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KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (KVK MADDE 1)

Aşağıda sayılan kurumların kazançları, kurumlar vergisine tâbidir: 

a) Sermaye şirketleri. 

b) Kooperatifler. 

c) İktisadî kamu kuruluşları. 

ç) Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler. 

d) İş ortaklıkları. 

Aynı maddenin 2. bendinde ise; “Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren
gelir unsurlarından oluşur.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre; Gelir Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinde yer alan gelir unsurları
kurumlar vergisi yönünden bütün halinde ve niteliğine bakılmaksızın, kurum
kazancını oluşturmaktadır.
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KURUM KAZANCININ UNSURLARI VE KAPSAMI

G.V.K.'nun 2. maddesinde yer alan gelirin unsurları ise şunlardır:

 Ticari Kazanç

 Zirai Kazanç

 Ücret

 Serbest Meslek Kazançları

 Gayrimenkul Sermaye İratları

 Menkul Sermaye İratları

 Diğer Kazanç ve İratlar

Diğer taraftan KVK’nun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6. maddesinde; Kurumlar vergisinin,Diğer taraftan KVK’nun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6. maddesinde; Kurumlar vergisinin,

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden

hesaplanacağı ve safî kurum kazancının tespitinde, GVK’nun ticarî kazanç hakkındaki

hükümleri uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede; kurum kazancının tespitinde, GVK’nun 40. maddesinde sayılan ve ticari

kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen giderlerin yanı sıra Kurumlar Vergisi

Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilmiş bulunan giderlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen giderler; GVK’nun 41.

maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin bir arada göz önünde

bulundurulmak suretiyle belirlenir.
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7. Kazancın (İndirime Esas Tutar) Bulunması Halinde Uygulanabilecek İndirim ve İstisnalar(-)

6.  İndirime Esas Alınacak Olan Tutar  (=) (1+2-3-4-5)

5. Zarar Mahsubu (-)

4. Zarar Olsa Dahi Uygulanacak İstisna ve İndirimler (-) 

3. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler ve Diğer İndirimler (-)

2. Kanunen Kabul Edilmeyen ve  Diğer İlaveler (+)

1. Ticari Kar veya Zarar (+/-) 

TİCARİ KARDAN MALİ KARA GEÇİŞ TABLOSU

13. Ödenecek Kurumlar Vergisi veya İade Alınacak Geçici Vergi ve Stopaj 10-(11+12)

12. Geçici Vergi Mahsubu

11. Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler Mahsubu

10. Hesaplanan Kurumlar Vergisi (9 * %20 veya varsa indirimli KV oranı)

9 . Kurumlar Vergisi Matrahı (=) (6-7+8)

8. İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltme Farkları (+) 

7. Kazancın (İndirime Esas Tutar) Bulunması Halinde Uygulanabilecek İndirim ve İstisnalar(-)
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VERGİYE TABİ OLMAYAN GELİRLER VE DİĞER İNDİRİMLER İÇİN ÖRNEKLER

Kurumlar vergi matrahını hesaplarken "Vergiye Tabi Olmayan Gelirler İle Diğer İndirimler"
başlığı altında ticari kardan indirim konusu yapılabilecek gelir ve indirim unsurlarına
uygulamada en çok rastlanılan aşağıdaki durumları örnek verebiliriz.

 Vergi matrahının tespitinde karşılık ayrılması kabul edilmediğinden KKEG olarak dikkate
alınmış Konusu Kalmayan Karşılıklar Gelirleri,

 Bu dönemde işten ayrılan personel için ödenen ancak önceki yıllarda ayrılan kıdem
tazminatı karşılıkları hesabından mahsup yoluyla muhasebeleştirildiği için bu dönem
gider yazılmamış Kıdem Tazminatı Ödemeleri,

 VUK hükümlerine uygun olmayan önceki dönem gider, bu dönemde ise gelir olarak
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 VUK hükümlerine uygun olmayan önceki dönem gider, bu dönemde ise gelir olarak
yazılan Reeskontlar,

 5510 sayılı Kanunun 88. maddesi hükmü çerçevesinde önceki dönemlerde ödenmemiş
olması nedeniyle KKEG olarak dikkate alınan SGK Primlerinden bu dönemde ödenenler

 Gider yazılmamış olan ve beyanname verme tarihinden önce genel kurulca onaylanan
Personele Temettü İkramiyeleri,

 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri uyarınca vergi dışı kalan gelirler,

 Vergisel açıdan zorunlu olmayan Gelir Tahakkukları,

 Diğer Vergi Dışı Gelirler ve Diğer İndirimler.
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 İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a)

 Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b)

 Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak  Hisseleri  Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c)

 Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç)

 Yatırım Fon ve Ortaklığı Portföy İşletme Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d)

 Taşınmaz ve İştirak His. ile Kurucu Sen., İnt. Sen. ve R. Hakları Satış Kazancı (K.V.K.Mad. 5/1-e)

 Bankalar veya TMSF'ye Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş. ve İştirak Hisseleri ile Kurucu 
Senetler, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakkı Kuponları Satış  Kazançları (K.V.K.Mad.5/1-f)

 Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad.5/1-g)

 Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h)
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 Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h)

 Eğitim Öğretim Kurumları  İle Rehabilitasyon Merkezlerinin Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-ı)

 Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden Doğan Kazançlarda İstisna (K.V.K. Mad. 5/1-j)

 Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Varlık ve Hakların Satış Kazacı İstisnası (K.V.K. Mad. 5/1-k)

 Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (K.V.K. Mad. 5/B)

 Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar (3218 Sayılı Kanun Geçici 3. Madde)

 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar (4691Sayılı Kanun Geçici 2. Madde)

 Türk Gemi Sic. Kay. Gemi İşletilmesi ve Devrinden Sağ. Kazanç (4490 Sayılı Kanun 12. Madde)

 7143 Sayılı Kanun Kapsamındaki Yurtdışı İstisna Kazançlar

 6491 Sayılı Türk Petrol Kanununun 12/5 Mad. Kapsamında İtfa Payı Olarak Addolunan Gelirler



K
A

Z
A

N
C

IN
 B

U
L

U
N

M
A

S
I 

H
A

L
İN

D
E

 İ
N

D
İR

İL
E

C
E

K
 İ

S
T

İS
N

A
 V

E
 İN

D
İR

İM
L

E
R

 Risturnlar (K.V.K. Mad. 5/1-i)

 AR-GE İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-a)

 AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)

 AR-GE İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3/A)

 Tasarım İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3)

 Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b)

 Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-c)

 Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-ç)

 Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad. 10/1-d)

 Cumhurbaşkanınca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağış ve Yardımlar (K.V.K. Mad.
10/1-e)

 Türkiye Kızılay Derneğine ve Yeşilay Cemiyetine Yap. Nakdi Bağış ve Yardım (K.V.K. Mad. 10/1-f)
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 Türkiye Kızılay Derneğine ve Yeşilay Cemiyetine Yap. Nakdi Bağış ve Yardım (K.V.K. Mad. 10/1-f)

 Girişim Sermayesi Fonu (K.V.K. Mad. 10/1-g)

 Türkiye'den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazançların
%50’si (K.V.K.Mad.10/1-ğ)

 Korumalı İşyeri İndirimi (K.V.K.Mad. 10/1-h)

 Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-ı)

 Teknogirişim Sermaye Desteği İndirimi (5746 s. Kanun Mad. 3/5)

 Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 s. Kanun Geçici Mad. 4)

 Kapadokya Alanı Başkanlığına Yapılan Bağış ve Yardımlar ile Sponsorluk Harcamaları (7174
Sayılı Kanun Mad. 7/2)

 Yatırım İndirimi İstisnası(GVK Geçici Mad. 69)

 Diğer İndirimler
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1- İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI (K.V.K.MD. 5/1-a) :

Kurumların;

1) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesine katılmaları nedeniyle elde ettikleri
kazançlar (Yatırım fonu katılma belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde
edilen kâr payları hariç),

2) Tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile
diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, kurumlar vergisinden istisnadır.

 Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine iştirakleri dolayısıyla
sağladıkları kazançlar çifte vergilemenin önüne geçilmesi amacıyla istisna edilmiştir.
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 İştirak kazançları istisnasından yararlanılabilmesi için aranan tek şart, kar payının elde
edildiği kurumun (iştirakin) tam mükellef bir kurum olmasıdır.

 İştirak kazançları istisnası uygulaması açısından, kurumlar vergisi mükelleflerinin iştirak
ettikleri tam mükellef kuruma hangi oranda veya hangi süreyle iştirak ettiklerinin bir
önemi bulunmamaktadır. İştirak oranına ve süresine bakılmaksızın tam mükellef
kurumlardan elde edilen kâr paylarının tamamı kurumlar vergisinden istisna edilecektir.

 Bu bent kapsamda; kurumların yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kar payları ile yatırım
fon ve ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları iştirak
kazancı istisnasından yararlanamayacaktır.



 Elde edilen kâr paylarının kaynağının, iştirak edilen kurumun önceki yıl veya daha önceki

yıllar kârlarından dağıtılmış olmasının, iştirak kazancını elde eden kurum yönünden

istisna uygulamasında herhangi bir önemi yoktur.

Örneğin; (A) Kurumunun 2019 yılında 2016 yılı kârını dağıtması halinde, bu kuruma ortak

olan (B) kurumunun söz konusu iştirak kazancını 2019 hesap dönemi kurumlar vergisi

matrahının tespitinde istisna olarak dikkate alması mümkündür.

 Tam mükellef bir kurumdan elde edilen iştirak kazancının, bu kurumda genel vergi rejimi

uyarınca veya indirimli oranda vergilendirilmiş veya kurumlar vergisinden istisna edilmiş

kazançlardan oluşması istisna uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.

 Serbest bölgeler gümrük bölgesi dışında sayılmasına karşın, bu bölgelerde faaliyette

bulunan kurumlar tam mükellef kurum olarak kabul edildiğinden serbest bölgelerde

faaliyette bulunana kurumlara iştirak edilmesinden elde edilen kazançlarda diğer tam

mükellef kurumlardan elde edilen iştirak kazançlarında olduğu gibi kurumlar vergisinden

müstesna tutulacaktır.

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6 numaralı bendinin b-i alt bendine göre tam

mükellef kurumlara dağıtılan kar payları tevkifata tabi olmadığından iştirak kazançlarında

vergi yükü sıfır olmaktadır.
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2- EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI ( K.V.K. MD. 5/1-ç ) :

 Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/ç bendi çerçevesinde; Anonim şirketlerin kuruluşlarında
veya sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların bedelinin, itibarî değeri aşan kısmı
kurumlar vergisinden istisnadır.

 İstisna, anonim şirketlerin portföylerinde bulunan başka şirketlere ait hisse senetlerinin
elden çıkarılmasından sağlanan kazançları kapsamamaktadır.

 Emisyon primlerinin geçmiş yıl zararlarına mahsup işleminin, kar payı dağıtımı olarak
değerlendirilmemesi ve temettü tevkifatı yapılmaması gerekir.

 Emisyon primleri kurumlar vergisi uygulamasında, kurum kazancının bir unsurudur. Bu
nedenle; emisyon primlerinin ticari bilanço kârına eklenmeksizin, doğrudan istisna olarak
kurum kazancından düşülmesi kurumlar vergisi matrahının eksik hesaplanmasına yolkurum kazancından düşülmesi kurumlar vergisi matrahının eksik hesaplanmasına yol
açacaktır. Bu durumu önlemek için emisyon primlerinin, bir taraftan ticari bilanço kârına
eklenmesi suretiyle mali kâra ulaşılması, diğer taraftan da istisnalar arasında gösterilerek
kurumlar vergisi matrahından düşülmesi gerekir.

Örnek : (X) Anonim Şirketi’nin 2019 hesap dönemi bilanço karı 600.000 TL olup, ayrıca bu
döneme ait 50.000 TL emisyon primi kazancı bulunmaktadır. Bu verilere göre;

• Ticari Bilanço Kârı : 600.000 TL
• İlaveler (Emisyon Primi) :   50.000 TL
• Kâr ve İlaveler Toplamı : 650.000 TL
• İstisnalar (Emisyon Primi) :   50.000 TL
• Kurumlar Vergisi Matrahı : 600.000 TL
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3. İŞTİRAK HİSSELERİ VEYA TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARA İLİŞKİN
İSTİSNA ( KVK MD. 5 /1-e )

A- İSTİSNA UYGULANMASINA KONU OLACAK İKTİSADİ KIYMETLER:

i) İstisnaya konu olan taşınmazlar; Türk Medeni Kanununda “Taşınmaz” olarak tanımlanan
ve esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan,
dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.

Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;

 Arazi,

 Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,

 Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, olarak sayılmıştır.Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler, olarak sayılmıştır.

ii) İştirak Hissesi; Bunlar,

 Anonim şirketlerin hisse senetleri (Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım
ortaklıkları hisse senetleri dahil),

 Limited şirketlere ait iştirak payları,

 Eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları,

 İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları,

 Kooperatiflere ait ortaklık payları, olarak sıralanabilir.

iii) Kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan hakları.
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B- İŞTİRAK HİSSELERİ VE TAŞINMAZLARIN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANCIN KURUMLAR

VERGİSİNDEN MÜSTESNA TUTULMASININ ŞARTLARI :

 İki tam yıl süre ile aktifte bulundurulma; 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 yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekmektedir.

 Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ile uğraşılmaması,

 Kazancın istisnadan yararlanan kısmının fon hesabına alınması,

 Fon hesabına alınan tutarın satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar söz

konusu fon hesapta tutulması. (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 tasfiyesi 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.)

 Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil

edilmesi,

13



7061 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/e inci bendinde 5/12/2017 tarihinden

itibaren yapılan değişiklik ile bu tarihten itibaren yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen

kazançlarda istisna oranı %75’den %50’ye indirilmiştir.

Yapılan değişiklik sonrasında;

 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların 05/12/2017

tarihinden itibaren dolayısıyla 2019 yılı içinde satışından doğan kazançların %50’si

C- KURUMLARIN TAŞINMAZ SATIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA ORANI %75’TEN %50’YE
İNDİRİLDİ.

kurumlar vergisinden istisnadır.

 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle

sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan

kazançların ise eskiden olduğu gibi %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna olmaya

devam edecektir.

 5/12/2017 tarihinden itibaren yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın %50’lik

kısmına istisna uygulanacağından, bu tarihten itibaren yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin

olarak kazancın sadece istisnaya konu edilen %50’lik kısmı fon hesabına alınacaktır.

14



Örneğin: Maliyet bedeli 300.000TL olan bir taşınmaz, 15.03.2019 tarihine 1.000.000TL’ye

vadeli olarak satılmıştır. Satışa ilişkin tahsilat 2019 yılında 300.000TL, 2020 yılında

300.000TL, 2021 yılında 200.000TL ve 2022 yılında 200.000TL olarak gerçekleştirilecektir.

Ancak Şirket, kazancın %50’sini (700.000 x %50 = 350.000TL) satışın yapıldığı yılı izleyen

yılın başında özel bir fon hesabına almış bulunmaktadır.

Örnekte taşınmaz satış hasılatının 1.000.000 TL, satış kazancının 700.000 TL olduğundan

hareketle Şirket bu satıştan hasılatın %70’i oranında kazanç elde edilmiştir. Bu durumda;

2022 yılında tahsil edilen 200.000TL’ye isabet eden kazanç 200.000 x %70=140.000 TL, bu

kazanca isabet eden istisna tutarı ise 140.000 x %50=70.000 TL olup, bu tutar için

istisnadan yararlanılabilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu kazanç tutarına istisna uygulanmış olması halinde, istisnaya konu olan 70.000TL

nedeniyle 2019 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.

Oysa 2019 yılı beyannamesinin verilmesi sırasında, mükellef kurum tarafından, satıştan

elde edilen kazanç 700.000TL olmasına rağmen, istisna kazanç tutarının [(800.000 x %70) x

%50=] 280.000TL olarak uygulanması halinde ise vergi ziyaınından bahsedilemeyecekti.
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D- TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

 İstisnadan yararlanmak için, taşınmaz veya iştirak hissesi satış kazancının kazancın

tamamının fon hesabına alınma şartı bulunmayıp, sadece istisnadan yararlanan kazanç

kısmının (%50 veya %75) ) söz konusu fon hesabına alınması gerekmektedir.

 Mükelleflerin azami istisna oranını (%50 veya %75) aşmamak koşuluyla istisnadan daha az

oranda yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır. İstisnadan kısmen yararlanılması

halinde, yararlanılmayan kazanç tutarı için sonraki yıllarda istisnadan yararlanılabilmesi

mümkün değildir. İstisnadan yararlanması öngörülen kazanç kısmının fon hesabına alınan

kazanç kısmından büyük olmayacağı tabiidir.
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kazanç kısmından büyük olmayacağı tabiidir.

 Fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından

itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe

kadar yapılması gerekir.

Örneğin, 2019 yılında yapılan bir satış için kazancın fon hesabına alınma zamanı, 01.01.2020

tarihinden beyannamenin fiilen verildiği tarihe kadar olan süre olacaktır. Mükellefin ilgili

dönem beyannamesini 24.04.2020 tarihinde verdiği kabul edildiğinde, fon hesabına aktarma

işleminin de bu tarihe kadar yapılmış olması gerekir.



 İnşaatı henüz tamamlanmamış bina satışında arsaya tekabül eden kazanç istisna

kapsamındadır. Ancak inşaatı tamamlanan binalarda, arsası iki yıldan eski iktisap edilmiş

bile olsa, inşaatın tamamlandığı ve bina olarak kullanılmaya başlandığı tarihten itibaren iki

yıl geçmedikçe kazanç istisnadan yararlanılamaz.

 Taşınmazların para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna

kapsamına girmemektedir. Kat karşılığı arsa devri işleminin, bir malın başka bir mal ile

değiştirilmesini ifade eden trampa niteliğinde olmasından dolayı, bu gibi işlemlerden elde

edilen kazançlara söz konusu istisnanın uygulanması mümkün değildir.
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 Cins tashihi herhangi bir nedenle geciken binalarda iki yıllık süre tashihin yapıldığı tarihte

değil, binanın fiilen kullanım tarihinden itibaren başlamaktadır.

 OSB’lerce katılımcılara tahsis edilen ancak tapu kaydı katılımcı üzerinde bulunmayan

arsaların satışı istisna kapsamında değildir. Ancak, iki tam yıl kullanıldığı tevsik edilen

taşınmazın tapuda kurum adına tescil edildikten sonra satılması halinde, satıştan elde edilen

kazançlar bu istisna kapsamında değerlendirilecektir

 Devir, bölünme ve birleşmelerde 2 yıl aktifte tutulma süresinin hesabında devrolan veya

bölünen kurumun aktifinde geçen sürelerde dikkate alınacaktır.



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

uygulanacaktır. İstisna kapsamındaki değerlerin satışından kaynaklanan alacaklar için

alınan faiz, komisyon ve benzeri gelirler, istisna kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Aynı şekilde, satış bedelinin döviz cinsinden belirlenmesi durumunda ortaya çıkan kur

farklarının da istisna kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

 Şirketin ana faaliyet konuları arasında taşınmaz ticareti ve kiralanması faaliyetinin

bulunması halinde, (faaliyetin yürütülmesine tahsis edilen taşınmazın satışı hariç) taşınmaz

satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci

fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün

bulunmamaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara VDB’nın 04/05/2010 tarih

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-5-4-333 sayılı muktezası.)

 Şirkete ait fabrika binasının satışından elde edilecek kazancın 5520 sayılı Kurumlar

Vergisi Kanununun 5-1/e maddesi çerçevesinde istisnaya konu edilmesi ve istisna dışında

kalan %50’lik kısmının ise yeni bir fabrika binasının iktisap edilmesi amacıyla yenileme

fonuna aktarılması mümkün bulunmaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir VDB’nın

09/12/2011 tarih B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-716 sayılı muktezası. )

 Yaptığı taşınmaz ve iştirak hissesi satışları dolayısıyla, 2019 yılında ise 364.000 TL’nin

üzerinde istisnadan faydalanan kurumların YMM İstisna Tasdik Raporu düzenlettirmesi

gerekir. Tam tasdik sözleşmesi bulunanlarda ayrıca rapora ihtiyaç yoktur.
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E- HASILAT PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DEVREDİLEN TAŞINMAZLARDA

İSTİSNA UYGULAMASININ MÜMKÜN OLUP OLMADIĞI

Şirket aktifinde iki tam yıldan uzun süredir kayıtlı bulunan ve üzerinde şirketin üretim

tesisleri bulunan arsayı "hasılat paylaşımı" modeliyle, bir inşaat şirketine satılması,

durumunda, her ne kadar firmaca yapılan arsa tesliminde inşa edilen bağımsız bölümler

yerine bunların satışından elde edilen hasılattan pay alınmış olsa da, aslında yapılan işin

arsa karşılığı inşaat olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, arsa satışında uygulayacağınız hasılat paylaşımı modeliyle, taşınmaz ticareti
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Buna göre, arsa satışında uygulayacağınız hasılat paylaşımı modeliyle, taşınmaz ticareti

yapmış olacağınızdan, bu satış nedeniyle oluşacak kazanca, Kurumlar Vergisi Kanununun

5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan istisnanın uygulanması mümkün

değildir.

Büyük Mükellefler VDB’nın 18/04/2012 tarih B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK-5/1-e-102 sayılı muktezası.



F- TAŞINMAZ VEYA İŞTİRAK HİSSESİ SATILARAK YERİNE YENİSİNİN ALINMASI HALİNDE
İSTİSNA UYGULAMASI

Bu istisnayla, kurumların bağlı değerlerinin nakde çevrilerek, işletmelerin sağlam mali
kaynaklara kavuşturulması ve maddenin gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere
işletmelerin bağlı değerlerinin nakde dönüştürülmesi yoluyla aktif bir şekilde ekonomiye
katılması, finansman sıkıntılarının giderilmesi, faaliyetlerinin öz kaynaklarla devam
ettirilebilmesi ve mali yapılarının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Bir işletmenin bağlı değerlerinin satılarak sağlanan hasılatın aynı veya başkaca bağlı
değerler alınması amacıyla kullanılması halinde kanun koyucunun bu istisnayla
gerçekleştirmeye çalıştığı amaç sağlanamayacaktır.
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Örneğin; Bu nedenle bir kurumun bir arsa satıp yerine yeni bir arsa satın aldığı durumda
istisnadan beklenen amaç gerçekleşmeyeceğinden Maliye Bakanlığı diğer tüm şartlar
sağlansa dahi arsa satışı nedeniyle istisnadan yararlanamayacağı görüşündedir.

Büyük Mükellefler VDB’nın 07/01/2019 tarih 64597866-125[5/1-e]-E.360 sayılı muktezası.



4- SAT-KİRALA-GERİ AL YÖNTEMİYLE SATILAN TAŞINMAZLARDA İSTİSNA
UYGULAMASI
Bu gerekçelerle; 6728 sayılı Kanun’un 56 ncı maddesi ile KVK’nın 5 inci maddesine eklenen

(j) bendi ile Sat ve Geri Kirala işlemlerine ilişkin kurumlar vergisi istisnası aşağıdaki şekilde

yeniden düzenlenmiştir.

"j) 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

ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden

doğan kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisnadır.
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İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur

ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak

amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço

aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır.

İstisna edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden

çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna

dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların

tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır.



Söz konusu varlıkların,

i) Kiracı tarafından veya

ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil olmak üzere (6361 sayılı

Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri

hariç),

üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce bu

varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının

tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren

kurum nezdinde vergilendirme yapılır.

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri alSözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al

işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk

ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil

olunur."

Yapılan düzenleme ile kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile

kalkınma ve yatırım bankalarına her türlü taşınır ve taşınmaz malların satışından doğan

kazançlar ile bu kurumlarca söz konusu varlıkların (taşınır ve taşınmaz malların) devralındığı

kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar kurumlar vergisinden istisna

kılınmış, böylece yürürlükten kaldırılan (1/e) bendinin parantez içi hükmü sat-kirala-geri al

işlemlerini taşınır mallarını da kapsayacak şekilde genişlemiştir.
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA İSTİSNADAN
YARARLANMA ŞARTLARI

 Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri

alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması,

 Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarını, satış işleminin gerçekleştiği tarihi

izleyen takvim yılının başından itibaren ilgili döneme ilişkin kurumlar vergisi

beyannamesinin verildiği tarihe kadar, özel fon hesabına alınması,

 Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi, gerekmekte olup,
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 Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlara istisna uygulamasından; 6361 sayılı

Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla

taşınır ve taşınmaz mallarını finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve

yatırım bankalarına devreden kurumlar vergisi mükellefleri ile bu varlıkları devraldıkları

kurumlara kira süresi sonunda devreden finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile

kalkınma ve yatırım bankaları, yararlanabilecektir.

 İstisna şartlarının sağlanması kaydıyla, kurumların tam veya dar mükellefiyete tabi

olmasının istisna uygulamasında bir önemi bulunmamaktadır.



SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMLERİNDE AKTİFLEŞTİRME VE
AMORTİSMAN UYGULAMASI

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı beşinci maddesinin 1. Fıkrasına 6728

sayılı kanunun 56 ıncı maddesiyle eklenen ve 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren (j) bendi

eklenen bendin kapsamında yapılan sat ve geri kiralama işlemlerinin aktifleştirilmesi ve

amortisman yoluyla itfası aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

1. Firmalar tarafından satıldıktan sonra finansal kiralama yöntemiyle geri kiralanan

gayrimenkulün kiralama bedeli (binanın rayiç bedeli veya sözleşmeye göre yapılacak

kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı) üzerinden «Haklar Hesabı»nda

aktifleştirilerek, kullanma hakkının ilgili gayrimenkulün tabi olduğu oranda amortismana

tabi tutulması,

2. Finansal kiralama sözleşmesine göre yapılan kira ödemelerinin borç anapara ödemesi

ve faiz gideri olarak ayrıştırılması, bu ayrıştırma işleminin her bir dönem sonunda

(finansal kiralama sözleşmesinde yer alan kira ödemelerinin yapılacağı tarih) kalan borç

tutarına sabit bir dönemsel faiz oranı uygulanmak suretiyle yapılması, hesaplanan faiz

giderlerinin ise ilk yıl iktisadi kıymetin maliyetine eklenmesi sonraki yıllar ise gider veya

maliyet olarak dikkate alınması,
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3. Sat-geri kirala yöntemiyle gayrimenkul olarak kullanılmak üzere finansal kiralama yolu

ile kiralanacak ve sözleşme süresi sonunda devralınacak gayrimenkulün kira süresi

boyunca "Haklar" hesabında, devirden sonra ise "Binalar" hesabında takip edilmesi,

ilgili kıymete ilişkin maddi olmayan duran varlıklar hesabında yer alan birikmiş

amortismanların ise aynı şekilde devri takiben maddi duran varlıklara ilişkin birikmiş

amortismanlar hesabına devredilmesi ve ilgili gayrimenkulun 333 Sıra No.lu Vergi Usul

Kanunu Genel Tebliği eki amortisman listesinin "1.Binalar" başlıklı bölümünün ilgili alt

bölümü kapsamında değerlendirilerek itfa edilmesi,

4. Gayrimenkulün, Haklar hesabında aktifleştirilerek itfa etmeye başlanılan tutarın

tamamen itfa edilmesinden evvel kiracı şirkete bir bedel karşılığı devrolunması

durumunda, devir bedelinin eklenmesiyle bulunan tutar üzerinden amortisman

ayrılmaya devam edilmesi,

gerekmektedir.
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Örnek 1: (E) A.Ş. 1.000.000 TL bedelle aktifine kayıtlı taşınırı için toplam 680.000 TL
amortisman ayırdıktan sonra bu taşınırı sat-kirala-geri al işlemine konu ederek 15/8/2016
tarihinde 800.000 TL bedel üzerinden (F) Finansal Kiralama A.Ş.’ye devretmiştir.

(F) Finansal Kiralama A.Ş., 800.000 TL ana para ve 400.000 TL faiz olmak üzere toplam
1.200.000 TL kira ödemesi karşılığında (E) A.Ş.’ye 5 yıllık süreyle kiraladığı bu taşınırı
16/8/2021 tarihinde (E) A.Ş.’ye 1.000 TL bedelle geri satmıştır.

1. Satış: (E) A.Ş.’nin Taşınırını (F) Finansal Kiralama AŞ'ye Satışı:

İstisna Kazanç = Satış Bedeli – Taşınırın (E) AŞ'deki Net Bilanço Aktif Değeri

İstisna Kazanç = 800.000 TL – (1.000.000 TL – 680.000 TL) = 480.000 TL.İstisna Kazanç = 800.000 TL – (1.000.000 TL – 680.000 TL) = 480.000 TL.

(E) A.Ş. 480.000 TL tutarındaki istisna kazancını pasifte özel bir fon hesabına alarak, bu
tutarın tamamı için istisnadan yararlanabilecektir.

(E) A.Ş. söz konusu taşınıra ilişkin sat-kirala-geri al işleminden kaynaklanan kullanım

hakkını Vergi Usul Kanununun mükerrer 290 ıncı maddesi hükümleri çerçevesinde “260

Haklar” hesabında 800.000 TL bedelle takip edecektir.

(E) A.Ş.’nin bu taşınır için yıllık olarak hesaplayacağı amortismanın (480.000 TL / 800.000

TL=) %60’lık kısmı özel fon hesabından karşılanacak; sadece (320.000 TL / 800.000 TL=)

%40’lık kısmı ise kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.
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2. satış: (F) Finansal Kiralama A.Ş.’nin taşınırı (E) A.Ş.’ye geri satışı:

(F) Finansal Kiralama A.Ş.’nin (E) AŞ'den satın aldığı ve aktifinde iz bedeliyle takip
ettiği taşınırı kira süresi sonunda 1.000 TL bedelle (E) AŞ'ye geri satışından doğan
kazancı istisna uygulamasına konu edilebilecektir.

Öte yandan, (F) Finansal Kiralama A.Ş.’nin sat-kirala-geri al işlemine ilişkin faiz
gelirlerinin ise (400.000 TL) istisna kapsamında değerlendirilmeyeceği tabiidir.
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VARLIKLARIN SAT-KİRALA-GERİ AL SÜRECİ TAMAMLANMADAN
ÜÇÜNCÜ KİŞİ VE KURUMLARA SATILMASI DURUMU

Taşınır ve taşınmaz malların, sat-kirala-geri al süreci tamamlanmadan kiralayan

kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dahil olmak üzere üçüncü kişi ve

kurumlara satılması halinde, kiralayanlar tarafından elde edilen kazanç

dolayısıyla bu istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

Sat-kirala-geri al işlemine konu taşınır ve taşınmaz malların kiralayanlar

tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara

devrinden önce bu varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar

için anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman

tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kiralayan nezdinde vergilendirme

yapılacaktır.
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Örnek 2: (M) A.Ş. aktifinde 4.000.000 TL bedelle kayıtlı olan taşınmaz için 1.000.000 TL
amortisman ayırdıktan sonra bu taşınmazı sat-kirala-geri al işlemine konu ederek 1/8/2019
tarihinde 7.500.000 TL bedel üzerinden (N) Finansal Kiralama AŞ'ye devretmiştir.

(N) Finansal Kiralama A.Ş., 7 yıllığına (M) AŞ'ye 7.500.000 TL ana para ve 3.000.000 TL faiz
olmak üzere toplam 10.500.000 TL kira ödemesi karşılığında kiraladığı bu taşınmazı, (M)
A.Ş.’nin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 4/9/2024
tarihinde (O) Ltd. Şti.’ne 10.000.000 TL’ye satmıştır.

Çözüm: Bu veriler çerçevesinde (M) A.Ş.’nin sat-kirala-geri al işlemine konu ettiği söz
konusu taşınmazı (N) Finansal Kiralama AŞ'ye satışından kaynaklanan;

[7.500.000 TL – (4.000.000 TL - 1.000.000 TL)=] 4.500.000 TL tutarındaki kazancı için[7.500.000 TL – (4.000.000 TL - 1.000.000 TL)=] 4.500.000 TL tutarındaki kazancı için
istisnadan faydalanması dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı
cezası alınmaksızın gecikme faiziyle birlikte (M) AŞ'den tahsil olunacaktır.

Öte yandan, (M) A.Ş.’nin söz konusu taşınmazı sat-kirala-geri al işlemine konu etmek
suretiyle (N) Finansal Kiralama AŞ'ye devrettiği dönem itibarıyla Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasının (e) bendindeki şartların sağlanmış olması ve bu şartların sonradan ihlal
edilmemesi kaydıyla, bu işlemden doğan 4.500.000 TL tutarındaki kazancın %50’lik kısmı için
anılan bentte yer alan istisnadan faydalanılması mümkündür.

Bu durumda, bu kazancın kalan %50’lik kısmına ilişkin olarak zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası alınmaksızın gecikme faiziyle birlikte (M) A.Ş.’den
tahsil olunacaktır.
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNE DİĞER VERGİ KANUNLARINDA UYGULANAN
VERGİSEL AVANTAJLAR

A- SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ AVANTAJI

KDV Kanunu’nun 17/4. maddesinin 6728 sayılı Kanun ile değişik (y) bendi uyarınca; "6361
sayılı Kanun kapsamında; finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve
yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan her türlü taşınır ve
taşınmazlara uygulanmak üzere ve kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi
sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve taşınmazın
kiralayana satılması, satan kişilere kiralanması ve devri KDV’den istisnadır. "

 Yapılan düzenlemeye göre; bir kurumlar vergisi mükellefi şirkete ait bir taşınır ve
taşınmazın 6361 sayılı Kanun kapsamında satılıp geri kiralanması işlemleri (sat-geritaşınmazın 6361 sayılı Kanun kapsamında satılıp geri kiralanması işlemleri (sat-geri
kirala); hem satışı, hem kiralanması, hem de kira süresi sonunda esas sahibine iadesi
KDV Kanununun 17/4-y maddesine göre KDV’den de istisnadır.

 İstisna kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım
bankalarına devredilen her türlü taşınır ve taşınmaz malların iktisabında yüklenilen ve
devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen KDV, devrin yapıldığı hesap
dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate
alınır.

 Taşınırların sahibinden satın alıp, bizzat sahibine geri kiralaması işlemlerinde istisna,
09.08.2016 tarihten itibaren sonra yapılan sözleşmelerde uygulanacaktır.
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B- SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE DAMGA VERGİSİ AVANTAJI

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun
37 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasında yer alan düzenleme ile; finansal kiralama
sözleşmeleri, bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar, finansal
kiralama konusu malların teminine ilişkin kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen
sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden
istisna edilmiştir.

Yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan kiralayanlar ile finansal
kiralama konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler ve bunların
teminatına ilişkin kağıtlarla ilgili işlemler de istisna kapsamına alınmış olup, söz
konusu işlemler nedeniyle damga vergisi alınmayacaktır.
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C- SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE HARÇ İSTİSNASI

Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (1/p) bendindeki düzenleme ile; 6361
sayılı Kanun kapsamında yer alan finansal kiralamaya konu her türlü taşınmazın
kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde kiralayandan ve kiracıdan tapu harcı
alınmayacaktır.

Ayrıca taşınmazların sat-geri kirala işlemi kapsamında finansal kiralama
şirketine satışı sırasında Harçlar Kanununa bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/g bendi
uyarınca devreden ve devralandan ayrı ayrı binde 20 oranında değil sadece
devredenden binde 4,55 tapu harcının ödenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan 6728 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 6361 sayılı Kanunun 37
nci maddesinde yapılan düzenleme ile 6361 sayılı Kanunda tanımlanan
kiralayanlar ile finansal kiralama konusu malların tedarikçileri arasında
imzalanan sözleşmeler ve bunların teminatına ilişkin kağıtlarla ilgili işlemler de
istisna kapsamına alınmış olup, söz konusu işlemler nedeniyle harç
alınmayacaktır.
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5. YURT DIŞI İNŞAAT İŞLERİNDEN SAĞLANAN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA

( K.V.K. Md. 5/h ) :

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/h. Bendine göre “Yurt dışında yapılan inşaat, onarım,

montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal

ettirilen kazançlar” herhangi bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna

edilmiştir.

Bu kapsamda istisnadan yararlanabilmek için;

 Faaliyetin Konusu Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma ve Montaj İşleri İle Teknik Hizmet

Kapsamında Olması.Kapsamında Olması.

 Bu Faaliyetlerden Sağlanan Kazançların Elde Edildiği Yılda, Türkiye’de Genel Netice

Hesabına İntikal Ettirilmesi yeterlidir.

Teknik hizmetler esas itibariyle inşaat, onarım ve montaj işleriyle ilgili olarak yürütülen

planlama, projelendirme, mimarlık ve mühendislik, etüd, fizibilite, harita tasarım, metraj,

keşif, idari ve teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale değerlendirme, mesleki

kontrollük, inşaat kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma danışmanlığı, proje ve

yatırım yönetimi ve benzeri hizmetleri kapsamaktadır.
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YURT DIŞI İNŞAAT KAZANÇ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

 Proje hazırlanması gibi teknik hizmetlerin, kurumların yurt dışında devam eden bir inşaat
ve onarma işi olmadığı ya da ayrıca bir işyeri veya daimi temsilci bulundurulmadığı
durumlarda, ihracat olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, yurt dışındaki inşaat işine
bağlı olarak Türkiye’de yapılan teknik hizmetlerden sağlanan kazançların bu istisnadan
yararlandırılması mümkün değildir.

 İstisna uygulamasında, yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik
hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye'ye getirilmesi şart değildir. Bu kazançlar,
Türkiye'ye getirilmese dahi istisna uygulamasına konu edilebilecektir.

 Yurt dışındaki şantiye veya şubelere gönderilen mallar ihracat kapsamında
değerlendirilecektir.değerlendirilecektir.

 Geçici ihracat kapsamında yurt dışına gönderilen makine ve teçhizat için Türkiye’de
amortisman ayrılamaz.

 Yurt dışına gönderilen avanslar değerlemeye tabi tutulmayacaktır. KVK’nun 5/3.
maddesine göre yurt dışına gönderilen kredilere ait Türkiye’de ödenen faiz ve hesaplanan
kur farkları Türkiye’deki vergiye tabi gelirlerden indirilemez.

 Türkiye’deki merkez genel giderlerinden, yurt dışında yapılan inşaat işlerine pay verilmesi
halinde bu payların ayrıca Türkiye’de gider kaydedilmesi mümkün olmayacaktır.

 Bu kapsama giren istisna kazançlar içinde diğer istisna kazançlarda olduğu gibi kar
dağıtımı yapılmadıkça Gelir Vergisi Tevkifatı yapılmayacaktır.
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DEVAM EDEN YURTDIŞI İNŞAAT İŞİNE AİT HASILATIN TÜRKİYE’DE
DEĞERLENDİRİLMESİ HALİNDE İSTİSNA UYGULAMASI

Türkiye’de mukim bir şirketin yurt dışında bulunan şubesi tarafından yapılmakta olan inşaat

işinin devamı sırasında elde edilen hasılatın;

 Türkiye'ye döviz olarak getirilmesi veya getirildikten sonra farklı yabancı para birimlerine

çevrilmesi halinde, söz konusu yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur

farklarının anılan işin tamamlandığı geçici vergilendirme dönemine kadar istisnaya konu

yurt dışı kazancın tespitinde dikkate alınacağı ve Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci
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maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edileceği,

 Bankada vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilmesi veya grup şirketlerine borç

olarak verilmesi halinde, bu faaliyetlerden elde edilen faiz gelirlerinin yurt dışı kazançla

ilişkilendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu gelirler ile bu gelirlerin

değerlemesinden kaynaklanan kur farklarının KVK’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının

(h) bendi uyarınca kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmeyeceği ve ilgili

dönemler itibariyle yıllık olarak vergilendirileceği, tabiidir.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 14.09.2015 tarih ve 38418978-125[5-15/5]-929 sayılı özelgesi.



ÖRNEK: Yükselen İnşaat Anonim Şirketi, 2017 yılında Katar Sağlık Bakanlığı’nca açılan bir
ihaleyi kazanarak Katar’da 500 yataklı bir hastane inşaat-taahhüt işine başlamış bahse konu
hastane inşaatı 31.10.2019 tarihinde tamamlanmıştır.

1- Hastane inşaatından elde edilen 3.000.000 USD karşılığı 18.000.000 TL kazanç işin
tamamlandığı 31.10.2019 tarihinde Şirketin Türkiye’de tuttuğu kanuni defterlerinde genel
netice hesaplarına intikal ettirilmiştir. İşin devamı müddetince Katar Sağlık Bakanlığı’nca
Şirkete yapılan hakediş ödemeleri üzerinden 2.750.000 TL vergi kesintisi yapılmıştır.

2- Yükselen AŞ, Katar’daki bahse konu inşaat-taahhüt işi dolayısıyla elde ettiği ve ihtiyaç
fazlası olan hasılatın 1.000.000 ABD Dolarlık kısmını 02.01.2019 tarihinde Türkiye’deki banka
hesaplarına transfer etmiştir. Şirket, bu tarihten işin bittiği ve Türkiye’de kanuni defterlerinde
genel netice hesaplarına intikal ettirildiği 31.10.2019 tarihine kadar söz konusu banka
mevduatı dolayısıyla lehe 2.400.000 TL kur farkı doğmuş, 180.000 TL faiz tahakkuk etmiştir.mevduatı dolayısıyla lehe 2.400.000 TL kur farkı doğmuş, 180.000 TL faiz tahakkuk etmiştir.

3- Yükselen AŞ, Katar’daki bahse konu inşaat-taahhüt işi dolayısıyla elde ettiği 3.000.000
USD kazancın bakiye tutarı olan 2.000.000 ABD Dolarını da işin bitim tarihi olan 31.10.2019
tarihinde Türkiye’deki banka hesaplarına transfer etmiş ve önceki veride yer alan 1.000.000
USD’lik tutara ilave ederek toplam 3.000.000 USD’lik 31.12.2019 vadeli döviz mevduat hesabı
açtırmıştır. Bu hesap dolayısıyla 480.000 TL faiz geliri elde etmiş, buna karşılık döviz
kurunun düşmesi nedeniyle aleyhine 750.000 TL kur farkı gideri doğmuştur.

Bu veriler çerçevesinde; kanuni merkezi Türkiye’de bulunan Yükselen İnşaat Anonim
Şirketi’nin 2019 yılında Katar inşaat faaliyeti ile ilgili iş ve işlemleri Kurumlar Vergisi Kanunu
hükümleri uyarınca şu şekilde değerlendirebiliriz.
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ÖRNEĞE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

1- Yükselen AŞ’nin, Katar’da yaptığı hastane inşaatı 31.10.2019 tarihinde tamamlandığından
ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-h bendinde yer alan yurt dışı inşaat işleri kazanç
istisnasından yararlanabilmenin tüm koşullarını taşıdığından, Şirketin Türkiye’de tuttuğu
kanuni defterlerinde genel netice hesaplarına intikal ettirilen 3.000.000 USD karşılığı
18.000.000 TL kazancın tamamı kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Diğer taraftan K.V.K.’nun 33. Maddesinin 1. bendinde yer alan; “işin devamı müddetince
Katar Sağlık Bakanlığı’nca Yükselen AŞ’ne yapılan hakediş ödemeleri üzerinden kesilen
2.750.000 TL vergi bu kesintinin yapılmasına neden olan kazanç kurumlar vergisinden istisna
olduğundan, dolayısıyla bu kazanç üzerinden Türkiye’de kurumlar vergisi
hesaplanmadığından Türkiye’de mahsuba konu edilemeyecektir.hesaplanmadığından Türkiye’de mahsuba konu edilemeyecektir.

2- 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.9.5.2. bölümünde yer alan açıklamalar
çerçevesinde Yurt dışında yapılmakta olan işlerden elde edilen hasılatın Türkiye'ye döviz
olarak getirilmesi halinde, anılan işlerin tamamlandığı geçici vergilendirme dönemine kadar
söz konusu yabancı paraların değerlemesinden kaynaklanan kur farkları istisna kapsamında
değerlendirilebilecektir. Buna göre; Yükselen AŞ’nin, Katar’daki bahse konu inşaat-taahhüt
işi dolayısıyla elde ettiği ve henüz iş devam ederken 02.01.2018 tarihinde Türkiye’deki banka
hesaplarına transfer ettiği 1.000.000 ABD Dolar üzerinden işin bittiği 31.10.2019 tarihini de
kapsayan 2019/4. Geçici vergi dönemi sonucuna kadar doğan kur farkları istisna
kapsamında değerlendirileceğinden 31.10.2019 tarihinde doğan 2.400.000 TL kur farkı istisna
kazancın tespitinde dikkate alınacak ve üzerinden kurumlar vergisi hesaplanmayacaktır.

37



Yurt dışında bulunan şube tarafından yapılmakta olan inşaat işinin devamı sırasında elde
edilen hasılatın, bankaların vadeli-vadesiz hesaplarında değerlendirilmesi veya grup
şirketlerine borç olarak verilmesi halinde, bu faaliyetlerden elde edilen faiz gelirlerinin yurt
dışı kazancıyla ilişkilendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu gelirler ile bu
gelirlerin değerlemesinden kaynaklanan kur farkları K.V.K.’nun 5 inci maddesinin 1/(h) bendi
uyarınca istisnası kapsamında değerlendirilmeyecek ve ilgili dönemler itibariyle yıllık olarak
vergilendirilecektir. Bu çerçevede Yükselen AŞ’nin, bahse konu inşaat-taahhüt işi dolayısıyla
elde ettiği ve henüz iş devam ederken 02.01.2019 tarihinde Türkiye’deki banka hesaplarına
transfer ettiği 1.000.000 ABD Dolar üzerinden tahakkuk eden 180.000 TL faiz geliri Türkiye’de
2019 yılı kurum kazancının ve matrahın tespitinde dikkate alınacaktır.

3- Yükselen AŞ, bahse konu inşaat işi dolayısıyla elde ettiği 3.000.000 USD kazancın bakiye
tutarı olan 2.000.000 ABD Dolarını da işin bitim tarihi olan 31.10.2019 tarihinde Türkiye’deki
banka hesaplarına transfer etmiş ve önceki veride yer alan 1.000.000 USD’lik tutara ilavebanka hesaplarına transfer etmiş ve önceki veride yer alan 1.000.000 USD’lik tutara ilave
ederek toplam 3.000.000 USD’lik 31.12.2019 vadeli döviz mevduat hesabı açtırmıştır.

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 5.9.5.1. bölümünde yer alan açıklamalar
çerçevesinde; İstisna uygulamasına konu olan ve yurt dışında yapılıp tamamlanan işlerden
doğan kazancın Türkiye'ye getirilmesi halinde, söz konusu yabancı paraların
değerlemesinden kaynaklanan kur farklarının istisna kazançla ilişkilendirilmesi mümkün
değildir. Bu çerçevede Yükselen AŞ, Katar’da yaptığı hastane inşaatını 31.10.2019 tarihinde
tamamlandığından, bu tarihte açtırdığı 3.000.000 USD’lik 31.12.2019 vadeli döviz mevduat
hesabından aleyhine doğan 750.000 TL kur farkı gideri genel esaslar çerçevesinde Şirketin
2019 yılı kurum kazancının ve matrahın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

Diğer taraftan aynı hesaptan elde ettiği 480.000 faiz gelirinin de Şirketin 2019 yılı kurum
kazancının ve matrahın tespitinde gelir olarak dikkate alınması gerekmektedir. 38



6- EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI KAZANÇ İSTİSNASI (K.V.K. Md. 5/ı ):
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile eğitim ve öğretim
işletmelerine tanınan kazanç istisnası; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer
alan okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları, özel kreş ve gündüz
bakımevlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden
elde edilen kazançlara uygulanacaktır. Kanun hükmünde yer alan;

1. Okul Öncesi Eğitim Okulu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 19, 20 ve 21 inci
maddelerine göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini
sağlayan okulları,

2. İlköğretim Okulu, 1739 sayılı Kanunun 22-25 inci maddelerinde belirtilen ve 6-14 yaşlarındaki
çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okulları,

3. Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı Kanunun 26-30 uncu maddelerinde belirtilen ve ilköğretime3. Orta Öğretim Okulları, 1739 sayılı Kanunun 26-30 uncu maddelerinde belirtilen ve ilköğretime
dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarını,

4. Özel Eğitim Okulları, engelliler için açılan okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarını,

5. Kreş, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurulan ve 0-24
aylık çocuklara hizmet veren kuruluşları (6745 Sayılı Kanun, Yürürlük tarihi:01.01.2017),

6. Gündüz Bakımevi, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat çerçevesinde
kurulan ve 25-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşları (6745 S.K. Yürürlük tarihi:01.01.2017),

7. Rehabilitasyon Merkezleri, 2828 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurularak faaliyet
gösteren ve bedensel, zihinsel ve ruhsal özürleri nedeniyle normal yaşamın gereklerine
uyamama durumunda olan kişilerin, fonksiyon kayıplarını gidermek ve toplum içinde kendi
kendilerine yeterli olmasını sağlayan beceriler kazandırmak veya bu becerileri
kazanamayanlara devamlı bakmak üzere kurulan sosyal hizmet kuruluşlarını, ifade etmektedir.
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EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI KAZANÇ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

 Madde hükmünde sayılanların dışında kalan, öğrencileri istedikleri derslerde yetiştirmek,
bilgi düzeylerini yükseltmek amacıyla faaliyet gösteren dershaneler ile kişilerin sosyal,
kültürel ve mesleki alanlarda bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek veya
serbest zamanlarını değerlendirmek üzere faaliyet gösteren özel öğretim kurumları
(üniversiteye veya liselere hazırlık, bilgisayar, sürücü, dans, bale, mankenlik ve spor
kursları gibi) ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar
hakkında istisna uygulanmayacaktır.

 Rehabilitasyon merkezlerinin kazançlarına ilişkin istisna; sadece senedinde veya
tüzüğünde amaçları arasında genel insan sağlığına ilişkin kurumlar kurulması vetüzüğünde amaçları arasında genel insan sağlığına ilişkin kurumlar kurulması ve
işletilmesiyle ilgili hükümler bulunan ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan
vakıflar ile kamu yararına çalışan derneklere bağlı olanlar için uygulanır.

 İstisna eğitim hizmetlerinden sağlanan kazanca uygulanacak olup, konaklama ve yemek
hizmeti de verilmesi halinde, söz konusu hizmetlerin okulda verilmesi ve bedelin okul
ücretine dahil olduğu durumda elde edilen kazanç ayrım yapılmaksızın istisna edilecektir.
Yemek hizmetinin dışarıdan satın alınması istisnanın uygulanmasına engel değildir.

 Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerinde yer alan büfe, kantin, kafeterya, kitap
satış yeri gibi tesislerin gerek bizzat işletilmesinden gerekse kiraya verilmesinden elde
edilen kazançlara istisna uygulanması söz konusu değildir.
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EĞİTİM VE REHABİLİTASYON KURUMLARI KAZANÇ İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

 İstisna okul veya merkez bazında 5 vergilendirme dönemi için uygulanır. Eğitim

tesislerinin devri halinde devralan kurum, kalan süre için yararlanır.

 Aynı okulun başka bir binaya taşınması yeni okul açılışı olarak kabul edilemeyeceğinden,

bu okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar için, söz konusu istisnadan tekrar

yararlanması mümkün değildir.

 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki okul yatırımdan elde edilen kazanca teşvik

belgesinde yer alan vergi indirim oranı dikkate alınarak, yatırımının kısmen veya
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belgesinde yer alan vergi indirim oranı dikkate alınarak, yatırımının kısmen veya

tamamen işletilmesine başlanılan geçici vergilendirme döneminden itibaren, okulların

işletilmesinden elde edilecek kazanca indirimli kurumlar vergisi oranı uygulanabilecektir.

 Ancak, söz konusu okul yatırımlarının işletilmesinden elde edilecek kazancın Kurumlar

Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan istisnaya

konu edilmesi halinde eğitim istisnasına konu edilen kazançlar için, istisnanın

uygulandığı dönemler itibarıyla, indirimli kurumlar vergisinden yararlanılamayacağı

tabidir.



7- KOOPERATİFLERDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ (KVK md. 4/k)

Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye
üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay
verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine
ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek
olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz
konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi
temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen
kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve
yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı
kooperatifleri kurumlar vergisinden muaftır.

(Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana
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(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 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.



KOOPERATİFLERDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİNİN ŞARTLARI (KVK md. 4/k)

Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmüyle kooperatifler

kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış olmakla beraber aynı Kanunun 4 üncü

maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde, tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak

üzere aşağıdaki şartlarla kurumlar vergisinde muaf kılınmışlardır.

Ana sözleşmelerinde;

 Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması,

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,
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 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi,

 Yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve

 Sadece ortaklar ile iş görülmesine,

ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler kurumlar vergisinden

muaftır.



KOOPERATİFLERDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ

7061 sayılı Kanunun 88 inci maddesi ile; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (k) bendi sonuna 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenen
parantez içi hüküm çerçevesinde;

 Ortak Dışı İşlem; Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile
kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler
olarak tanımlanmıştır.

 Değişiklik sonrasında ortak dışı işlem yapan kooperatiflerin muafiyeti tamamen ortadan
kalkmamakta, ortak dışı işlemle sınırlı olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir
iktisadi işletme oluşmuş kabul edilmektedir.
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 Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun
sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra
ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi olmayacaktır.

 Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan
demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden
çıkarmalarının ortak dışı işlem sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır.

 Bu çerçevede örneğin; bir kooperatiflerin faaliyetinde kullanmak üzere satın almış olduğu
ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan bir kamyoneti ihtiyaç kalmamasından dolayı
üçüncü kişilere satması eskiden ortak dışı işlem sayılarak muafiyet şartını ihlal sayılırken,
artık ortak içi işlem olarak değerlendirilecek ve muafiyeti ortadan kaldırmayacaktır.



Yapılan değişiklikler neticesinde;

 Kooperatiflerin, gerçekleştirecekleri ortak dışı işlemler nedeniyle muafiyetleri
etkilenmeyecek; ancak bu işlemlerden elde edilen kazançlar kooperatif tüzel kişiliğine bağlı
ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacak, ortak içi işlemlerinden
elde edilen kazançlarının kurumlar vergisine tabi tutulması söz konusu olmayacaktır. Ortak
dışı işlemlerle ilgili olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı oluştuğu kabul edilen iktisadi
işletme adına kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

 Öte yandan, ortak dışı işlemlerde bulunmaları nedeniyle 1/1/2018 tarihinden önce
kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş olan kooperatiflerin, muafiyete ilişkin diğer
şartları da taşıyor olmaları kaydıyla, 1/1/2018 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi mükellefiyet
kayıtları sonlandırılacaktır. Bu kooperatiflerin 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirdikleri
ortak dışı işlemlerine ilişkin olarak kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme
nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmek suretiyle bu işlemlerden elde
ettikleri kazançları vergilendirilecektir.

 Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerce, ortak dışı işlemlerden doğan kazancın
ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından ortak dışı işlem kapsamında bulunan ve
bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, ortak dışı işlemlere ait
hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer işlemlerle ilişkilendirilmemesi ve kooperatif
tarafından tutulan defterlere, bu ayrımı sağlayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.
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 Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin farklı alan veya konularda yaptığı tüm

ortak dışı işlemler nedeniyle, alan veya konu ayrımı gözetilmeksizin, her bir kooperatifin

tüzel kişiliğine bağlı tek bir iktisadi işletme için kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis

ettirilecektir. Bu iktisadi işletmenin mükellefiyetle ilgili ödevlerinin yerine getirilmesinden

kooperatif tüzel kişiliği sorumlu olacaktır.

 Dolayısıyla Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle

oluşan iktisadi işletmenin kazançları üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi, kooperatif tüzel

kişiliği adına tarh olunacaktır.

 Ayrıca, kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin tam mükellefiyete tabi başka bir Ayrıca, kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin tam mükellefiyete tabi başka bir

kurumun sermayesine katılımları, iktisadi işletmeleri ile bu kurumlardan kazanç elde etmeleri

ve söz konusu kazançları daha sonra ortaklarına dağıtmaları muafiyetlerini etkilemeyecektir.
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Örnek 1: (A) narenciye üretim kooperatifinin ortaklarından almış olduğu narenciyeyi
niteliğini değiştirmeden üçüncü kişilere satması ortak dışı işlem sayılmazken, niteliğini
değiştirerek reçel olarak satması durumunda, kooperatif ortak dışı işlem yapmış
olacağından, bu işlem nedeniyle kooperatife bağlı oluşan ayrı bir iktisadi işletme nezdinde
bu işlemden doğan kazançlar kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Örnek 2: (B) tohum üretim kooperatifi, gıda ürünleri üreten (K) A.Ş.’nin sermayesinin
%20’sine iştirak etmiş ve bu iştirakinin 2018 hesap dönemine ait kârını 2019 yılı Haziran
ayında dağıtması sonucunda 1.500.000TL kâr payı elde etmiştir. (B) kooperatifi elde ettiği bu
kâr payının 600.000TL’lik kısmını 2020 yılı içerisinde ortaklarına dağıtmıştır.

(B) tohum üretim kooperatifinin sermaye şirketine iştirak etmesi, bu iştirakinden kazanç elde
etmesi ve elde ettiği bu kazancı ortaklarına dağıtması kooperatifin muafiyetine etkietmesi ve elde ettiği bu kazancı ortaklarına dağıtması kooperatifin muafiyetine etki
etmeyecektir. (B) kooperatifinin başkaca ortak dışı işlemleri nedeniyle iktisadi işletme
oluşması halinde (K) A.Ş.’nin sermayesine katılımından elde ettiği kazancını iktisadi işletme
ile ilişkilendirmesi de söz konusu olmayacaktır.

 Örnekte son düzenlemeler çerçevesinde tam mükellefiyete tabi (K) A.Ş., ortağı olan
kurumlar vergisinden muaf olan (B) tohum üretim kooperatifine dağıttığı kâr payları
üzerinden 1/1/2018 tarihinden itibaren %15 vergi kesintisi yapacaktır.

 Ancak kurumlar vergisinden muaf olan (B) tohum üretim kooperatifinin, elde etmiş olduğu
bu kâr paylarını daha sonra kendi ortaklarına dağıtılması durumunda dağıtılan tutarlar
üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca herhangi bir vergi
kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır.
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YAPI KOOPERATİFLERDE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİNE İLİŞKİN İLAVE
HÜKÜMLER (KVK md. 4/k)

Yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için genel şartların

yanı sıra aşağıdaki özel koşulları da sağlaması gerekmektedir.

 Kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu

inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen

kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer verilmemesi,

 Yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması,

48

 Yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olması,

gerekmekte olup yapı kooperatiflerinde muafiyet uygulamasında;

 Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş

yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmayacaktır.

 Ancak bir Yapı Kooperatifin sahip olduğu arsayı satması durumunda; "münhasıran

ortaklar ile iş görülmesi" şartı ihlal edilmiş olacağından kurumlar vergisi muafiyetinden

yararlanılması mümkün bulunmayacak olup, satışın yapıldığı tarih itibariyle kooperatifin

kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi gerekecektir. (Manisa Vergi Dairesi

Başkanlığı'nın 12.06. 2015 tarih ve 85373914-125[49.01.13]-73 sayılı özelgesi)



8- SERBEST BÖLGE KAZANÇ İSTİSNASI

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda 5084 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında,
bu bölgelerde vergi mevzuatına ilişkin hükümlerin uygulanmasına başlanılmış, tam ve dar
mükelleflerin bölgedeki gelir ve kurumlar vergisi muafiyeti sona ermiştir. Diğer taraftan
Serbest Bölgeler Kanununa eklenen Geçici 3. Madde ile de geçiş dönemine ilişkin istisna
uygulaması düzenlenmiştir

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (06.02.2004) bu Kanuna göre kurulan serbest
bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin;

a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu
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a) Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri dolayısıyla elde ettikleri kazançları, bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı
olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın Gelir Vergisi
Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi
kapsamında yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

b) Bu bölgelerde istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler 31.12.2008 tarihine kadar
gelir vergisinden müstesnadır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
ruhsatlarında belirtilen süre 31.12.2008 tarihinden daha önceki bir tarihte sona eriyorsa,
istisna uygulamasında ruhsatta yer alan sürenin bitiş tarihi dikkate alınır.



Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin
sonuna kadar; (6772 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük 24.02.2017)

a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri
ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları ile serbest bölgelerde, bakım, onarım, montaj,
demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme, depolama hizmeti
alanlarında faaliyette bulunan ve hizmetin tamamını Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle,
işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara veren hizmet işletmelerinin, söz konusu
hizmetlere konu malların serbest bölgelerden Türkiye'ye herhangi bir şekilde girişi
olmaksızın yabancı bir ülkeye gönderilmesi şartıyla bu hizmetlerden elde ettikleri kazançları
gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

Bu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralıBu istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
bendinin (b) alt bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca
yapılacak tevkifata etkisi yoktur.

b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'ini yurt dışına ihraç eden
mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi
uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden
tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında
kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla
birlikte tahsil edilir.

c) Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen
kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.
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SERBEST BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SABİT KIYMET SATIŞINDAN VE SABİT
KIYMETLERİN YENİLENMESİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR İÇİN KURUMLAR VERGİSİ
İSTİSNASINDAN YARARLANILIP YARARLANILAMAYACAĞI

1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "5.12.3." bölümünde söz konusu istisnanın
uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmış olup "5.12.3.7.1." bölümünde ise;

"Serbest bölgelerde imalat faaliyetinde bulunan mükelleflerin bölgelerde imal ettikleri
ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Türkiye'nin Avrupa Birliğine tam üyeliğinin
gerçekleştiği tarihi içeren yıllık vergileme döneminin sonuna kadar kurumlar vergisinden
istisnadır.

Bu istisnadan, bölgede yeni faaliyete geçen mükellefler ile faaliyet ruhsatlarında yer alan
sürenin dolmasıyla normal vergileme rejimine tabi olacak mükellefler yararlanacaktır.

Ancak,
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Ancak,

- Üretim dışı faaliyetlerden,

- Serbest bölge dışında üretilen malların satışından,

- Faaliyet ruhsatında belirtilen alan dışında üretilen malların satışından,

- Serbest bölgede veya serbest bölge dışında fason olarak imal ettirilen ürünlerin satışından
elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir..."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, serbest bölgede faaliyet gösteren şirketin sabit kıymetlerin
satışından veya yenilenmesinden elde ettikleri kazançların kurumlar vergisi istisnası
kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 15.05.2015 tarih ve 84098128-125[5-2014/15]-226 sayılı özelgesi.



9- TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK FAALİYETLERİ
İLE YAZILIM FAALİYETLERİ NETİCESİNDE ORTAYA ÇIKAN BULUŞLAR NEDENİYLE ELDE
EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA (KVK md. 5/B)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/B maddesi hükmüne göre;

(1) Türkiye'de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım
faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;

a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
c) Türkiye'de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,
ç) Türkiye'de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin

satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen
kısmının, % 50'si kurumlar vergisinden müstesnadır.kısmının, % 50'si kurumlar vergisinden müstesnadır.

(2) İstisnanın uygulanabilmesi için;

a) İstisna uygulamasına konu buluşun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname veya 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı
Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma
altına alınan buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin incelemeli sistem ile patent veya
araştırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,

b) İstisna uygulamasından yararlanabilecek kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 2 nci maddesinde veya 6769 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen
nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya faydalı model belgeli buluşu geliştirme
yetkisini haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı model belgesinin sahibi ya da patent
veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,
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(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren
başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak
kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde kullanılması sonucu
üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli
buluşa atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit
edilir.

(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.

(5) İstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere şümulü yoktur. Ancak, bu madde
kapsamında istisnadan yararlanılan serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye
iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradıiratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı
kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi
kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır.

(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında yer alan istisnadan ayrıca yararlanamaz.

Mükellefler, patentli veya faydalı model belgeli buluşlarından 01.01.2015 tarihinden itibaren
elde ettikleri kazanç ve iratları için ilgili patent veya faydalı model belgesine sağlanan
koruma süresi aşılmamak kaydıyla istisnadan yararlanabileceklerdir.
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10- TEKNOKENT KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDA 7033 SAYILI

KANUN VE 2017/10821 SAYILI BKK SONRASI UYGULAMA

TEKNOKENT KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASINDA ESKİ UYGULAMA

Geçici Madde 2 :

Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede

faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım,
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faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım,

tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve

kurumlar vergisinden müstesnadır.



(7033 SAYILI KANUNUN 64 ÜNCÜ MADDESİYLE EKLENEN 2. FIKRA YÜRÜRLÜK; 18.06.2017)

“Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri
maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan
yararlanılmasını,

 Bu hakların, mahiyetlerine göre AR-GE faaliyetleri neticesinde elde edilmesi ve ilgili
mevzuat çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına bağlamaya,

 İstisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin
verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş
olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme
döneminden başlayarak faydalandırmaya,

 Mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun satış hasılatına göre tescil
şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya,şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya,

 İstisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler
kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet
eden kısmı ile sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde
30’una kadar artırımlı uygulatmaya,

 Nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Cumhurbaşkanı, bu kapsamda tescil, kayıt
veya bildirim şartının yerine getirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları
belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.

Belirlenen esaslar çerçevesinde tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmemesi
durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın
gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.”
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2017/10821 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI VE 16 SERİ NO’LU KURUMLAR
VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAMALAR ÇERÇEVESİNDE İSTİSNA
UYGULAMASINDA YENİ DÖNEM

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine 7033 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle

eklenen ikinci fıkra çerçevesinde Bakanlar Kuruluna (Cumhurbaşkanına) verilen

yetki, 19/10/2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 11/9/2017 tarihli ve

2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmıştır.

12/06/2018 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 16 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel

Tebliği’nde, 7033 ve 7103 Sayılı Kanunlar ile 2017/10821 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin

açıklamalara yer verilmiştir.

Gerek bahse konu BKK gerekse bu tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde yeni dönem

istisna uygulamasında özellik gösteren hususları şu şekilde özetleyebiliriz.
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2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3’üncü maddesi gereğince, anılan Kararın Resmî

Gazete’de yayımlandığı 19/10/2017 tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde

edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30/06/2021 tarihinden sonra elde

edilen kazançlara ilişkin istisna uygulamasında bu BKK dikkate alınacaktır.

Bu çerçevede Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına Teknokentlerde;

 19/10/2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) başlatılmış projeler neticesinde elde

A)- 2017/10821 SAYILI BKK KAPSAMINA GİRMEYEN DÖNEMLER

 19/10/2017 tarihinden önce (bu tarih dahil) başlatılmış projeler neticesinde elde

edilen gayrimaddi hakların 30/6/2021 tarihinden sonra satışı, devri veya kiralanmasından

doğan kazançlar ile

 19/10/2017 tarihinden sonra başlatılmış projelerden elde edilen gayrimaddi hakların satışı,

devri veya kiralanmasından doğan kazançlar, girmektedir.
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B)- 2017/10821 SAYILI BKK KAPSAMINA GİRMEYEN FAALİYETLER

2017/10821 sayılı BKK ve 16 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan

açıklamalar çerçevesinde yeni uygulama kapsamına münhasıran gayri maddi hakların

satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesinden elde edilen kazançlar girmektedir. Bu

nedenle KVK Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar ve BKK’ndan hareketle;

 Sipariş üzerine yapılan ve doğabilecek tüm gayrimaddi hakların sözleşme hükümleri
çerçevesinde siparişi verene ait olacağı işler,

 Faaliyeti gerçekleştiren lehine gayrimaddi hak doğmayan durumlar,

 Gayrimaddi hakkın mülkiyet devri yapılmadan gerçekleşen seri üretim faaliyetlerinden
elde edilen kazançlar,

Yeni hükümlere tabi olmayacak, eski düzenlemedeki esaslar bu faaliyetler için

uygulanmaya devam olunacaktır.

Örneğin; Bu çerçevede 2016 yılında Teknokentte geliştirilen bir GPS cihazının seri üretime

tabi tutularak 2018 yılında satışından doğan kazançların gayrimaddi hakka isabet eden

kısmı için eski uygulamaya göre kurumlar vergisi istisnasından yararlanılmaya devam

edilecek, ancak GPS cihazına ilişkin gayrimaddi hakkın 30.06.2021 tarihinden sonra

satılması veya kiraya verilmesi durumunda yeni uygulama çerçevesinde yararlanılabilecek

istisna tutarı hesaplanacaktır.
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C)- PATENT VEYA EŞDEĞER BELGE ALMA ŞARTI

BKK Sonrası yeni uygulamada mükelleflerin gayrimaddi hakların satışı, devri veya

kiralanmasından doğan kazançlar dolayısıyla istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların

niteliğine göre ilgili mevzuat çerçevesinde tescile veya kayda yetkili kuruma başvurularak

patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede;

 19/10/2017 tarihinden sonra bölgede başlatılacak projelerden elde edilen kazançlar ile bu

tarihten önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlarla ilgilitarihten önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlarla ilgili

olarak istisnadan yararlanılabilmesi için gayrimaddi haklara yönelik olarak 551 sayılı KHK

veya 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent alınması veya bu hakların,

fonksiyonel olarak patente eşdeğer belge olduğu kabul edilen faydalı model belgesi, tasarım

tescil belgesi, telif hakkı tescil belgesi, entegre devre topografyası tescil belgesi, yeni bitki

çeşitlerine ait ıslahçı hakkı tescil belgesi ve benzeri belgelere bağlanması gerekmektedir.

 Anılan Kararın 1/4. fıkrası uyarınca, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

çerçevesinde telif hakkı tescil belgesine bağlanan yazılım faaliyetlerinden elde edilen

kazançlar için başkaca bir belge aranılmaksızın istisnadan yararlanılması mümkündür.
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D)- İSTİSNA UYGULAMASINDA PROJE BİTİRME BELGESİNİN YETERLİ OLDUĞU

DURUMLAR

Belli şartların varlığı halinde mükelleflerin Ar-Ge faaliyetlerine yönelik patentlenebilirlik

kriterlerini taşıyan gayri maddi haklardan ve ilgili mevzuat kapsamında aranan şartları haiz

tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi haklardan elde ettikleri kazançları, patent veya

fonksiyonel olarak patente eşdeğer bir başka belge aranmaksızın Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı’ndan alınan proje bitirme belgesine dayanılarak istisnadan yararlandırılır.

Uygulamadan yararlanmak için son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınmak suretiyle;

 Gayri maddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelirlerinin 2019 Yılı için 37 milyon Türk

Lirasını ve,
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Lirasını ve,

 Dahil olduğu şirketler grubunun (herhangi bir gruba dahil değilse kendisinin) yıllık net

satış hasılatı toplamının 2019 Yılı için 249 milyon Türk Lirasını aşmaması, gerekmektedir.

 5 hesap döneminden daha kısa süredir faaliyette bulunan mükelleflerde, faaliyette

bulunulan hesap dönemlerinin ortalaması dikkate alınacak olup, bu hesaplamada;.

a) Gayrimaddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelir; Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri neticesinde
ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen hasılat tutarını (seri üretim ve üretim sürecinde
kullanılma sonucu elde edilen hasılat hariç),

b) Yıllık net satış hasılatı; gelir tablosundaki “net satışlar” tutarını,

c) Şirketler grubu; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesi çerçevesinde
şirketler topluluğu olarak değerlendirilen şirketleri, ifade eder.



E)- KAZANCIN İSTİSNADAN YARARLANACAK KISMININ TESPİTİ

 BKK’nın 2 nci maddesine göre, Karar kapsamında patent veya fonksiyonel olarak patente

eşdeğer belgelere bağlanan gayrimaddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnadan

yararlanacak kısmı, kazancı doğuran faaliyet kapsamında gerçekleştirilen nitelikli

harcamaların bu faaliyetle ilgili toplam harcamalara oranı kullanılarak hesaplanacaktır.

 Gayrimaddi hakların satışı, devri veya kiralanmasından kaynaklanan kazançların

istisnadan yararlanacak kısmı, bölgede yürütülen her bir projeden elde edilen kazanca, ilgili

projeye ilişkin nitelikli harcamaların toplam harcamaya oranı uygulanmak suretiyle

hesaplanacaktır.
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F)- NİTELİKLİ HARCAMA KAVRAMI

 Nitelikli harcamalar; Her bir projeyle ilgili olarak gayrimaddi hakkın elde edilebilmesi için

mükellefin kendisi tarafından yapılan ve doğrudan gayrimaddi hak ile bağlantılı harcamalar

ile ilişkisiz kişilerden sağlanan ve aynı mahiyeti taşıyan fayda ve hizmet bedellerinin

toplamıdır.

 Nitelikli harcamalardan aktifleştirilerek amortismana tabi tutulması gerekenler

gerçekleştirildikleri dönemde amortisman öncesi tutarlarıyla bu hesaplamada dikkate

alınacaktır.

 Mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazılım,
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 Mükellef tarafından yapılsa dahi faiz giderleri ve bina maliyetleri gibi yürütülen yazılım,

tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru hem toplam

harcamalar hem de nitelikli harcamalar dışında tutulur.

Dolayısıyla, faiz v.b. finansman giderleri ve binalara ilişkin amortismanlar, kiralar, ısıtma,

aydınlatma, su, temizlik, güvenlik, bakım, onarım, vergi, resim ve harçlar ile genel yönetim

giderlerinden verilen paylar gibi yürütülen yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetleriyle doğrudan

ilişkili olmayan harcamalar hesaplamada dikkate alınmayacaktır.

 İstisnanın uygulanacağı kazanç kısmının tespitinde, gayrimaddi hak satın alma bedelleri

(lisans ve benzeri bedeller dahil) ve ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri

toplam harcama tutarına dahil edilirken, nitelikli harcamalar tutarına dahil edilmez.



 Ancak, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin

sonuna kadar, yurt içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri diğer

şartlara da sahipse nitelikli harcamalar tutarına dahil edilebilir.

 Mükellefler diledikleri takdirde nitelikli harcama tutarını yüzde 30’una kadar artırabilir. Şu

kadar ki, bu şekilde artırılan nitelikli harcama tutarı toplam harcama tutarını aşamaz.

 Satın alınan gayrimaddi hakların mükellefin birden fazla projesinde kullanılması

durumunda, her bir projeyle ilgili toplam harcama tutarının tespitinde, bu gayrimaddi hakka

ilişkin hesaplanan amortismanların her bir projeye dağıtım oranı nispetinde gayrimaddi

hakkın maliyet bedelinden pay verilecektir.
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hakkın maliyet bedelinden pay verilecektir.

 Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin birden fazla projede kullanılması durumunda, her

bir projeyle ilgili toplam harcama tutarının tespitinde, bu fayda ve hizmet tutarlarından her

bir projeye verilen pay nispetinde bu fayda ve hizmetlerin bedelinden pay verilecektir.

 Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin sonuna

kadar, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan bir başka kurumla devir, birleşme

veya bölünme işlemine girişilmesi halinde devralınan, birleşilen veya bölünen kurum

tarafından daha önce bu bölgelerde yapılmış olan nitelikli harcamalar da, aynı şekilde

muameleye tabi tutulabilir.



HARCAMANIN TÜRÜ TOPLAM 
HARCAMA

NİTELİKLİ 
HARCAMA 

HARCAMA 
DEĞİL

Mükellefin Kendisi Tarafından Yapılan Gayrimaddi
Hak İle Doğrudan Bağlantılı Harcamalar 

+ + -

İlişkisiz Kişilerden Sağlanan ve Gayrimaddi Hak İle 
Doğrudan Bağlantılı Fayda ve Hizmet Bedelleri

+ + -

İlişkili Kişilerden Sağlanan Fayda ve Hizmet 
Bedelleri (Yurt içi + Yurt dışı )

+ - -

Yurt İçi İlişkili Kişilerden Alınan Fayda ve Hizmetler
(Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğinin 
Gerçekleşeceği Tarihe Kadar)

+ + -

Gayrimaddi Hak Satın Alma Bedelleri + - -Gayrimaddi Hak Satın Alma Bedelleri + - -
Faiz, Kur Farkı, Komisyon vb. Finansman Giderleri - - +
Binalara İlişkin Amortismanlar ve Kira Giderleri - - +
Isıtma, Aydınlatma, Su, Temizlik, Güvenlik, Bakım, 
Onarım Giderleri 

- - +

Vergi, Resim ve Harçlar - - +
Genel Yönetim Giderlerinden Verilen Paylar - - +
Devralınan, Birleşilen veya Bölünen Kurum 
Tarafından Daha Önce Bu Bölgelerde Yapılmış Olan 
Nitelikli Harcamalar 

+ + -



Örnek 1: (A) Ltd. Şti. 22/11/2018 tarihinde teknoloji geliştirme bölgesinde başlattığı Ar-
Ge projesi çerçevesinde, kendisi tarafından yapılan ve gayrimaddi hak ile doğrudan
bağlantılı 105.000 TL harcama gerçekleştirmiştir. Ayrıca, projeyle doğrudan bağlantılı
olmayan, bina kirası ve kredi faizine yönelik 30.000 TL gidere katlanmış, projede kullanacağı
bir gayrimaddi hakkı 35.000 TL bedelle satın almış ve ayrıca yurt dışı ilişkili kişiden 10.000
TL tutarında mühendislik hizmeti sağlamıştır.

Şirket bu projesini 2019 yılında tamamlayarak mevzuat çerçevesinde patent aldıktan sonra
projeye ilişkin gayrimaddi hakkını satmış ve bu satıştan 1.000.000 TL kazanç elde etmiştir.

ÇÖZÜM: Bu durumda, projeyle doğrudan bağlantılı olmayan 30.000 TL’lik bina kirası ve kredi
faizi gayrimaddi hakkın satışından doğan kazancın istisna uygulanacak kısmına ilişkin
hesaplamada nitelikli harcamalar ile toplam harcamalara dahil edilmeyecektir.
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hesaplamada nitelikli harcamalar ile toplam harcamalara dahil edilmeyecektir.

Ayrıca bu hesaplamada, şirketin satın aldığı gayrimaddi hakkın maliyet bedeli (35.000 TL) ile
yurt dışı ilişkili kişiden sağlanan fayda ve hizmet tutarı (10.000 TL) toplam harcama
tutarına dahil edilecek; nitelikli harcama tutarına ise dahil edilmeyecektir.

Buna göre;

 Nitelikli harcama = 105.000 TL

 Toplam harcama = 105.000 TL + 35.000 TL + 10.000 TL = 150.000 TL

 İstisna oranı = Nitelikli harcama / Toplam harcama

= 105.000 / 150.000 = %70

Bu durumda, bu projeyle ilgili gayrimaddi hakkın satışından elde edilen kazancın %70’lik
kısmı olan (1.000.000. – TL x %70=) 700.000. – TL için istisna uygulanacaktır.



Diğer taraftan mükellef tarafından Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen %30 artırım oranının
uygulanması durumunda, istisna oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

– Nitelikli harcama = 105.000 TL

– %30 artırımlı tutar = 105.000 TL + (105.000 TL x %30)

= 136.500 TL

– Toplam harcama = 150.000 TL

– İstisna oranı = Nitelikli harcama / Toplam harcama

= 136.500 TL / 150.000 TL
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= 136.500 TL / 150.000 TL

= % 91

Görüldüğü gibi, Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında nitelikli harcama tutarının %30 oranında

artırılarak dikkate alınması sonucunda, mükellefin bu projesiyle ilgili gayrimaddi hakkının

satışından elde ettiği kazancın %91’lik kısmı olan (1.000.000 TL x %91=) 910.000 TL için

istisnadan yararlanılabilecektir.



HARCAMANIN CİNSİ TUTAR 
(TL)

Teknokent Yönetici Şirkete Ödenen İşyeri Kirasından Yazılımın Maliyetine Verilen Pay 140.000 

Kullanılan Banka Kredisi İçin Ödenen Faiz 160.000

Yazılımın Geliştirilmesinde Çalışan Yazılım Personel Maliyeti 240.000 

Üniversite Öğretim Üyesinden Aldığı Yazılım Danışmanlığı Bedeli 90.000

İlişkili Kişi Kapsamındaki Yurtiçi Grup Şirketinden Aldığı Yazılım Danışmanlığı 70.000

Örnek 2 : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde (TEKNOKENT) faaliyette bulunan (Z) 
Yazılım Anonim Şirketi 05.01.2019 yılı başında inşaat sektöründe mimari ve peyzaj proje 
çizimlerinde kullanılacak bir yazılım geliştirmeye başlamış ve bahse konu yazılımı 08.10.2019 
tarihinde başarılı bir biçimde tamamlayarak Proje Bitirme Belgesi’ni 13.11.2019 tarihinde 
almıştır. Şirketin bahse konu yazılım için katlandığı maliyet unsurları aşağıdaki gibidir. 
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İlişkili Kişi Kapsamındaki Yurtdışı Grup Şirketinden Aldığı Mühendislik Hizmeti 120.000

Geliştirilen Yazılıma Entegre Edilen Bir Bahçe Peyzaj Düzenleme Yazılım Modülü Alımı İçin Bir
Başka Yazılım Firmasına Ödenen Gayri Maddi Hak Bedeli 280.000
İşyerinin Güvenliğini Sağlayan Güvenlik Firmasına Yapılan Ödeme 64.000

Ofise ait su, elektrik ve ısınma giderleri 36.000
Münhasıran Yazılımın Geliştirilmesinde İhtiyaç Duyulan ve 15.01.2018 tarihinde satın alınan
Bilgisayar, Printer vb. Teknolojik Makinelerin Maliyet Bedeli

200.000

Yazılımın Geliştirilmesinde İhtiyaç Duyulan ve 15.01.2018 tarihinde satın alınan Bilgisayar,
Printer vb. Teknolojik Makineler İçin 2018 Yılında Ayrılan Amortisman Tutarı

50.000

Şirket geliştirmiş olduğu yazılımı, bütün hakları ile birlikte 04.12.2019 tarihinde Kuzey İnşaat 
AŞ’ne 1.750.000 TL bedelle satmıştır.



Tutarı 
(TL)

Tutarı (TL)

YAZILIM SATIŞ HASILATI 1.750.000
TOPLAM GİDER VE MALİYET (1.250.000)

Teknokent Yönetici Şirkete Ödenen İşyeri Kirasından Yazılımın Maliyetine
Verilen Pay

140.000

Banka Kredisi İçin Ödenen Faiz 160.000
Yazılımın Geliştirilmesinde Çalışan Yazılım Personel Maliyeti 240.000 
Üniversite Öğretim Üyesinden Aldığı Yazılım Danışmanlığı Bedeli 90.000
İlişkili Kişi Kapsamındaki Yurtiçi Grup Şirketinden Aldığı Yazılım Danışmanlığı * 70.000

İlişkili Kişi Kapsamındaki Yurtdışı Grup Şirketinden Aldığı Mühendislik Hizmeti 120.000
Bahçe Peyzaj Yazılım Modülü Alımı İçin Ödenen Gayri Maddi Hak Bedeli 280.000

ÇÖZÜM: Öncelikle istisna öncesi kurum kazancı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

İşyerinin Güvenliğini Sağlayan Güvenlik Firmasına Yapılan Ödeme 64.000

Ofise ait su, elektrik ve ısınma giderleri 36.000
Münhasıran Yazılımın Geliştirilmesinde İhtiyaç Duyulan ve 15.01.2018 tarihinde
satın alınan Bilgisayar, Printer vb. Teknolojik Makinelerin Maliyet Bedeli

0

Yazılımın Geliştirilmesinde İhtiyaç Duyulan ve 15.01.2018 tarihinde alınan
Bilgisayar, Printer vb. Teknolojik Makinelerin 2018 Yılı Amortisman Tutarı

50.000

YAZILIM SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇ (TİCARİ KAR) 500.000

Teknoknette faaliyette bulunan (Z) Yazılım Anonim Şirketi geliştirdiği yazılım için 1.250.000 
TL maliyete katlanmış ve bu yazılımın 1.750.000 TL bedelle satışından;

(1750.000 – 1.250.000=) 500.000 TL kazanç elde etmiştir. Şirketin 2017/10821 sayılı BKK ile 
getirilen düzenleme öncesinde elde ettiği 500.000 TL’lik kazancın tamamı kurumlar 
vergisinden istisna iken, yeni durumda istisnadan yararlanabilecek tutarın tespiti önem 
taşımaktadır. 



Bu çerçevede istisna kazanç tutarının tespitinde öncelikle örnekteki verilerden hareketle
şirketin nitelikli ve nitelikli olmayan harcamaları tespit edilmelidir. Buna göre;

HARCAMANIN CİNSİ Nitelikli Harcama 
(TL)

Nitelikli Olmayan 
Harcama (TL)

İşyeri Kirasından Yazılımın Maliyetine Verilen Pay - -

Banka Kredisi İçin Ödenen Faiz - -

Yazılımın Geliştirilmesinde Çalışan Personel Maliyeti 240.000 

Üniversite Öğretim Üyesinden Yazılım Danışmanlığı Bedeli 90.000 -

İlişkili Kişi Yurtiçi Grup Şirketinden Alınan Yazılım
Danışmanlığı *

70.000 -

İlişkili Kişi Kapsamındaki Yurtdışı Grup Şirketinden Aldığı
Mühendislik Hizmeti

- 120.000
Mühendislik Hizmeti
Bahçe Peyzaj Yazılım Modülü Alımı İçin Bir Başka Yazılım
Firmasına Ödenen Gayri Maddi Hak Bedeli - 280.000
Güvenlik Firmasına Yapılan Ödeme - -
Ofise ait su, elektrik ve ısınma giderleri - -
Bilgisayar, Printer vb. Teknolojik Makinelerin Maliyet Bedeli 200.000
Bilgisayar, Printer vb. Teknolojik Makineler İçin 2019 Yılında
Ayrılan Amortisman Tutarı

- -

TOPLAM HARCAMA 600.000 400.000
Harcama Türünün Toplam Harcama Tutarına (1.000.000 TL) 
Oranı (%)

600.000/1.000.000
%60

400.000/1.000.000
%40

* Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğinin gerçekleşeceği tarihe kadar yurtiçi ilişkili kişilerden alınan 
fayda ve hizmetler de diğer şartlara sahipse nitelikli harcama olarak kabul edilmeye devam edilecektir. 



Sonuç olarak;

(Z) Yazılım AŞ Teknokentte geliştirdiği ve mevzuata uygun olarak Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı’ndan Proje Bitirme Belgesi’ne bağladığı yazılımın satışından elde

ettiği 500.000 TL kazancın nitelikli harcamaların toplam harcamaya olan oranı olan %60

oranındaki kısmı için istisnadan yararlanabilecektir.

Diğer taraftan soruda mükellef kurumun yararlanabileceği azami istisna tutarı sorulduğu

için Şirket, 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kendisine tanınan nitelikli

harcamaların %30 oranında artırım imkanından yararlanacak olursa bu defa

yararlanabileceği istisna oranı ve tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

Nitelikli harcama Toplamı 600.000 TL
%30 Artırım 180.000 TL
Artırılmış Nitelikli harcama Toplamı 780.000 TL
Toplam Harcama 1.000.000 TL
Artırılmış Nitelikli harcama Toplamının Toplam Harcama Tutarına Oranı
(780.000 / 1.000.000 )

%78 

Kurumlar Vergisi İstisna Tutarı
(500.000 x %78 =)

390.000 TL

Bu durumda ise (Z) Yazılım Anonim Şirketi’nin Teknokentte geliştirdiği yazılımın satışından

doğan 220.000 TL’lik kazancın %78’i olan 390.00 TL’lik kısmı vergiden istisna olacak, kalan

110.000 TL ise %22 oranında kurumlar vergisine tabi olacaktır.
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11- KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARA İSABET EDEN
GİDERLERİN DİĞER KAZANÇLARDAN İNDİRİLEMEMESİ

KVK’nun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, iştirak hissesi alımıyla ilgili finansman
giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına
ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı
kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği hükmü yer almaktadır.

Buna göre; kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlara ilişkin olarak yapılan giderlerin,
kurumun vergiye tabi diğer kazanç tutarının tespitinde kurum kazancını azaltıcı veya kurum
zararlı ise bu zararı artırıcı bir unsur olarak indirim konusu yapılamayacaktır. Bu nedenle, bu
gelirlerin elde edilmesi için yapılan giderlerin sadece kurumlar vergisinden istisna edilen söz
konusu kazançların tespitinde indirim konusu yapılacağı tabiidir. Aynı şekilde, kurumlarkonusu kazançların tespitinde indirim konusu yapılacağı tabiidir. Aynı şekilde, kurumlar
vergisinden istisna edilen kazançların elde edilmesi sırasında zarar doğması halinde bu
zararların da istisna kapsamı dışındaki gelirlerden indirilmemesi gerekmektedir.

Örneğin; Taşınmaz satış kazancı istisnası kapsamındaki satışdan kazanç doğmaması
halinde, bu satışa ilişkin zararların (giderlerin) %50’i kanunen kabul edilmeyen gider
sayılacak ve kurumun diğer faaliyetlerinden indirilmesi mümkün olmayacaktır. Kalan %50’si
ise gider olarak matrahın tespitinde dikkate alınabilecektir. (Örneğin: Taşınmaz satışında
ödenen tapu harcının %50’si)

Diğer taraftan, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde faaliyet gösteren
mükelleflerin, bölgedeki istisna kapsamındaki faaliyetlerinin zararla sonuçlanması halinde,
zarar tutarı “kanunen kabul edilmeyen gider” olarak dikkate alınacaktır.
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ÖRNEĞİN: Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren
(B) A.Ş.’nin 2019 yılında bu bölgedeki istisna kapsamındaki faaliyeti 15.000 TL
zararla sonuçlanmıştır. Bu kurumun aynı yılda bölge dışındaki faaliyetleri
nedeniyle 20.000 TL kazancı bulunmaktadır.

Bu durumda, anılan kurumun ödeyeceği kurumlar vergisi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.

Teknoloji geliştirme bölgesi dışındaki kazancı 20.000 TL

Teknoloji geliştirme bölgesinde oluşan zarar (15.000) TL
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Teknoloji geliştirme bölgesinde oluşan zarar (15.000) TL

TİCARİ BİLANÇO KÂRI 5.000 TL

Kanunen kabul edilmeyen giderler
(Teknoloji geliştirme bölgesinde oluşan zarar )

15.000 TL

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI 20.000 TL

Hesaplanan kurumlar vergisi (20.000 x %22) 4.400 TL



12- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİ

Bir İşin Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşi Sayılabilmesi İçin Aranan Şartlar:

 İşin konusu inşaat onarım veya dekapaj işi olmalıdır.

 İşin, başkaları hesabına ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekmektedir. Bilindiği üzere,
taahhüt, sözleşmeli veya sözleşmesiz olarak bir işin yapılması veya bir malın tesliminin
üstlenilmesi olup, uygulamada inşat taahhüt işleri genelde sözleşmeye dayandırılarak
yapılmaktadır. Elbette ki, bir kimsenin kendi nam ve hesabına yapmış olduğu özel inşaat,
GVK’nın 42. maddesi gereğince inşaat işi sayılmamakta ve bu tür işler, imalat faaliyeti
kapsamında mütalaa edilerek vergilendirilmektedir.

 İşin, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekmektedir.

 Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve
onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri
sayılarak, o yıl beyannamesinde gösterilir.

 Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa
olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya
zararının tespitinde dikkate alınır.

 Maliye Bakanlığınca verilen muktezalarda da benimsenen görüşlere göre; mükelleflerin
yıllara sari inşaat işi kapsamında taahhüt ettiği inşaat işleri nedeniyle aldığı hakedişlerin
bankalarda değerlendirilmesi sonucunda elde edilen mevduat faizi, likit fon gelirleri ve
kazançlarının, yıllara sari inşaat işinden elde edilen gelirlerden ayrı değerlendirilmesi ve söz
konusu inşaat işinin bitimi beklenilmeksizin, ilgili dönemler itibarıyla yıllık olarak
vergilendirilmesi gerekmektedir.
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YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

GVK’nun 42. maddesi kapsamına giren işlerde, inşaat ve onarım işinin
başlangıç ve bitim tarihi önem arz etmektedir.

İşin başlangıç tarihi;

 Yapılan sözleşmede yapılacak işin yer teslimi öngörülmüş ise yerin teslim
edildiği tarih,

 Sözleşmede yer teslim tarihi belirtilmemiş ise sözleşmede belirtilen işin
başlangıç tarihi,başlangıç tarihi,

 Sözleşmede bunların hiçbiri belirtilmemiş ise sözleşme tarihi.

İnşaat ve onarım işlerinde işin bitim tarihi;

 Geçici ve kesin kabule tabi olan işlerde geçici kabulün yapıldığını gösteren
tutanağın onaylandığı tarih,

 Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde işin fiilen tamamlandığı
veya fiilen bırakıldığı tarihtir.
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SÖZLEŞMESİ UYARINCA BAŞLADIĞI YILDA BİTMESİ GEREKİRKEN ÇEŞİTLİ

NEDENLERLE İNŞAATIN SONRAKİ YILDA DA DEVAM ETMESİ DURUMUNDA VERGİ

KESİNTİSİ

18 sıra numaralı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Tebliği[1] ve Maliye Bakanlığı’nca

verilen muktezalara göre, sözleşmesine göre yılı içerisinde bitirilmesi gereken inşaat ve

onarma işinin, her ne sebeple olursa olsun yılı içerisinde bitirilemeyerek ek süre verilmesi

ve bu sürenin ertesi yıla taşması halinde;

 Ek süre ile ilgili kararın verildiği tarihten,

 Ek süre verilmemiş olmakla birlikte işin bitiminin ertesi yıla taşması halinde ise, ertesi

takvim yılı başından,

itibaren ödenecek istihkak (hakediş) bedelleri üzerinden vergi kesintisi yapılması gerekir.

Diğer taraftan, aynı yıl içerisinde bitirilmesi sözleşmeye bağlanan, ancak daha sonra her

ne sebeple olursa olsun birden fazla takvim yılına taşan söz konusu işler dolayısıyla daha

önce kesinti yapılmaksızın ödenmiş hak edişler için ayrıca kesinti yapılmasına gerek

bulunmamaktadır.

[1] 14.01.2003 tarih ve 24993 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 75



MÜŞTEREK GENEL GİDERLER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI 

GVK’nun 5024 sayılı Kanunla değişik 43. maddesine göre birden fazla takvim yılına

sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde

müşterek genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki esaslara göre dağıtılır;

1. Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait

müşterek genel giderler bu işlere ait harcama tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;

2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde kapsamına

girmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere aitgirmeyen işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait

harcamalar ile diğer işlere ait satış ve hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dahilinde;

3. Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan

tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün

sayısına göre.
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AMORTİSMAN DAĞITIMINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR

 Bir makine, tesisat veya taşıtın yıl içinde kullanılmadığı günlere ait amortismanları,

önce genel giderlere kaydedilmeli daha sonra dağıtıma tabi tutulmalıdır. Ancak bu yolla

dağıtılacak amortismanlardan pay verilecek işlerin amortismana tabi iktisadi kıymetin

kullanılabileceği işler olması gerekmektedir.

Örneğin, Turizm işinin yanında bir kooperatife karşı taahhüt ettiği inşaat ve onarma işi

olan mükellefin, inşaat işinde kullandığı vincin, yılın ilk dört ayında çalışmamış olması

durumunda bu döneme tekabül eden amortisman tutarı genel gider olarak kaydedilecektir.

Daha sonra mevcut işlere dağıtım yapılırken turizm faaliyetine bu tutardan pay

verilmeyecektir.

 Büro makineleri, mobilya ve mefruşat gibi iktisadi kıymetlerin amortismanları, genel

giderlere atılarak dağıtımları buradan yapılmalıdır.

 Yıl içinde satın alınan kıymetlerin alınmadan önceki döneme isabet eden amortisman

kısmı, genel giderlere atılarak dağıtımı buradan yapılıdır. Ancak, genel giderler yolu ile

yapılacak dağıtımda da sadece bu sabit kıymetlerin kullanılabileceği işler dikkate

alınmalıdır.
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ÖRNEK: Bir mükellef (X) ve (Y) olmak üzere iki ayrı yıllara yaygın inşaat işinin yanı sıra

inşaat malzemesi satışı ile de uğraşmaktadır. Bu işlerin tamamı ile ilgili olarak 2019 yılında

yapılan müşterek genel giderlerin toplamı 500.000 TL’dir. Mükellefin 2019 yılı faaliyetlerine

ilişkin diğer bilgilere ise aşağıda yer verilmiştir.

 İnşaat malzemesi satışından 2019 yılında elde edilen toplam hasılat 1.000.000 TL, satışa

konu edilen inşaat malzemelerinin maliyet bedeli ise 875.000 TL’dir.

 (X) İnşaat işi 15.05.2016 tarihinde başlamış, 2019 yılı sonu itibariyle henüz geçici kabulü

yapılmamıştır. Bu işle ilgili 2019 yılında 3.000.000 TL harcama yapılmış, 3.800.000 TL

hak ediş geliri elde edilmiştir.

 (Y) İnşaat işi 10.08.2017 tarihinde başlamış, 2019 yılı sonu itibariyle henüz geçici kabulü

yapılmamıştır. Bu işle ilgili 2019 yılında 6.000.000 TL harcama yapılmış, 5.700.000 TL

hak ediş geliri elde edilmiştir.

 Diğer taraftan 01.01.2018 tarihinde 182.500 TL bedelle satın alınan ve normal

amortisman yöntemine göre %20 oranında amortisman ayrılan bir kamyon sırasıyla (X)

İnşaat işinde 200 gün, (Y) İnşaat işinde 100 gün, satılan inşaat malzemelerinin

taşınması işinde ise 65 gün kullanılmıştır.
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İşin Adı Gün 
Sayısı

Amortisman Payı

182.500x%20= 36.500

Dağıtıma Esas 
Hasılat/Harcama

Oran

( % )

Müşterek 
Genel Gider 

Payı

(X) İnşaat İşi 200 20.000
Harcama    
3.000.000

% 30 150.000

(Y) İnşaat İşi 100 10.000
Harcama    
6.000.000

% 60 300.000

İnş.Malz.Sat. 65 6.500
Hasılat       

1.000.000
% 10 50.000

İşletmenin sahip olduğu Kamyonun amortismanı ile müşterek genel giderlerin inşaat 
malzeme satış faaliyetiyle (X) ve (Y) yıllara sari inşaat işlerine dağıtımı aşağıdaki tablodaki 
gibi yapılacaktır.

Toplam 365 36.500 10.000.000 %100 500.000

İNŞAAT MALZEMESİ SATIŞ HASILATI 1.000.000

SATILAN MALIN MALİYETİ (875.000)

GAYRİSAFİ MAL SATIŞ KARI 125.000

AMORTİSMAN PAYI (6.500)

MÜŞTEREK GENEL GİDER PAYI (50.000)

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI 68.500

2019 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilecek inşaat malzeme satış 
faaliyeti ile yıllara sari inşaat işlerine dağıtımı aşağıdaki tablodaki gibi yapılacaktır.
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13- NAKİT SERMAYE ARTIRIMI İNDİRİMİ UYGULAMASI

27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 8. maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 10.

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 olarakartışları 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."
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İNDİRİM HESABINDA DİKKATE ALINMAYACAK SERMAYE ARTIŞLARI

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.

 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,sermaye artışları,

 Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi Kanununun 12. maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili
olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye
artışları,

 Bilanço içi kalemlerin (gerçek nitelikli borç ilişkisine dayanmayan ortaklara borçlar
hesabı gibi) birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışları,

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

 Kanun yürürlük tarihi olan 01.07.2015 tarihinden önce yapılan nakit sermaye artışları,

indirim tutarının hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. 
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İNDİRİM UYGULAMASI

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 (%50) isabet eden kısmı ilgili dönem
kurum kazancından indirilebilecektir.

Bu kapsamda 2019 yılı için yapılacak olan hesaplamalarda TCMB tarafından 2019 yılı için en
son açıklanan oranı (%12,02) esas alınacaktır.

Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca nakit olarak
ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre
indirim tutarı hesaplanacaktır.
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İNDİRİM ORANLARI

2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kanunda %50 olarak belirlenen genel indirim

oranı yanı sıra farklı indirim oranları da belirlenmiştir. Bu belirlemeler, bazı kurumlarda

veya sermaye artışının kullanım alanlarına göre indirim oranını arttırıcı olduğu gibi, bazı

kurumların mali yapılarına göre veya arttırılan sermayenin kullanım alanlarına göre indirim

oranının sıfırlanması yönünde de olmuştur.
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Örnek: Yıldız A.Ş.'nin sermayesinin nakdi olarak 12.000.000 TL artırılmasına ilişkin

25/07/2019 tarihinde karar alınmış olup şirket ortakları taahhüt edilen tutarın %25'i olan

3.000.000 TL 30/07/2019 tarihinde ortaklar tarafından şirketin banka hesabına yatırılmış ve

daha sonra sermaye artırım kararı 10/08/2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Şirket ortakları taahhüt ettikleri sermayenin kalan kısmı olan 9.000.000 TL'yi ise sermaye

artırımına ilişkin kararın tescil tarihinden sonra 20/10/2019 tarihinde, şirketin banka

hesabına yatırmıştır. Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yıldız A.Ş.'nin yararlanabileceği

indirim oranı %50 olup 2019 yılı sonu itibarıyla TCMB tarafından açıklanan ticari krediler faiz

oranı %12,02’dir.

Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce Yıldız A.Ş.'ninSermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce Yıldız A.Ş.'nin

banka hesabına yatırılan sermaye taahhüdünün %25'lik kısmı için bu kararın tescil tarihi

olan 10/08/2019 tarihi esas alınmak suretiyle indirimden faydalanılması mümkündür.

Sermaye artırımına ilişkin karar 10/08/2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirildiğinden,

taahhüt edilen sermayenin kararın tescil tarihinden önce şirketin banka hesabına yatırılan

3.000.000 TL'lik kısmı için bu aydan itibaren yıl sonuna kadar indirim tutarı

hesaplanabilecektir.

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

= 3.000.000 TL x 0,1202 x 0,50 x (5/12)

= 75.125 TL
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Kararın tescil tarihinden sonra ortaklarca 20/10/2018 tarihinde şirketin banka hesabına

yatırılan sermaye taahhütleri için ise bu tutarların şirketin banka hesabına yatırıldığı

tarihler dikkate alınarak indirim tutarı hesaplanacaktır.

Şirket Ortakları tarafından yatırılan tutar için,

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

= 9.000.000 TL x 0,1202 x 0,50 x (3/12)

= 135.225 TL

Dolayısıyla, 2019 hesap döneminde 12.000.000 TL'lik sermaye artırımı üzerinden

hesaplanan ve kurum kazancının tespitinde dikkate alınacak toplam indirim (75.125 TL +

135.525 TL =) 210.350 TL olacaktır.

Ayrıca, Yıldız A.Ş. 2019 ve izleyen hesap dönemlerinde sermaye azaltımına gitmediği ve

diğer şartları da sağladığı takdirde 12.000.000 TL'lik bu sermaye artırımının tamamı

üzerinden 12 ay için indirim tutarı hesaplayabilecektir.
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A- ÖNCE KAR DAĞITIMI SONRASINDA NAKDEN SERMAYE ARTIŞI YAPILMASI

DURUMUNDA UYGULAMA

Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesi suretiyle gerçekleştirilen

nakdi sermaye artırımları dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin

birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenen indirim uygulamasından faydalanılması mümkün

olmadığından, şirket karının önce ortaklara dağıtılıp daha sonra da tekrar şirkete sermaye

olarak konulması işlemi dolayısıyla ve dağıtılan bu kar payı tutarıyla sınırlı olmak üzere bu

indirim uygulamasından yararlanması mümkün değildir.

NAKİT SERMAYE ARTIRIMI İNDİRİMİ UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR 

indirim uygulamasından yararlanması mümkün değildir.

(Gelir İdaresi Başkanlığı Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 09.05.2017 tarih ve 93767041-125[10-2016/1]-

15256 sayılı özelgesi)

86



B- NAKDEN ARTIRILAN SERMAYENİN ARSA ALIMINDA KULLANILMASI

Nakdi Sermaye Artırımına ilişkin indirim oranlarının belirlendiği 2015/7910 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile farklı indirim oranları belirlenmiş olup, Arsa ve arazi yatırımı yapan
sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere
indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Örneğin: 11/1/2018 tarihinde 1.000.000 TL nakdi sermaye artırımında bulunan (M) A.Ş.’nin
23/10/2019 tarihinde 800.000 TL bedelle bir arsa satın aldığı bir durumda (M) A.Ş. şartların
sağlanması kaydıyla 2018 hesap döneminde 12 ay olarak ve genel indirim oranı dikkate
alınmak suretiyle indirim uygulamasından yararlanabilecek, 2019 hesap döneminde ise;
1.000.000 TL'lik nakdi sermaye artırımı dolayısıyla 10 ay genel indirim oranı dikkate alınacak,
kalan 2 aylık sürede de 23/10/2019 tarihinde arsa alımında kullanılan 800.000 TL tutarla sınırlı
olmak üzere indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.olmak üzere indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Diğer taraftan sermaye artırımında bulunduktan sonra arsa alınması ve arsa bedelinin
artırılan sermaye kullanılarak ödenmesi ile sermaye artırımından önce kredi kullanılarak
alınan arsaya ilişkin kredi borçlarının arttırılan sermaye tutarı ile karşılanması, nakdi
sermaye artırımında indirim uygulamasındaki arsa ve arazi yatırımlarına ilişkin sınırlama
açısından farklılık arz etmemektedir.

Bu nedenle, banka kredisi kullanılarak arsa satın alınmasından daha sonraki bir tarihte nakdi
sermaye artırımında bulunulması halinde nakden artırılan sermayenin bu kredinin
kapatılmasında kullanılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere anılan Kanunun 10
uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin uygulanmasında indirim oranının %0 olarak
uygulanması gerekmektedir. (İstanbul VDB’nca Verilen 30.01.2018 tarih ve 62030549-125[10-2016/486]-

98638 sayılı mukteza)
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C- GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULAMA

İndirim tutarının hesaplanmasında Merkez Bankası tarafından “yararlanılan yıl için en son

açıklanan” ticari krediler faiz oranı dikkate alınacağından geçici vergi dönemlerinden sadece

dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibarıyla bu indirimden yararlanılması mümkün

bulunmaktadır.

Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu

yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait

geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Kanaatimizce bu çerçevede yapılacak olan bir düzenleme ile indirim uygulamasından geçiciKanaatimizce bu çerçevede yapılacak olan bir düzenleme ile indirim uygulamasından geçici

vergi dönemlerinde yararlandırılması sağlanmalıdır. TCMB’nın kullanılan faiz oranlarını ayda

birkaç defa web sitesinde yayınladığı da düşünüldüğünde Maliye Bakanlığı’nında buna

paralel olarak geçici vergi dönemleri itibariyle uygulanabilecek nakdi sermaye artırımı

indirim oranlarını çıkaracağı tebliğ ya da sirkülerler ile mükelleflere duyurması ve geçici

vergi beyanlarında da bu yönde düzenleme yapması yerinde olacaktır.
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D- SERMAYE ARTIŞINA İLİŞKİN VERGİ DAİRESİNE İBRAZ EDİLECEK EVRAKLAR,

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERİLECEK BİLGİLER:

İndirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin; taahhüt edilen sermaye artırımı
tutarının nakit olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırıldığına ilişkin olarak bu işlemleri
içeren ve ilgili banka şubesi tarafından onaylanmış banka hesap özetini kağıt ortamında
veya elektronik ortamda ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde
bağlı oldukları vergi dairesine ibraz etmeleri ayrıca, indirimden faydalanmak isteyen
sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları sermaye ile indirime konu edecekleri tutara
ilişkin bilgileri, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekmektedir. Söz
konusu ibraz yükümlülüğü her sermaye artırımı için geçerlidir.

Aksi takdirde;Aksi takdirde;

 Banka hesap özetinin süresinde verilmemesi durumunda ikinci derece usulsüzlük
cezasının kesilmesi,

 Banka hesap özetinin ibraz edilmediğinin tespit edilmesi halinde ibraz talebine rağmen
ibraz edilmemesi halinde özel usulsüzlük cezasının kesilmesi, bu süre içinde de ibraz
edilmesi kaydıyla, şartları taşıyan mükelleflerin bu indirimden yararlanmaları,
gerekmektedir.

Ayrıca, indirimden faydalanmak isteyen sermaye şirketlerinin, nakdi olarak artırdıkları
sermaye ile indirime konu edecekleri tutara ilişkin bilgileri, her yıl kurumlar vergisi
beyannamesinin “Ekler” bölümünde “Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi”
bölümünde ayrıntılı bir şekilde bildirmeleri gerekmektedir.
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E- ORTAKLARIN ŞİRKETTEN OLAN ALACAKLARININ SERMAYEYE İLAVESİ DURUMUNDA
İNDİRİMDEN YARARLANILABİLİR Mİ?

Şirket ortaklarının sermaye artırımını nakit olarak gerçekleştirmeksizin şirketten olan

alacaklarını sermaye artırımına konu etmeleri halinde; Tebliğde yer alan “nakit dışındaki

varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışlarının ve bilanço içi kalemlerin birbiri

içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışlarının indirimden

yararlanamayacağı, sermaye avanslarının da ödeme tarihinde öz kaynaklar altındaki Diğer

Sermaye Yedekleri hesabında takip edilmesi gerektiği’’ şeklindeki açıklamalardan

hareketle indirimden yararlanılamayacağı sonucu çıkmaktadır.

Ayrıca Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının 12.01.2018 Tarihli, 50426076-125[10-2017/20-Ayrıca Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının 12.01.2018 Tarihli, 50426076-125[10-2017/20-

318]-2836 Sayılı Özelgesinde ortaklar cari hesabında izlenen tutarlar kullanılmak suretiyle

gerçekleştirilen sermaye artırımlarının indirim uygulamasından yararlanamayacağı

şeklindedir.

Kanaatimizce; artırımın tescil edildiği tarihten önce ortakların şirketten olan alacaklarının

en azından rapora bağlanan nakdi kısmının indirim hesabına dahil edilmesi kanun

maddesinin amacına uygun düşecektir.

Bu sayede hem muvazaalı işlemlerin önüne geçilmiş hem de ortakların sonradan

alacaklarını şirketten çekerek nakit yapının bozulması engellenmiş olacaktır.
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F- İNDİRİMDEN YARARLANMADA SÜRE SINIRI VAR MI ?

Şirketler gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları üzerinden, nakdi sermaye artışının
yapıldığı hesap döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap dönemi için ayrı
ayrı indirim uygulamasından yararlanabilecektir.

Sermaye şirketleri tarafından nakdi sermaye artışına ilişkin hesaplanan indirim tutarının
kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili olduğu hesap dönemine ait matrahın tespitinde indirim
konusu yapılamaması halinde indirim hakkından, herhangi bir endekslemeye tabi
tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerine ilişkin matrahın tespitinde yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan 9 seri no’lu KV Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde;

 Bu indirimden yararlanan sermaye şirketlerinin daha sonra sermaye azaltımı yapmaları
halinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için sermayehalinde, nakdi sermaye artışının azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı için sermaye
azaltımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği ayı izleyen aydan itibaren 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.

 Diğer taraftan Maliye Bakanlığı, 5520 sayılı KVK’nın 10/1–ı maddesi uyarınca, nakit
sermaye artışlarını için faiz indirimi imkanı getiren düzenlemede, bu indirimden
yararlandıktan sonra yapılacak olan sermaye azaltımlarında önceliğin nakit olarak konan
sermayeye verileceği görüşündedir.
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G- ORTAKLARCA KREDİ KULLANILMAK VEYA BORÇ ALINMAK SURETİYLE
GERÇEKLEŞTİRİLEN SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM MÜMKÜN MÜDÜR?

Kanunda yer alan hüküm çerçevesinde; Ortaklarca veya Kurumlar Vergisi
Kanununun 12. maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi
kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artışları indirim
hesaplamasında dikkate alınmayacaktır.

Bu çerçevede artırılan sermayenin ortaklarca borç alınarak veya kredi kullanılarak
ödenmesi halinde indirimden yararlanılamamaktadır.

Ancak şirket, ortağının sermaye taahhüdünü hangi kaynaktan karşıladığını
Şirketçe bilinemediği veya şirket ortağı aldığı borcu veya krediyi kısa bir süreŞirketçe bilinemediği veya şirket ortağı aldığı borcu veya krediyi kısa bir süre
sonra kapattığı durumlarda bu durum ciddi sıkıntılar ve tereddütler
yaratabilecektir.

H- HESAPLANAN İNDİRİM HAKKI İÇİN YEVMİYE KAYDI YAPILACAK MI?

İndirim tutarı için bilanço hesapları (1-599) ya da gelir tablosu (6-799) hesapları
kullanılarak yevmiye kaydı yapılmaz. Nazım hesaplarda, döneminde kullanılan ve
sonraki dönemlere devreden indirim tutarı takip edilebilir.
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I- ORTAKLARCA SERMAYE AVANSI OLARAK YATIRILAN TUTARLARIN SERMAYEYE İLAVESİ
DURUMUNDA İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANILABİLİR Mİ?

1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne 10 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 1.

Maddesiyle eklenen “10.6.3.1.1. Sermaye avanslarının durumu” bölümünde;

“İleride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye taahhüdünün yerine getirilmesinde

kullanılmak amacıyla, sermaye artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak

şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

a) Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz sermaye kalemleri arasında yer

alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmesi ve

b) Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin sonuna kadar bu tutarlarla ilgili

sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil ettirilmesi şartıyla, söz konusu kararın ticaret

siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.siciline tescil ettirildiği tarih esas alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.

Dolayısıyla, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminde sermaye

artırımına konu edilmeyen sermaye avansı niteliğindeki tutarların, indirim uygulamasında dikkate alınması

mümkün değildir. Ayrıca, şirketin banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren bilançoda öz sermaye

kalemleri arasında yer alan “Diğer Sermaye Yedekleri” hesabında izlenmeyen tutarlar için, ilgili hesap

döneminde bu tutarlara ilişkin sermaye artırımı gerçekleştirilse dahi indirim uygulamasından

faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.’’ açıklaması yer almaktadır.

Bize göre; tebliğde yer alan ve aynı dönemde tescili gerçekleşmeyen avansların ilerleyen dönemlerde

indirime konu edilemeyeceği yönündeki düzenleme örneğin ortaklarca sermaye avansı ödemesinin

25.12.2018 tarihinde yapıldığı, buna karşın sermaye artırımının sadece 1 hafta sonra 03.01.2019 tarihinde

tescil edildiği durumda 2019 yılı için de indirim hesaplanamayacağı sonucu doğurması kanunun amacına

paralel bir düzenleme olmamıştır.
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İ- SERMAYE ARTIMINA İLİŞKİN TUTARIN BAŞKA ŞİRKETE SERMAYE OLARAK
KONULMASI YA DA KREDİ OLARAK KULLANDIRILMASI

Grup şirketlerinde, sermaye artırımında bulunan bir şirketin, ortak tarafından sermaye
olarak şirkete konan tutarı, gruba dahil diğer bir şirkette yapılan nakdi sermaye artışına
iştirak için kullanması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Bu yöntemde aynı nakit tutar ile
birden fazla şirkette sermaye artışı gerçekleştirmiş olmaktadır.

Bakanlar Kurulu bu gibi durumlarda nakdi sermaye artırımı indirimi uygulamasından birden
fazla kez yararlanılmasını önlemek maksadıyla; artırılan sermayenin başka şirkete sermaye
veya kredi olarak gönderilmesi durumunda faiz indirimi hesaplamasında oranın %0 olarak
uygulanacağı düzenlemesine gitmiştir.

Örneğin; Y Anonim Şirketi’nin Ortağı Bay C sermaye taahhüt borcuna istinaden 5.000.000Örneğin; Y Anonim Şirketi’nin Ortağı Bay C sermaye taahhüt borcuna istinaden 5.000.000
TL tutarında parayı şirketin banka hesabına sermaye olarak göndermiştir. Y Anonim Şirketi
söz konusu tutarı sermaye artırımı olarak tescil ettirdikten sonra iştirak ettiği V Anonim
Şirketi'ne göndermiştir. V Anonim Şirketi de söz konusu tutarı sermaye artırımı olarak tescil
ettirdikten sonra iştirak ettiği K Şirketine göndermiştir. Bu durumda nakit sermaye
artışından kaynaklanan faiz indirimi uygulamasından yalnızca K Şirketi yararlanabilecektir.

Şirketler sermaye artışlarından gelen tutarları iştirak ettikleri şirketlere sermaye olarak
gönderebildikleri gibi, iştirak ettikleri ya da grup şirketi mahiyetine olan diğer şirketler ya
da yalnızca ticari iş ilişkisinde bulundukları şirkete kredi olarak kullandırabilmektedirler.
Bakanlar Kurulu bu durumda da yine faiz indirimi uygulamasında indirim oranının %0
olarak dikkate alınacağını belirtmektedir.
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14- GEÇMİŞ YIL ZARARLARININ MAHSUBU ( K.V.K. MD 9)

1. Kurumlar Vergisi Kanununun 9. maddesinde yer alan hükme göre 5 yıldan fazla
nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar
kurum kazancının tespitinde hasılattan indirilir. Zarar mahsubu işlemi 5 yıllık süreyi
geçmemek şartıyla en eski yıldan başlanarak yapılmalı böylelikle 5 yıllık zamanaşımı
nedeniyle zarar mahsup hakkının ortadan kalkması önlenmelidir. Kanundaki 5 yıllık süre
zararın ortaya çıktığı hesap döneminden sonraki 5 yıllık süreyi kapsar.

2. Mahsuba konu edilecek zarar mali zarardır. Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre
ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır.

3. Kurumlar vergisi beyannamelerinde geçmiş yıl zararlarının mahsubu kazanç
istisnalarından sonra yatırım indiriminden önce uygulanacaktır.

4. İlgili hesap döneminde kazanç olmasına ve indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararı
bulunmasına rağmen geçmiş yıl zararlarını dikkate almayan mükelleflerin, bu dönemi
izleyen yıllarda söz konusu geçmiş yıl zararlarını mahsuba konu etmeleri mümkün değildir.

(Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB’nın 11/05/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-492 sayılı

muktezası.)

5. Şirketin geçmiş yıl zararlarının sermayeye eklenebilecek nitelikte fonlardan veya yedek
akçelerden mahsup edilerek kapatılması, söz konusu geçmiş yıl zararlarının, KVK’nun 9.
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı şartlar dahilinde ve beş yıllık mahsup süresi
de dikkate alınarak kurum kazancından indirilmesine engel teşkil etmeyecektir. (Maliye

Bakanlığı Van Defterdarlığı’nın 25.12.2014 tarih ve 60757842-5520-26 sayılı özelgesi.)
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15- 6736 VE 7143 SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA MATRAH ARTIRIMI YAPILAN YILLARA
AİT ZARARLARIN MAHSUBU:

Hem 6736 sayılı Kanununun hem de 7143 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1-ğ) bendinde,
“Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin matrah artırımında bulundukları yıllara ait
zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıl karlarından mahsup edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, matrah artırımında bulunulan yıllara ait olup henüz indirim konusu yapılamamış
geçmiş yıl zararlarının yarısını yıllık beyanname üzerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi
Kanununun ilgili maddelerinde yer alan esaslar çerçevesinde mahsup edilebilecektir.

Örneğin; Kurumlar vergisi mükellefi (A) A.Ş., 2014-2017 yılları faaliyet sonuçları aşağıdaki
gibidir. Mükellef, 2016 yılında beyan ettiği kar tutarından 2014 ve 2015 yıllarından devreden
geçmiş yıl zararlarını mahsup etmiştir.

YILLAR MALİ KAR/ZARAR DURUMU

Söz konusu mükellefin 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılları için matrah artırımından yararlandığı
durumda 2018 ve müteakip yıllarda mahsup edebileceği geçmiş yıl zarar tutarı 2015 yılından
devreden (1.000 / 2 =) 500 TL, 2017 yılından devreden (15.000 / 2 =) 7.500 TL olmak üzere
toplam 8.000 TL olacaktır.

Diğer taraftan mükellefin 2016 yılı mali karının tespiti sırasında mahsuba konu ettiği 2014 ve
2015 yılı zararları nedeniyle 2016 yılı için herhangi bir düzeltme beyannamesi vermesine
gerek bulunmamaktadır.

YILLAR MALİ KAR/ZARAR DURUMU
2014 10.000 TL zarar
2015 12.000 TL zarar
2016 21.000 TL   kâr
2017 15.000 TL zarar
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16- ORTAKLAR CARİ VE KASA HESABI İÇİN 7143 SAYILI KANUN’DAN YARARLANILMASI
SONUCU MEYDANA GELEN ZARARLARIN, YEDEK AKÇELERDEN VE GEÇMİŞ YIL
KÂRINDAN MAHSUP EDİLMESİNİN VERGİSEL SONUÇLARI

7143 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında beyana konu edilen ve

"Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen tutarların, beyannamede kanunen

kabul edilmeyen gider olarak kurum kazancına eklenmesi gerekmekte olup, bu hüküm

kapsamında kayıtların düzeltilmesi nedeniyle ortaya çıkan zararın, izleyen yıllarda kurum

kazancından indirim konusu yapılması da söz konusu değildir.

Bir başka deyişle, mükelleflerce izleyen yıllarda kâr dağıtımı yapılması hâlinde, ticari bilanço

açısından dağıtılabilir ticari kar tutarı, 7143 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasıaçısından dağıtılabilir ticari kar tutarı, 7143 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası

kapsamında beyan edilen ve "689. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar" hesabı altında

muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır.

Dolayısıyla, 7143 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında kayıtların

düzeltilmesi nedeniyle "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilen tutarlar

gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği taşımadığından; söz konusu zararın, geçmiş yıl

kârlarından veya yedek akçelerden mahsup edilmesi halinde, bu mahsup işlemi kâr dağıtımı

olarak değerlendirilecek ve mahsubu yapılan tutar üzerinden de kâr dağıtımına bağlı vergi

kesintisi yapılacaktır.



17- SERMAYE AZALTIMI İŞLEMLERİNİNİN VERGİSEL BOYUTU

Maliye Bakanlığı uygulamaları çerçevesinde sermaye azaltımının kaynağı ne tür bir

vergileme yapılacağı konusunda belirgin bir role sahiptir. Bu konuda yasal bir düzenleme

bulunmamakla birlikte Maliye Bakanlığı verdiği muktezalarla uygulamaya yön vermektedir.

Bu muktezalar çerçevesinde şirketlerce yapılacak sermaye azaltımı işlemlerinde;

 Öncelikle, işletmeden çekilmesi halinde kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına bağlı vergi

kesintisine tabi tutulacak hesapların (pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, yeniden

değerleme değer artış fonu, iştirakler yeniden değerleme değer artış fonu, maliyet artış

fonu vb.),

 Sonra, sadece kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak hesapların (geçmiş yıl

karları, olağanüstü yedekler, aktifte 5 yıllık süreyi doldurmuş gayrimenkul satış kazancı ile

diğer istisna kazançlardan kaynaklanan fonların vb.),

 Son olarak ise azaltılan sermaye tutarı bunların toplam tutarından fazla ise fazlalığın

işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olan ayni ve nakdi sermayenin,

işletmeden çekildiği kabul edilecektir.
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Bu açıklamalar çerçevesinde;

1- İlk olarak ödenmiş sermayenin yeniden değerleme artış fonlarının sermayeye ilave
edilmesinden kaynaklanan kısmının sermaye azaltımına konu edilmesi halinde, sermaye
azaltımına konu edilen tutar üzerinden Vergi Usul Kanununun mülga mükerrer 298 inci
maddesinin "Yeniden Değerleme" başlıklı bölümünün birinci fıkrası uyarınca* kurumlar
vergisi ve kâr payı dağıtımına bağlı vergi kesintisi hesaplanarak ödenecektir.

* (Mülga Mük. 298/7; Değer artış fonu, sermayeye ilave dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba

nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemin yapıldığı dönemin kazancı sayılarak vergiye tabi

tutulur.)

2- Sonrasında, daha önce sermayeye eklenmiş olan enflasyon düzeltme farklarının, sermaye
azaltımına gidilmesi nedeniyle işletmeden çekilmiş sayılması ve işletmeden çekilen buazaltımına gidilmesi nedeniyle işletmeden çekilmiş sayılması ve işletmeden çekilen bu
tutarların öncelikle kurumlar vergisine, vergi sonrası dağıtılan kazancın da kâr dağıtımına
bağlı vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

(*VUK Mük. 298/5 ve Geç.25/g; Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir

hesaba nakledildiği veya işletmeden çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile

ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tâbi tutulur.)

3/a- Sermaye azaltımının Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi kapsamında istisna edilen kazançtan (beş yıllık süre içinde) karşılanması halinde,
istisna kazanç işletmeden çekilmiş sayılacağından, istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılarak Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ziyaı cezası
ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecek ve kar dağıtımı hükümleri çerçevesinde ortakların
statüsüne göre vergi kesintisi yapılacaktır.
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3/b- Ödenmiş sermayenin kurumlar vergisinden istisna edilen ve sermayeye ilave edilen

taşınmaz ve iştirak hisseleri satış kazancından kaynaklanan kısmının sermaye azaltımına

konu edilmesi halinde, söz konusu kazancın sermaye hesabında kalması için aranılan yasal

süre olan beş yıllık sürenin dolmasından sonra yapılması halinde, sermaye azaltımı yoluyla

işletmeden çekilen bu tutar için kurumlar vergisi hesaplanmayacak, ancak kar dağıtımına

bağlı vergi kesintisine tabi tutulacaktır.

4- Sermayenin yasal veya olağanüstü yedek akçelerin sermayeye ilave edilmesinden

kaynaklanan kısmının kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulması, yedeklerin geçmiş

yıl veya cari dönem zararlarına mahsubu suretiyle sermaye azaltımına konu edilmesi halinde

ise kâr payı dağıtımı olarak değerlendirilmeyeceğinden vergi kesintisi yapılmamasıise kâr payı dağıtımı olarak değerlendirilmeyeceğinden vergi kesintisi yapılmaması

gerekmektedir.

5- Daha önceki yıllarda şirket sermayesine eklenmiş geçmiş yıl karlarının sermaye azaltımı

dolayısıyla ortaklara dağıtılması durumunda kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.

6- Sermaye azaltımının, ortaklar tarafından nakden veya aynen yapılan ödemelerden

karşılanması halinde, ortakların esas olarak işletmeye koydukları sermayeyi Türk Ticaret

Kanunu hükümleri çerçevesinde geri almış olmaları nedeniyle mükellefiyet statüsüne

bakılmaksızın vergilendirme işlemi yapılmayacaktır. Şirket ortakları tarafından nakden veya

aynen konulan sermaye ticari kazancın bir unsuru olmadığından, sermaye azaltımına konu

edilen tutar üzerinden vergi kesintisi de yapılmayacaktır.
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Sermayenin Kaynağı Yasal Düzenleme
Sermaye Azaltımından
Doğacak Vergi Yükü

Yeniden Değerleme 
Değer Artış Fonu

Değer artış fonu, sermayeye ilave dışında
herhangi bir suretle başka bir hesaba
nakledildiği veya işletmeden çekildiği
takdirde, bu işlemin yapıldığı dönem
kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu
dönemde vergiye tabi tutulur.
(V.U.K. Mük. Md. Mülga 298/7)

Kurumlar vergisi + Kâr 
dağıtımına bağlı tevkifat 

Maliyet Artış Fonu 
(G.menkuller, ATİK ve 

Bu fon, sermayeye ilave dışında herhangi
bir suretle başka bir hesaba nakledildiği
veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın

Kurumlar vergisi + Kâr 
(G.menkuller, ATİK ve 
İştirakler Değer Artış 
Fonu)

veya işletmeden çekildiği takdirde, o yılın
kazancına dahil edilerek vergiye tabi
tutulur.
(G.V.K. Md. Mülga 38/3)

Kurumlar vergisi + Kâr 
dağıtımına bağlı tevkifat 

Enflasyon Düzeltme 
Farkları

Pasif kalemlere ait enflasyon fark
hesapları, herhangi bir suretle başka bir
hesaba nakledildiği veya işletmeden
çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı
dönemlerin kazancı ile
ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye
tâbi tutulur.
(V.U.K. Mük. Md. 298/A-5, Geçici 25/g)

Kurumlar vergisi + Kâr 
dağıtımına bağlı tevkifat

101



Sermayenin Kaynağı Yasal Düzenleme
İşletmeden Çekilmesinde 

Doğan Vergiler

7144 Sayılı Kanun İle 
Getirilen  
Taşınmazların 
Yeniden 
Değerlemesinden
Kaynaklanan Fon

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen
değer artışı tutarının, sermayeye ilave
edilme dışında herhangi bir şekilde başka
bir hesaba nakledilen veya işletmeden
çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem
kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu dönemde
gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulur.
(V.U.K. Geçici Madde 31)

Kurumlar vergisi + Kâr 
dağıtımına bağlı tevkifat 

6111, 6736 ve 7143  
Sayılı Kanunlar 

Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara
dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi Vergi YOK.Sayılı Kanunlar 

Kapsamında Emtialar 
İçin Ayrılan Karşılık

dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi
halinde sermayenin unsuru sayılır ve
vergilendirilmez.

Vergi YOK.

Kurumlar Vergisi 
Kanununun 5/1-e 
Maddesindeki 
İstisnadan 
Kaynaklanan Fon 

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde
sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde
başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden
çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana
merkeze aktarılan kısım için uygulanan
istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.
(K.V.K. Madde 5/1-e)

5 Yıllık Süre Dolmadıysa 
Kurumlar Vergisi+ Vergi 
Ziyaı Cezası + Gecikme 
Faizi + Kâr Dağıtımına Bağlı 
Tevkifat

5 Yıllık Süre Dolduysa 
Sadece Kâr dağıtımına 
bağlı tevkifat
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Sermayenin 
Kaynağı

Yasal Düzenleme
İşletmeden 

Çekilmesinde Doğan 
Vergiler

Geçmiş Yıl 
Karları 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi,
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin
ikinci fıkrası ile 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
ile Geçici 62. maddesi hükümleri çerçevesinde
ortağın statüsüne bağlı olarak dağıtılan kâr
paylarından tevkifat yapılacaktır.

Kâr dağıtımına bağlı 
tevkifat 

Emisyon Primi

Şarta bağlı olmayan bir istina olduğu için sermaye
azaltımı yoluyla şirketten çekilmesinde kurumlar
vergisi gündeme gelmeyecek, ancak kar dağıtımına
bağlı tevkifat yapılması gerekecektir. (K.V.K. Madde

Kâr dağıtımına bağlı 
tevkifat 
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bağlı tevkifat yapılması gerekecektir. (K.V.K. Madde
5/1-ç)

Yedek Akçeler 

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi,
Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin
ikinci fıkrası ile 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası
ile Geçici 62. maddesi hükümleri çerçevesinde
ortağın statüsüne bağlı olarak dağıtılan kâr
paylarından tevkifat yapılacaktır.

Kâr dağıtımına bağlı 
tevkifat 

Ortaklarca 
Aynen veya 
Nakden Konulan 
Sermaye

Ortakların şirkete koydukları ayni veya nakdi
sermayeyi TTK hükümleri çerçevesinde geri
almaları vergisel bir sonuç doğurmaz.

Vergi YOK.
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KISMI BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE KURULACAK OLAN ŞİRKETİN HİSSELERİNİN
BÖLÜNEN ŞİRKET ORTAKLARINA VERİLMESİNDEN KAYNAKLANAN SERMAYE
AZALTIMI

Kısmi bölünme işlemlerinde; kısmi bölünme sonucunda kurulacak şirketin
hisselerinin bölünen şirkete değilde bu şirketin ortaklarına verilmesinden
kaynaklanan sermaye azaltımlarında da aynı şekilde sermaye azaltımının yapıldığı
unsurlara bağlı olarak vergilendirme yapılmasının gerekeceğine ilişkin
düzenlemeler yer alan 13 no’lu Kurumlar Vergisi Genel Taslağı yapılan yoğundüzenlemeler yer alan 13 no’lu Kurumlar Vergisi Genel Taslağı yapılan yoğun
eleştiriler nedeniyle yayınlanmazken, Vergi idaresince verilen birçok muktezada
bu tebliğ taslağında yer alan uygulamaya paralel görüş bildirilmektedir.
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TARİH SAYI VEREN MAKAM ÖZET

16.03.2018 62030549-125[19-2015/298]-268217
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

Kısmi bölünme nedeniyle geçmiş yıl
karlarının azaltımında kar dağıtımına bağlı
tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve bilançoda
kayıtlı taşınmazların kısmi bölünmeye konu
edilip edilmeyeceği.

16.03.2018 62030549-120[94-2015/203]-268414
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

Sermayenin, Geçmiş Yıl Kârlarından,
Sermaye Olumlu Farklardan, Nakit Olarak
Ortaklardan Ödenen Sermayeden Oluşması
ve Sermaye Azaltımına Gidilmesi
Durumunda Vergilendirme

16.03.2018 62030549-125[19-2015/298]-268217
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

Kısmi bölünme nedeniyle geçmiş yıl
karlarının azaltımında kar dağıtımına bağlı
tevkifat yapılıp yapılmayacağı ve bilançoda
kayıtlı taşınmazların kısmi bölünmeye konu
edilip edilmeyeceği.

SERMAYE AZALTIMI İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN MUKTEZA ÖZETLERİ

edilip edilmeyeceği.

30.12.2014 71387770-125[19-2014/41]-21
DİYARBAKIR VERGİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

6113 sayılı kanun kapsamındaki
işlemlerden kaynaklanan tutarların
sermayeye ilave edilip edilmeyeceği ve
sermaye azaltımı işleminde kullanılacak
hesap

25.12.2014 60757842-5520-27
VAN DEFTERDARLIĞI 
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

Sermaye azaltımı.

26.09.2013 64597866-125[6-2013]-158
BÜYÜK MÜKELLEFLER 

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Geçmiş yıl zararlarının sermaye azaltımı
yoluyla mahsubunda KVK uygulaması

24.09.2013 64597866-125[19-2013]-155
BÜYÜK MÜKELLEFLER 

VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kısmi bölünme nedeniyle sermaye
azaltılmasında, daha önce sermayeye ilave
edilmiş olan olağanüstü yedeklerin
işletmeden çekiş olarak değerlendirilip
değerlendirilemeyeceği.
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TARİH SAYI VEREN MAKAM ÖZET

05.12.2012 62030549-125[9-2012/58]-3132
İSTANBUL VERGİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ortaklar tarafından nakden ödenen sermayeden,
yeniden değerleme fonlarından, geçmiş yıl
kârından ayrılan olağanüstü yedek akçeden ve
vergiden istisna edilen gayrimenkul satışından elde
edilen kazançtan oluşan ödenmiş sermaye
tutarından geçmiş dönem ve cari yıl zararına
mahsup edilmesi ile yapılan sermaye azatlımı
işleminin vergi mevzuatı karşısındaki durumu

08.08.2012 B.07.1.GİB.4.35.16.01-125-741
İZMİR VERGİ DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI

Sermaye azaltımı suretiyle ortaklara dağıtılacak
kaynakların her bir sermaye unsuru açısından
kurumlar vergisi ve gelir vergisi karşısındaki
durumu hakkında.

SERMAYE AZALTIMI İŞLEMLERİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN MUKTEZA ÖZETLERİ

21.02.2012 B.07.1.GİB.4.38.15.01-KV-20-195-28
KAYSERİ VERGİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Geçmiş yıl zararlarının sermaye azaltımı yoluyla
mahsubunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı

31.01.2012 B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 94-388
İSTANBUL VERGİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sermaye azaltımında ortaklara yapılan ödemelerin
gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı.

30.12.2011 B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-56-77
GAZİANTEP VERGİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sermayeye eklenen yeniden değerleme değer artış
fonu ve geçmiş yıl karlarının sermaye azatlımı
yapılması sonucundaki vergisel durumu hk.

22.11.2011 B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 30-2071
İSTANBUL VERGİ 

DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sermaye azaltımına gidilerek hakim ortak olan
yabancı şirkete ödemiş olduğu sermayenin iade
edilmesi durumunda tevkifat yapılıp yapılmayacağı
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18- SERMAYE TAMAMLAMA VEYA ZARAR TELAFİ FONLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

6102 sayılı TTK’nun «Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu» başlıklı 376.
maddesi hükmü çerçevesinde; son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek
akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde,
derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya
sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.

Gerekçe:
Son yıllık bilânçodan, zararlar sebebiyle sermaye ile kanunî yedek akçeler toplamının
üçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, yönetim kurulunun çağrısı üzerineüçte ikisinin karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, yönetim kurulunun çağrısı üzerine
genel kurul iki karardan birini alabilir. Bu iki karardan birini almamışsa anonim şirket
sona erer.

(1) Sermayenin Üçte Biri İle Yetinme, yani sermayenin azaltılıp zararın bünye dışına
atılması;

(2) Tamamlama; azaltılan sermaye kadar veya ondan fazla sermaye artırımı yapılması
veya bilânço açıklarının pay sahiplerinin tümünce veya bazı pay sahipleri
tarafından kapatılması ya da bazı alacaklıların alacaklarını silmesidir. Bu ek yüküm
ne sermaye konulması ne de borç verilmesi olmayıp karşılıksızdır.
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SERMAYE TAMAMLAMA VEYA ZARAR TELAFİ FONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yeni TTK’nın 376’ncı maddesinde yapılan düzenleme ile sermayenin tamamlanması ile
kastedilen husus, maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere, sermayenin;

 Azaltılan sermaye kadar veya ondan fazla sermaye artırımı yapılması,
 Bilanço açıklarının pay sahiplerinin tümünce veya bazı pay sahipleri tarafından
kapatılması,
 Bazı alacaklıların alacaklarını silmesi kastedilmektedir.

Ancak Maliye Bakanlığı iştirak edilen şirkete yapılan sermaye tamamlama fonu
ödemelerinin yapıldığı iştirakçe gelir yazılarak vergilendirilmesi görüşündedir.

Bu çerçevede, sermaye tamamlama fonu adı altında ödenen tutarların, iştirak edilen şirketBu çerçevede, sermaye tamamlama fonu adı altında ödenen tutarların, iştirak edilen şirket
tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında sermayeye ilave edilmediğinden,
iştiraklerin maliyet bedeline eklenmesi ya da Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı ve Kurumlar
Vergisi Kanununun 8 inci maddesinde sayılan giderler kapsamına da girmediğinden, gider
yazılması veya zarar olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Sermaye tamamlama fonunun ödendiği iştirakin ise söz konusu tutarların sermayeye ilave
edilmemesi ve vergi mevzuatında bir istisna hükmü bulunmaması nedeniyle, bu tutarları
kurum kazancına dâhil etmesi gerekmektedir.

(Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca verilen 01/06/2012 tarih ve B.07.1.GİB.0.06.49-010.01-11
sayılı ile mukteza.)
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19- ORTAK VEYA ORTAKLA İLİŞKİLİ KİŞİLERDEN TEMİN EDİLEN
BORÇLANMALARDA, ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI
HÜKÜMLERİNİN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ

 Kurumların ortak veya ortakla ilişkili kişilerden yapmış oldukları borçlanmalarda; emsal
faiz oranının uygulanmasını gerektiren transfer fiyatlandırması hükümleri ile borcun faizini
gider kabul etmeyen örtülü sermaye hükümlerinin çeliştiği ve/veya çakıştığı izlenimi
doğuyorsa da aslında hükümler birbirini tamamlamaktadır.

 Örtülü sermayede, öz sermayenin üç katını aşan borç, ödünç para olarak kabul
edilmeyerek örtülü (gizli) sermaye sayılmıştır. Bu durumda, ortak veya ortakla ilişkili
kişilerden temin edilen borçlarda örtülü sermaye hükümleri öncelikli hüküm olarak
değerlendirilecek ve örtülü sermaye kapsamında olmayan borçlanmalar (gerçekdeğerlendirilecek ve örtülü sermaye kapsamında olmayan borçlanmalar (gerçek
borçlanmalar) içinse örtülü kazanç hükümleri uygulanabilecektir. Yasa hükmü ile örtülü
(gizli) sermaye niteliğini kazanan borçlanmaların, borç olarak kabul edilmesi ve örtülü
kazanç hükümleri gereğince emsal faiz oranının uygulanması mümkün olmayacaktır.

 Bu nedenle, ortak veya ortakla ilişkili kişilerden alınan borçların öncelikle 12. maddede
yer alan örtülü sermaye hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi; örtülü sermaye
kapsamında olduğu tespit edilen borçlara ilişkin örtülü sermaye faizlerinin tamamının
reddedilmesi, örtülü sermaye niteliğinde olmayan borçlar içinse emsale göre hesaplanan
faiz farkının dikkate alınması suretiyle hesaplanan örtülü kazancın kurum matrahından
indiriminin kabul edilmemesi gerekmektedir.
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ÖRNEK:
Dönem Başı Özsermaye = 100 br.
Ortaktan alınan borç = 400 br.

400 400 brbr --

Örtülü Sermaye = 100 br.

100 100 brbr --

300 300 brbr --

200 200 brbr --
TFYÖKD kapsamında 
değerlendirilecek kısım  = 300 br.
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EMSALİNDEN YÜKSEK FAİZ ÖDENMESİ

 Ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınan borçlar için emsalinden yüksek oranda
faiz ödenmesi halinde, yapılan borçlanma işlemine ilişkin olarak örtülü sermaye
ve transfer fiyatlandırması hükümlerinin birlikte çalıştırılması gerekir.

 Buna göre, örtülü sermaye yönünden; yapılan borçlanmanın örtülü sermaye
sayılan (dönem başı öz sermayesinin üç katını aşan) kısmına isabet eden faiz
giderinin tamamının reddedilmesi gerekir. Transfer fiyatlandırması yönündense,
söz konusu borcun örtülü sermaye sayılmayan, başka bir ifadeyle gerçek
borçlanma olarak kabul edilen kısmına isabet eden emsal fiyat farkının örtülü
kazanç dağıtımı olarak kabul edilmesi gerekir.

ÖRNEK (Emsalinden Yüksek Faiz Ödenmesi) 
(A) Kurumunun dönem başı öz sermayesi 100 br. olup, ortağı Bay (B)’den yapmış olduğu 

borçlanmaya ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Alınan borç tutarı   : 400 br.
Ödenen faiz :   80 br (%20)

Emsal faiz :   40 br (%10)

Yukarıdaki verilere göre, 
Örtülü sermaye [400 – (100 x 3)=] 100 br. 
Örtülü sermayeye isabet eden faiz gideri = (80/4=) 20 br. (KKEG) 

Örtülü olarak dağıtılan kazanç = (400-100=) 300 br. borca isabet eden ödenen faiz/emsal 
faiz farkı olan (60-30=) 30 br. olarak hesaplanacaktır. 
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EMSALİNDEN DÜŞÜK FAİZ ÖDENMESİ

Ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınan borçlar için emsalinden düşük oranda faiz

ödenmesi halinde, söz konusu borcun örtülü sermaye sayılan kısmına isabet eden faiz

giderinin KKEG olarak dikkate alınması gerekmektedir. Öte yandan, yapılan faiz ödemesi

emsalinden düşük olduğu için, borcu kullanan yönünden transfer fiyatlandırması yoluyla

örtülü kazanç dağıtımında bulunulduğundan söz edilmesi mümkün değildir.

Buna karşın, işlemin diğer tarafı, yani borcu veren ve verdiği borç için emsalinden düşük

oranda faiz tahsil eden kişi veya kurum açısından transfer fiyatlandırması hükümlerinin

uygulanması mümkün olabilecektir. Ancak bunun için, borcu verenin, bir kurumlar vergisiuygulanması mümkün olabilecektir. Ancak bunun için, borcu verenin, bir kurumlar vergisi

mükellefi veya GVK’nın 41. maddesi kapsamında teşebbüs sahibi olması gerekir.

EMSALİNE UYGUN ORANDA FAİZ ÖDENMESİ

Ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınan borçlar için emsaline uygun oranda faiz ödenmesi

halinde, söz konusu borcun örtülü sermaye sayılan kısmına isabet eden faiz giderinin

KKEG olarak dikkate alınması gerekmekte olup, faiz oranı emsaline uygun belirlendiğinden

transfer fiyatlandırması yönündense yapılması gereken bir düzeltme bulunmamaktadır.
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HİÇ FAİZ ÖDENMEMESİ DURUMU

 Ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınan borçlar için faiz ödenmemesi halinde

örtülü sermaye kapsamında reddedilecek bir faiz gideri de söz konusu

olmayacaktır. Bununla beraber, döviz cinsinden borçlanılması ve buna ilişkin

olarak bir kur farkı gideri doğmuş olması halinde ise, kur farkı giderinin

örtülü sermayeye isabet eden kısmının gider olarak dikkate alınamayacağı

tabiidir.tabiidir.

 Öte yandan, tıpkı emsalinden düşük faiz ödenmesi durumunda olduğu gibi,

işlemin diğer tarafı, yani borcu veren kişi veya kurum açısından transfer

fiyatlandırması hükümlerinin uygulanması mümkün olabilecektir. Ancak

bunun için, borcu verenin, bir kurumlar vergisi mükellefi veya GVK’nın 41.

maddesi kapsamında teşebbüs sahibi olması gerekir.
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20- HİBE DESTEKLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

ISO 14001:2004 VE ISO 9001:2008 BELGELERİNİN ALINMASI SIRASINDA YAPILAN
GİDERLERİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN
ALINAN TUTARIN VERGİLENDİRİLMESİ

ISO 14001:2004 ve ISO 9001:2008 belgelerinin alınması sırasında mükellef
kurumca yapılan harcamaların kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate
alınması mümkün olup, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan kuruma ödenen
tutarlarında kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.(1)

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE
ALINAN HİBENİN KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINIP ALINMAYACAĞI

Kurumun ticari faaliyetiyle ilgili olarak "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının
Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi
Tebliği" kapsamında yapılan "V. Etap Ekonomik Yatırımlar" için hibe olarak aldığı
destek tutarını kurum kazancının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alması
gerekmektedir. (2)

(1) Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul VDB’nın 25/8/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-1432 sayılı muktezası.
(2) Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara VDB’nın 19/8/2011 tarih ve B.07.4.DEF.0.03.10.00-KVK.MUK.196-33 sayılı muktezası.
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE YAPILAN AR-GE FAALİYETİNE
YÖNELİK ALINAN HİBELERİN VERGİLENDİRİLİP VERGİLENDİRİLMEYECEĞİ

Teknokentlerde faaliyette bulunan mükelleflerce TUBİTAK'tan geri ödemesiz

olarak alınan destek tutarının alındığı yılın kurum kazancına dahil edilmesi ve

4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine istinaden de vergiden istisna

edilmesi gerekmektedir. (3)

KOSGEB'İN GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK SAĞLADIĞI DESTEKLER
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KOSGEB'İN GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ OLARAK SAĞLADIĞI DESTEKLER

KOSGEB tarafından nitelikli eleman istihdamı ve yurtiçi fuarları finansal

programı gibi geri dönüşümsüz olarak firmalara yapılan ödemelerin kurum

kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

(3) Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara VDB’nın 15/09/2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-10-1-572 sayılı
muktezası.



21- İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA 2019 YILI UYGULAMASI

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesinde;
Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar,
yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma
katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.

Bu maddenin uygulamasında yatırıma katkı tutarı, indirimli 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. Yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle
yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırıma katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı
hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.
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İndirimli Kurumlar Vergisi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 2012/3305 sayılı Karar
kapsamında düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarına fiilen
başladıkları tarihten itibaren, hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben;

a) Toplam yatırıma katkı tutarının Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranını geçmemek ve

b) Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak üzere, yatırım döneminde diğer
faaliyetlerinden 1/1/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançlarına indirimli kurumlar
vergisi uygulanabilmektedir. Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasına 6322 sayılı Kanunla
eklenen (c) bendi hükmüyle, mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının
yatırım döneminde diğer faaliyetlerinden 01/01/2013 tarihinden itibaren elde ettikleri
kazançlarına, indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yatırıma katkı tutarının kısmen
kullandırılması mümkün hale gelmiştir.



Sonrasında 05.10.2016 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2016/9139 sayılı Bakanlar Kurulu
kararıyla da, 2012/3305 sayılı Kararın 15’inci maddesinin 5’inci maddesine; “Bu maddeye
göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması
tutarını aşmamak ve toplam katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım
döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya
kurumlar vergisi uygulanabilir.” hükmü ilave edilmiştir.

Öte yandan, 22.02.2017 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara Geçici 8’inci
madde eklenmiştir. Söz konusu maddeye ilişkin 30.12.2017 tarihli Resmî Gazetede
yayımlanan 2017/11175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla da tadilat yapılmıştır.

Buna göre; İmalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik
belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım
harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi
indirimi desteğinde;
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indirimi desteğinde;

Uygulanacak yatırıma katkı oranlarının her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına
15 puan ilave edileceği,

Kurumlar vergisi ve gelir vergisi indiriminin yüzde yüz oranında uygulanacağı,

Yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği
kazançlarına uygulanacak oranının yüzde yüz olacağı, belirtilmiştir.

Diğer taraftan tamamlanmayan yatırımlarda devredecek yatırıma katkı tutarı için yeniden
değerleme oranında artırım uygulamasından yararlanılamayacaktır.

Son olarak 28.02.2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 798 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 2019
yılında yapılacak yatırım harcamaları için % 15 ek yatırım katkı oranı ve % 100 vergi indirimi
uygulamasına devam edecektir.



ÖRNEK: Konfor Konfeksiyon İmalat ve İhracat Anonim Şirketi 04.01.2018 tarihinde aldığı

yatırım teşvik belgesi kapsamında 1. Bölgede bulunan Antalya ilinde US-97 Kodu:18 olan

Giyim Eşyası İmalatı sektöründe komple yeni yatırıma başlamış olup, yatırım 05.12.2019

tarihinde tamamlanma vizesi için başvurulmuş ve tesis fiilen 25.02.2020 tarihinde üretime

başlamıştır. Yatırım teşvik belgesinde Yatırıma Katkı Oranı %15 ve İndirimli Kurumlar Vergisi

Oranı %50 olarak belirlenmiştir.

Konfor Konfeksiyon İmalat ve İhracat Anonim Şirketi’nin bahse konu teşvik belgeli

yatırımına ve kurumlar vergisi matrahlarına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:

Belgede Öngörülen Toplam Yatırım Tutarı 20.000.000 TL

Belge Kapsamında 2018 Yılında Gerçekleşen Yatırım Tutarı 8.000.000 TL
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Belge Kapsamında 2018 Yılında Gerçekleşen Yatırım Tutarı 8.000.000 TL

Belge Kapsamında 2019 Yılında Gerçekleşen Yatırım Tutarı 12.000.000 TL

2018 Yılı Kurumlar Vergisi Matrahı 7.000.000 TL

2019 Yılı Kurumlar Vergisi Matrahı 25.000.000 TL

Mükellef kurumun yukarıda yer alan verilerden hareketle 2018 ve 2019 yıllarında
yararlanabileceği azami yatırıma katkı tutarlarını, varsa devreden katkı tutarlarını ve
ödemesi gereken kurumlar vergisi yükünü aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

(Örneğin çözümünde Şirketin her iki yılda da kurumlar vergisi matrahının ticari bilanço karına
eşit olduğu kabul edilecektir.)



A Belgede Öngörülen Toplam Yatırım Tutarı 20.000.000 TL
B Belge Kapsamında 2018 Yılında Gerçekleşen Yatırım Tutarı 8.000.000 TL
C Belge Kapsamında İzleyen Yıllarda Yapılması Öngörülen Yatırım Tutarı 12.000.000 TL
D YTB’de Yazılı Yatırıma Katkı Oranı %15
E=(D+%15) Artırımlı Yatırıma Katkı Oranı (2017/9917 Sayılı BKK) %30
F= (B * E) 2018 Yılı Harcamalarından Hareketle Hesaplanan Yatırıma Katkı Tutarı

(8.000.000 TL *%30=)
2.400.000 TL

G= (C * E) 2019 Yılı Harcamalarından Hareketle Hesaplanan Yatırıma Katkı Tutarı
(12.000.000 TL *%30=)

3.600.000 TL

H= (F+G) Mükellefin Yararlanabileceği Toplam Azami Yatırıma Katkı Tutarı 6.000.000 TL
I 2018 Yılı Kurumlar Vergisi Matrahı 7.000.000 TL
J= (F/0,20) Belge Kapsamında 2018 Yılında Gerçekleşen Yatırım Tutarından

Hareketle Diğer Faaliyetlerden Elde Ettiği Kazançlar İçin
10.909.091 TL 
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Hareketle Diğer Faaliyetlerden Elde Ettiği Kazançlar İçin
Yararlanılabilecek İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı Tavanı
(2.400.000 TL /0,22=)

K 2018 Yılı İndirimli Vergi Uygulanabilecek Kurumlar Vergisi Matrahı 7.000.000 TL
L=(K*%0) 2018 Yılı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0 TL
M=(K*%20) Yararlanılan Katkı Tutarı (7.000.000 TL *%22=) 1.540.000 TL
N=(F-M) 2018 Yılı Harcamalarından Devreden Yatırıma Katkı Tutarı Hakkı 860.000 TL
O=G 2019 Yılı Harcamalarından Kaynaklanan Yatırıma Katkı Tutarı Hakkı 3.600.000 TL
P=(N+O)/0,22 Belge Kapsamında Diğer Faaliyetlerden Elde Ettiği Kazançlar İçin

Yararlanılabilecek İndirimli Kurumlar Vergisi Matrahı Tavanı
(840.000 + 3.600.000) /0,22=

17.203.636 TL 

R=(K*%0) 2019 Yılı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
(17.203.636*%0) + (25.000.000-17.203.636) *%22

1.715.200 TL


