=) 2.880.000 TL 

 Örnek-3 :Diğer Kazançlara İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulanması 



Mahsup Edilecek Vergiler-Beyanname 

İzmir 240 



Mahsuplar 

Sıra ile Mahsup yapılır   

1)  2) 3) 
                

Yabancı Ülkelerde 

Ödenen Vergiler 

Kesinti Yoluyla 

Ödenen Vergiler 
Geçici Vergi 
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Mahsup Edilecek Vergiler 

İade imkanı Yok.  

Bu vergilerin, kısmen veya 

tamamen mahsubuna imkan 

bulunmazsa, bu mahsup 

hakkı izleyen üç hesap 

dönemi sonuna kadar 

kullanılabilecektir. 

Bu kapsamda mahsup 

edilecek yurt dışında ödenen 

vergiler, hiçbir surette yurt 

dışında elde edilen 

kazançlara %20 kurumlar 

vergisi uygulanması 

bulunulacak tutardan fazla 

olamayacaktır. 

*Beyanname üzerinden hesaplanan 

kurumlar vergisinden fazla olduğu 

takdirde, bu durum vergi dairesince 

mükellefe yazı ile bildirilir. Aradaki 

fark, mükellefin söz konusu yazıyı 

tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl 

içinde başvurusu halinde kendisine 

iade olunur. Bir yıl içinde 

başvurmayan mükelleflerin bu 

farktan doğan alacakları düşer 

*Tahakkuk ettirilmiş, ancak 

ödenmemiş  geçici verginin 

yıllık beyanname  üzerinden 

hesaplanan gelir veya 

kurumlar  vergisinden mahsup 

edilmesi mümkün değildir. 

Mahsup işleminin 

yapılabilmesi için geçici 

verginin ödenmiş olması 

şarttır. 
* Beyanname üzerinden 

hesaplanan gelir veya kurumlar 

vergisinden fazla olması halinde, 

mahsup edilemeyen tutar 

mükellefin diğer vergi borçlarına 

mahsup edilir. 
* Diğer vergi borçları yoksa 

veya az ise nakden iade söz 

konusudur. 
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Mahsup Edilecek Vergiler 

1 Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu (KVK Md.33) 

1. Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmeli. 

 

2. Yurt dışında yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazançların 

genel sonuç hesaplarına intikali esnasındaki kur uygulanacaktır. 

 

3. Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum 

kazancının oluşmaması nedeniyle, Türkiye’deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı 

kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen mahsubuna 

imkan bulunmazsa, bu mahsup hakkı izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar 

kullanılabilecektir. 

 

4. Yurt dışı kazançlar üzerinden ödenip Türkiye’de tarh olunacak vergilerden mahsup 

edilebilecek yurt dışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler, hiçbir surette 

yurt dışında elde edilen kazançlara %20 kurumlar vergisi oranının 

uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamayacaktır. 

 

 

 

Yurt dışında elde edilen brüt kazanç : 100.000 

Yurt dışında bu kazanç üzerinden ödenen vergi miktarı : 25.000 

Mahsup edilebilecek kısım (100.000 x%20=) : 20.000 

Mahsup edilemeyecek yurt dışında ödenen vergi tutarı : 5.000 



5. Yurt dışında ödenen vergilerin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup 

edilmesi istendiğinde, Türkiye’deki vergi matrahına dahil edilen yurt dışı kazanç 

tutarının bu vergileri de içerecek şekilde brütleştirilmiş olması gerekmektedir. 
 

6. Diğer yandan, yurt dışında elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna 

edilmiş olması halinde, bu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen vergilerin yurt 

içinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. 
 

7. Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin uygulandığı hallerde, kontrol edilen 

yabancı kurumun ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, söz konusu 

kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar 

vergisinden mahsup edilebilecektir. 
 

8. Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk 

elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı 

nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı 

ülkede ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan vergiden indirilemeyecektir. 

 

9. Yurt dışında ödenen vergilerin geçici vergiden mahsubu mümkündür 
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Mahsup Edilecek Vergiler 

1 Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu (KVK Md.33) 



10. Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya oy hakkının en az %25’ine 

sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr payları üzerinden Türkiye’de ödenecek 

kurumlar vergisinden, iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki kâr payı dağıtımına kaynak oluşturan 

kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kâr payı tutarına isabet 

eden kısmı mahsup edilebilecektir.  

Tebliğdeki Örnek: (A) Kurumunun sermayesine %30 oranında iştirak ettiği yurt dışındaki (C) 

Kurumundan elde ettiği iştirak kazancına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. 
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Mahsup Edilecek Vergiler 

1 Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu (KVK Md.33) 

İştirak oranı  : 30% 

Yabancı ülkedeki kurumlar vergisi oranı  : 10% 

Yabancı ülkede dağıtılan kâr paylarına uygulanan vergi kesintisi oranı : 20% 

(C) Kurumunun toplam kurum kazancı : 1.000.000,00 TL 

(C) Kurumunun yabancı ülkede ödediği kurumlar vergisi (%10) : 100.000,00 TL 

(A) Kurumunun elde ettiği iştirak kazancı (brüt) : 300.000,00 TL 

Yabancı ülkede ödenen kurumlar vergisinden (A) Kurumunun elde ettiği iştirak 

kazancına isabet eden tutar (300.000 x %10) 
: 30.000,00  TL 

(A) Kurumunun elde ettiği vergi sonrası kâr payı : 270.000,00 TL 

(A) Kurumunun elde ettiği kâr payından dağıtım aşamasında  

yurt dışında kesilen vergi (270.000 x %20) 
: 54.000,00 TL 

(A) Kurumunun elde ettiği net kâr payı tutarı : 216.000,00 TL 

Bu durumda, (A) Kurumu, Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilmemiş (C) Kurumundan elde ettiği net 

216.000.- YTL’yi, brüt tutarıyla (300.000.- YTL) kurum kazancına ekleyecek, bu kazanç üzerinden yurt dışında 

ödenen [(100.000 x %30) + 54.000=] 84.000.- YTL’nin (300.000 x %20=) 60.000.- YTL’ye kadar olan kısmını, 

bu kazanç üzerinden Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilecektir. 60.000.- YTL’nin 

üzerinde kalan 24.000.- YTL’lik yurt dışında ödenen vergi tutarının mahsup imkanı bulunmamaktadır. 



1. Kurumlar Vergisi Kanununun 34. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, beyannamede 

gösterilen kazançlardan, Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinin birinci fıkrasına 

ve 30. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre,  kaynağında kesilmiş olan vergiler 

beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. 

 Mahsup işleminin yapılabilmesi için, tevkif yoluyla kesilen verginin beyannameye dahil 

edilen kazanca ilişkin olması gerekir. 
 

2. Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası ile 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci 

fıkralarına göre yapılan vergi kesintilerinin bir kısmı, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. 

maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulduğundan, beyannameye dahil kazançlar 

üzerinden bu hüküm uyarınca kesilen vergilerin de hesaplanan kurumlar vergisinden 

mahsup edilmesi mümkündür. (KVK Geçici Md.1/2) 

– Ancak, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinin (2) ve (3) numaralı fıkraları 

kapsamında vergi kesintisi yapılması halinde, kesinti suretiyle ödenen verginin, işlemden 

doğan kazancın tabi olduğu vergi kesintisiyle çarpımı sonucu bulunacak tutarı aşan 

kısmı, yıllık kurumlar vergisinden mahsup edilemeyecektir.(GVK Geçici Md.67/7). 
 

3. Dar mükellefiyete tabi kurumların vergi kesintisi yoluyla alınan ve kurumlar vergisi 

beyannamesine dahil edilmesi ihtiyari kılınan kazançları için beyanname verilmesi halinde, 

bu kazançlar üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden, evvelce kesinti yoluyla alınan 

vergiler genel hükümler çerçevesinde mahsup edilebilecektir. 
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Mahsup Edilecek Vergiler 

2 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu (KVK Md.34) 



4. Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, fonların ve 

yatırım ortaklıklarının Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yazılı 

istisna kazançları üzerinden fon bünyesinde kesilen vergiler, söz konusu fon ve 

ortaklıkların katılma belgeleri ile hisse senetlerinden kâr payı alan kurumlar tarafından, 

aldıkları kâr payının içerdiği vergi kesintisi miktarı ile sınırlı olmak üzere hesaplanan 

kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. 
 

5. Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi 

Kanununun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kesilen vergiler, bu şirketin 

Türkiye’deki beyannameye dahil edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanacak 

kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Ancak, söz konusu mahsup edilecek 

verginin, kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına 

isabet eden kurumlar vergisini aşmaması gerekmektedir. 
 

6. Geçici vergilendirme dönemi içinde elde edilen gelir üzerinden kesinti yoluyla 

ödenmiş vergiler varsa bu vergilerin, o dönem için hesaplanan geçici vergi 

tutarlarından mahsubu mümkün bulunmaktadır. Bununla birlikte, ilgili hesap dönemine 

ilişkin tahakkuk ettirilen geçici verginin sadece ödenen kısmı, yıllık kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir. 
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Mahsup Edilecek Vergiler 

2 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu (KVK Md.34) 



7. 252 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği geçici verginin ve kesinti yoluyla ödenen 

vergilerin mahsubuna ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 
 

8. Fon ve yatırım ortaklıkları, istisna kazançların elde edilmesi sırasında, Kurumlar 

Vergisi Kanununun 15 inci maddesi veya Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci 

maddesi uyarınca, gelirleri üzerinden kesilen vergileri, öncelikle kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edeceklerdir. Fon ve 

ortaklıklar, bu mahsup işleminden sonra (kurumlar vergisi beyannamesinde matrah 

oluşmaması nedeniyle) mahsup edilemeyen kesinti tutarlarını, Kanunun 15 inci 

maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinin 

beyan edildiği muhtasar beyanname üzerinden mahsup edebileceklerdir. Ancak, söz 

konusu vergi mahsubunun yapılabilmesi için kesilen vergilerin vergi kesintisi 

yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olması şarttır.(KVK Md.34/8). 
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Mahsup Edilecek Vergiler 

2 Kesinti Yoluyla Ödenen Vergilerin Mahsubu (KVK Md.34) 

3 Geçici Verginin Mahsubu (GVK Mükerrer Md. 120) 

1. Bir önceki takvim yılında üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil 

edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup 

edilir. Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu 

mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep 

edilmesi halinde mükellefe red ve iade edilir. 

2. 252 No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği geçici verginin vergilerin mahsubuna ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektedir 



• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yeniden düzenlenen mülga mükerrer 121 inci maddesinde yer 

alan vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması 1/1/2018 tarihinden itibaren verilmesi 

gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 8/3/2017 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

• Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 301 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenmiştir. 

• Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik 

şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere kurumlar vergisi mükellefleri 

yararlanabileceklerdir. 

• Söz konusu indirimden faydalanabilmek için; 

1. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi 

beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin 

olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu 

şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde 

ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu 

şartın ihlali sayılmaz.), 

2. (1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde haklarında beyana tabi vergi türleri 

itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların 

kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme 

hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş 

sayılmaz.), 

3. İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil) 

1.000 Türk lirasının üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması, 

şarttır. 
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Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi 



• İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu 

madde hükümlerinden yararlanamazlar. 

• Bu madde kapsamında vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları 

taşımadığının sonradan tespiti hâlinde ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması 

dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir. Bu hüküm, 

indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yılda 

herhangi bir vergiye ilişkin beyanların gerçek durumu yansıtmadığının indirimden 

yararlanıldıktan sonra tespiti üzerine yapılan tarhiyatların kesinleşmesi hâlinde de uygulanır 

ve bu takdirde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler açısından zamanaşımı, 

yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar. 

• Bu maddede geçen vergi beyannamesi ve vergi ibareleri, Maliye Bakanlığına bağlı vergi 

dairelerine verilmesi gereken vergi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergileri ifade eder. 
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Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi 



İzmir 250 

Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi 

Örnek: (A) A.Ş.’nin 2017 hesap dönemine ilişkin olarak 25/4/2018 tarihinde vermiş 

olduğu kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden 2.400.000.-TL kurumlar vergisi 

hesaplanmıştır. 

 

2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin tüm vergi beyannamelerini kanuni süresi içerisinde 

vermiş ve tahakkuk eden vergileri de kanuni süresi içerisinde ödemiş olan (A) A.Ş., 

2/5/2017 tarihinde Aralık 2015 dönemine ait KDV beyannamesine ilişkin pişmanlıkla 

beyanname vermiş ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden vergileri de kanuni süresi 

içinde ödemiştir. 

 

Diğer Bilgiler: 

• (A) A.Ş.’nin yurt dışı kazancı üzerinden ödediği  250.000 TL kurumlar vergisi 

benzeri vergi bulunmaktadır. Yurt dışında elde edilen brüt kazanç tutarının Türk 

Lirası karşılığı 1.000.000 TL olup, tamamı Türkiye'de genel sonuç hesaplarına 

intikal ettirilmiştir. 

• (A) A.Ş.’nin 2017 hesap döneminde kurumlar vergisi kanunun 15’inci maddesi 

kapsamında kesinti suretiyle ödediği 300.000 TL vergi bulunmaktadır. 

• (A) A.Ş.’nin 2017 hesap dönemine ilişkin ödediği 2.200.000 TL geçici vergi 

bulunmaktadır. 
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Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi 



İzmir 252 

Tarhiyatın Muhatabı, Tarh Zamanı 

ve Tarh Yeri 

-Vergilendirme Dönemi, Beyanname 

Verme Süresi, Beyannamelerin 

Verileceği Yerler 



Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından 

Tarhiyatın Muhatabı, Tarh Zamanı ve Tarh Yeri 

İzmir 253 

1 
Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından Tarhiyatın 

Muhatabı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre kurumlar vergisi; 

 Kurumlar Vergisi Kanunu göre mükellef olanların tüzel kişiliği adına; 

 İktisadî kamu kuruluşları ile derneklere ve vakıflara ait iktisadî işletmelerden tüzel 

kişiliği haiz olmayanlar için bağlı oldukları kamu tüzel kişileri ya da dernek veya 

vakıf adına;  

 Fonlarda fonun kurucusu adına;  

 İş ortaklıklarında ise verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere yönetici 

ortak veya ortaklardan herhangi birisi adına tarh olunur. 

A    Tam Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Tarhiyatın Muhatabı: 

B    Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Tarhiyatın Muhatabı: 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre kurumlar vergisi; 

• Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurumlar hesabına Türkiye'deki müdür veya temsilcileri; 

• Müdür veya temsilcileri mevcut değil ise kazanç ve iratları yabancı kuruma sağlayanlar 

adına tarh olunur. 



Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinin (5) numaralı fıkrasına göre kurumlar vergisi,  

• bağlı olunan vergi dairesine beyannamenin verildiği günde,  

• beyanname posta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi izleyen üç 

gün içinde tarh edilir. 
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Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından 

Tarhiyatın Muhatabı, Tarh Zamanı ve Tarh Yeri 

2 Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından Tarh Zamanı  

A    Tam Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Tarh Zamanı: 

B    Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Tarh Zamanı: 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre 

Kurumlar vergisi,  

 beyannamenin vergi dairesine verildiği günde,  

 beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi 

izleyen üç gün içinde tarh olunur. 

  



Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından 

Vergilendirme Dönemi, Beyanname Verme Süresi, 

Beyannamelerin Verileceği Yerler 

İzmir 255 

1 
Tam Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından Vergilendirme 

Dönemi, Beyanname Verme Süresi, Beyannamelerin Verileceği Yerler 

A  Tam Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Vergilendirme Dönemi,  

a- Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile Beyan Edilen Vergilerde Vergilendirme 

Dönemi: 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinin (1) numaralı fıkrasında kurumlar vergisinde 

vergilendirme dönemi hesap dönemi olarak belirlenmiştir. Fıkranın devamında ise 

kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenler için vergilendirme döneminin özel hesap 

dönemi olduğu hükme bağlanmıştır.  
 

Vergi Usul Kanunu’nun 174. maddesinde hesap dönemi normal olarak takvim yılı olduğu 

belirtilmiştir. Aynı maddede özel hesap dönemi ilgili olarak takvim yılı dönemi faaliyet ve 

muamelelerinin mahiyetine uygun bulunmayanlar için, bunların müracaatı üzerine Maliye 

Bakanlığı’nca 12 şer aylık özel hesap dönemlerinin belli edilebileceği hükme bağlanmıştır. 
 

b-Kesinti Suretiyle Ödenen Vergilerde Vergilendirme Dönemi: 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasında kesinti suretiyle 

ödenen vergilerde, istihkak sahiplerince ayrıca yıllık beyanname verilmeyen hallerde, vergi 

kesintisinin ilgili bulunduğu dönemlerin vergilendirme dönemi sayılacağı belirtilmiştir. 
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Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından 

Vergilendirme Dönemi, Beyanname Verme Süresi, 

Beyannamelerin Verileceği Yerler 

1 
Tam Ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından Vergilendirme 

Dönemi, Beyanname Verme Süresi, Beyannamelerin Verileceği Yerler 

a- Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi: 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin (3) numaralı fıkrasında kurumlar vergisi 

beyannamesinin hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden 

yirmi beşinci günü akşamına kadar verileceği belirtilmiştir. Kendilerine özel hesap dönemi 

tayin edilenler de özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci 

gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar kurumlar vergisi beyannamesini vermelidirler. 
 

b- Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi: 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin (5) numaralı fıkrasında, vergi kesintisi 

yapmak zorunda olanların, bu vergilere ilişkin muhtasar beyannameyi vergilendirme 

dönemini izleyen ayın 23. günü akşamına kadar vermesi gerektiği belirtilmiştir.  
 

Fıkranın devamında ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin (3) numaralı fıkrası 

uyarınca yapılacak kesintilerin(Emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendinde yazılı kazançlar), 

kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği döneme ait muhtasar beyanname ile beyan 

edileceği hükme bağlanmıştır. 

B  Tam Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Beyanname Verme Süresi: 
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1 
Tam Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından Vergilendirme 

Dönemi, Beyanname Verme Süresi, Beyannamelerin Verileceği Yerler 

C  
Tam Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Beyannamelerin Verileceği 

Yerler: 

a- Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verileceği Yer: 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin (3) numaralı fıkrasında kurumlar vergisi 

beyannamelerinin mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verileceği belirtilmiştir.           

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin (6) numaralı fıkrasında ise mükellefin bağlı 

olduğu vergi dairesinin, kurumun kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerin vergi 

dairesi olduğu hükme bağlanmıştır. 
 

Ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin (7) numaralı fıkrasında Maliye 

Bakanlığı’na mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesini, kanuni veya iş merkezlerine 

bakmaksızın belirleme yetkisi verilmiştir. 
 

b- Muhtasar Beyannamenin Verileceği Yer: 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinin (5) numaralı fıkrasında vergi kesintisi 

yapmak zorunda olanların, bu vergilere ilişkin muhtasar beyannameyi ödeme ve 

tahakkukun yapıldığı yer itibariyle bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerektiği 

belirtilmiştir. 

Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından 

Vergilendirme Dönemi, Beyanname Verme Süresi, 

Beyannamelerin Verileceği Yerler 
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2 
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından Vergilendirme Dönemi, 

Beyanname Verme Süresi, Beyannamelerin Verileceği Yerler 

A  Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Beyanname Verme Süresi: 

a-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi: 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (5) numaralı fıkrasında yıllık 

kurumlar vergisi beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 

dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar 

verileceği belirtilmiştir. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen dar 

mükellefiyete tabi kurumlar da özel hesap döneminin kapandığı ayı izleyen 

dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci günü akşamına kadar kurumlar 

vergisi beyannamesini vermelidirler. 
 

Söz konusu fıkranın devamında ise tarhiyatın muhatabının Türkiye'yi terk etmesi 

halinde yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin ülkeyi terk etmesinden önceki 

on beş gün içinde verileceği hükme bağlanmıştır. 

Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından 

Vergilendirme Dönemi, Beyanname Verme Süresi, 

Beyannamelerin Verileceği Yerler 
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2 
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından Vergilendirme Dönemi, 

Beyanname Verme Süresi, Beyannamelerin Verileceği Yerler 

A  Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Beyanname Verme Süresi: 

b- Muhtasar Beyannamenin Verilme Süresi: 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi 

gereğince vergi kesintisi yapmak zorunda olanların, bu vergileri ödeme veya tahakkukun 

yapıldığı yer itibariyle bağlı oldukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirmek 

zorunda olduğu ve muhtasar beyanname konusunda Gelir Vergisi Kanunu’nda belirlenen 

usul ve esasların uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
 

Gelir Vergisi Kanunu’nda 98. maddesinde vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi gereğince tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmi 

üçüncü  günü akşamına kadar beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. 

 

c- Özel Beyannamenin Verilme Süresi:  
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 26. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre özel 

beyannamenin kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde verilmesi 

zorunludur. 

Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından 

Vergilendirme Dönemi, Beyanname Verme Süresi, 

Beyannamelerin Verileceği Yerler 
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2 
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından Vergilendirme Dönemi, 

Beyanname Verme Süresi, Beyannamelerin Verileceği Yerler 

B  
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Açısından Beyannamelerin Verileceği 

Yer: 

a- Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verileceği Yer: 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre yıllık kurumlar 

vergisi beyannamesi; 
 

 Kurumun Türkiye'deki iş yerinin veya daimî temsilcisinin bulunduğu yerin, 

 Türkiye'de iş yeri veya daimî temsilcisi olmadığı takdirde yabancı kuruma kazanç 

sağlayanların bağlı olduğu yerin  

vergi dairesine verilir 
 

b- Muhtasar Beyannamenin Verileceği Yer: 
 

Muhtasar beyanname konusunda Gelir Vergisi Kanunu’nda belirlenen usul ve esasların 

uygulanacağını yukarıda belirtilmiştir. Buna göre Gelir Vergisi Kanunu’nda 98. maddesinde 

muhtasar beyannamenin ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi 

dairesine verilmesi gerekmektedir. 

a 

Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından 

Vergilendirme Dönemi, Beyanname Verme Süresi, 

Beyannamelerin Verileceği Yerler 
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2 
Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından Vergilendirme Dönemi, 

Beyanname Verme Süresi, Beyannamelerin Verileceği Yerler 

B  Dar Mük. Tabi Kurumlar Açısından Beyannamelerin Verileceği Yer: 

c- Özel Beyannamenin Verileceği Yer:  
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 27. maddesinin (1) numaralı fıkrasında özel beyannamenin verileceği yer, bu 

beyanname ile beyan edilecek gelirler itibariyle aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 
 

a) Taşınmazların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda taşınmazın bulunduğu,  

b) Taşınırların ve hakların elden çıkarılmasından doğan diğer kazanç ve iratlarda mal ve hakların Türkiye'de 

elden çıkarıldığı,  

c) Ticarî veya ziraî bir işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terk edilmesi karşılığında elde edilen diğer 

kazanç ve iratlarda işletmenin bulunduğu,  

d) Arızî olarak ticarî işlemlerin yapılmasından veya bu nitelikteki işlemlere aracılıktan elde edilen kazançlar ile 

arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazançlarda faaliyetin yapıldığı,  

e) Arızî olarak Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda 

yolcu veya yükün taşıta alındığı,  

f) Zarar yazılan değersiz alacaklarla karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil olmak üzere terk edilen işlerle 

ilgili olarak sonradan elde edilen diğer kazanç ve iratlar ile ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç 

girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen diğer kazanç ve 

iratlarda ödemenin Türkiye'de yapıldığı,  

g) Diğer hallerde Maliye Bakanlığınca belirlenen,  
 

yerin vergi dairesine verilir. 

Tam ve Dar Mükellefiyete Tabi Kurumalar Açısından 

Vergilendirme Dönemi, Beyanname Verme Süresi, 

Beyannamelerin Verileceği Yerler 



Başarılar… 

 

 

İrtibat: 

umit.guner@vdk.gov.tr 

 

İzmir 262 


