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KUR FARKI SORUNSALI 
Ekrem KAYI 

YMM, Ortak 

 

Ülkemizde faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmaların en büyük sorunlarından 

birinin de yabancı para cinsinden olan mevcut ve borçlarının değerlenmesi 

sonucunda oluşan olumlu/olumsuz kur farklarının finansal tablolar üzerinde yarattığı 

garip durumdur. Vergi Usul Kanunu’nun amir hükümlerine göre gerçek usulde defter 

tutmak zorunda olan tüm vergi mükellefleri, değerleme gününde, yabancı para 

cinsinden olan tüm iktisadi kıymetlerini (varlık-alacak ve borçlarını) Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nca ilan edilen döviz kurları ile değerlemek zorundadır. Özellikle son 

zamanlarda kurlarda yaşanan sert dalgalanmalar nedeniyle, döviz cinsinden varlık 

ve borçlarını değerlemek zorunda olan firmalarda, ciddi boyutta olumlu/olumsuz kur 

farkları oluşmaktadır. Bazı istisnai durumlar hariç, olumlu-olumsuz kur farklarının 

kambiyo kârı/kambiyo zararı hesapları yoluyla dönemsel Gelir Tablosuna 

yansımasıyla, tamamen dışsal nedenlerden kaynaklanan ve faaliyet kârını gölgede 

bırakan tuhaf bir dönem kâr-zarar hesabı oluşmasına yol açmaktadır. Döviz 

kurlarındaki seyrin mutedil olduğu dönemlerde elbette böyle garabet durumlar 

ortaya çıkmamakla birlikte, içinden geçmekte olduğumuz süreçte döviz kurlarında 

oldukça sert dalgalanmalar yaşanmaktadır. Vergi Uygulamasında ise, bu gibi sert 

kur dalgalanmalarında yapılacak değerleme işlemlerine ilişkin özel bir düzenleme 

öngörülmediğinden, şirketlerin finansal tablo ve görünümlerinde arzu edilmeyen 

manzaralar ortaya çıkmaktadır. Döviz kurlarındaki sert dalgalanmaların müsebbibi 

şirketler olmadığına göre, içinde bulunulan olağan dışı süreçlerde, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’nın da özel düzenlemeler yaparak firmaları rahatlatması beklenir. Kur farkı 

sorununun hakkaniyete uygun bir şekilde çözümüne ilişkin görüş ve önerimiz; 

 

Bilindiği gibi firmaların döviz cinsinden olan mevcutları ve alacaklarının, 

değerleme günü için ilan edilmiş döviz kurları ile değerlenmesi neticesinde oluşan 

“kur farkı gelirleri” kambiyo kârı adı altında gelir tablosuna “kâr” olarak intikal 

etmekte iken, borçlarının değerlenmesi neticesinde oluşan “kur farkı giderleri” ise 

kambiyo zararı adı altında “zarar” olarak intikal etmektedir. Yabancı para cinsinden 

borç ve alacakları olan firmalarda; henüz alacak tahsil edilmemiş ve borç 

ödenmemiş olsa bile, hesaplanan kur farkları tahakkuk esası ile gelir-gider hesapları 

ile ilişkilendirilmektedir. Vadesi gelmediği için tahsil edilmemiş dövizli alacak ile 

ödenmemiş dövizli borç tutarı ne kadar yüksek ise, firmanın gelir tablosunu ve 

bilançosunu o ölçüde baskı altına almaktadır. Kur farkı gelir ve giderlerini, ticari 

yaşamın normal vade farkı-faiz vb. uygulamaları ile karıştırmamak gerekir. Vade farkı, 

faiz vb. unsurlar taraflar arasında önceden anlaşma yoluyla kararlaştırılan teamüllere 

uygun uygulamalardır. Oysa kur farkları, öngörülmesi çok zor ve dışsal faktörlerin 

tetiklediği ticari değişkenlerdir. Dolayısıyla henüz vadesi gelmemiş dövizli alacakların 

değerlemesinden kaynaklanan kur farkı gelirleri, firmaları beklenmedik vergi yükü ile 

karşı karşıya bırakmaktadır. Kaldı ki, döviz geliri tahsil edilmeden ödenecek bir vergi, 

daha sonra döviz kurunun aşağı doğru gitmesi halinde önceden ve fuzulen vergi 

ödenmesine neden olabilmektedir. Tersi durumda, diğer bir ifadeyle henüz vadesi 

gelmemiş dövizli bir borcun değerlemesinden kaynaklanan kur farkı giderleri de 

gider yazılmak suretiyle vergi matrahını aşağı çekerek daha az vergi ödenmesini 

sağlayabilmektedir. Aynı firma bünyesinde kur farkı gideri, kur farkı gelirinden fazla 
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çıkıyorsa vergisel yönden işine gelebilir. Ancak dövizli borcu çok yüksek olduğu için 

vergi çıkmamakla birlikte, dönemsel kronik zarar içinde olan firmalarda öz 

kaynakların önemli ölçüde aşınmasına, hatta negatif öz varlık durumuna düşürerek 

“borca batık firma” durumuna düşürebilmektedir. 

Sorunun çözümüne yönelik önerimiz son derece basit ve sade olup, Vergi Usul 

Kanunu’nun lafız ve ruhunda yerini bulabilecek niteliktedir. Öncelikle dönemsel 

değerleme işlemleri esnasında elbette, döviz cinsinden tüm mevcut, alacak ve 

borçlar değerlenmelidir. Aktif kıymetlerin (mevcut ve alacaklar) değerlemesinden 

kaynaklanan kur farkı gelirleri “Pasif Geçici Hesaplar”da, Pasif hesapların(borçların) 

değerlemesinden kaynaklanan kur farkı giderleri ise “Aktif Geçici Hesaplar” da 

izlenmelidir. Söz konusu hesaplar firma bilançosunun aktif ve pasif hesapları arasında 

izlenecek ve Gelir Tablosu hesapları ile hiç ilişkilendirilmemiş olacaktır. İzleyen 

dönemlerde, değerleme konusu dövizli borç ve alacaklar tahsil edildiğinde ya da 

ödendiğinde, tekrar değerleme yapılarak gerekli mahsup ve gelir- gider hesaplarının 

çalıştırılacağı tabiidir. Böylece, döviz cinsinden izlenen hesaplar tahsil ve tediye 

tarihine kadar bilanço hesaplarında izlenerek, gelir tablosu hesapları ile 

irtibatlandırılmamış ve önceden haksız vergi ödemenin sonuçları ortadan kaldırılmış 

olacaktır. Bu uygulamada, dövizli borç ve alacakların değerlemesinden taviz 

verilmemekte ancak haksız vergi ödenmesi ortadan kaldırılmaktadır. Önerilen 

doğrultuda bir uygulamaya geçilebilmesi için Vergi İdaresinin gecikmeden bu 

doğrultuda bir düzenleme yapması sağlanabilmelidir. Bu şekilde bir düzenleme 

yapılması halinde uygulamanın ihtiyari olması da esas olmalıdır. Firmalar bu 

uygulamayı kendi özel durumlarına göre seçebilmelidir. İçinde bulunulan çalkantılı 

süreç ve 2022 yılının öngörülemezliğinin bu tip radikal düzenlemeleri zorunlu kıldığı 

görüşündeyim. 

 

 

 

“Bir araya gelmek bir başlangıçtır, beraberliği sürdürmek bir ilerleme… 

Beraber çalışmaksa gerçek başarıdır. - Henry Ford” 
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FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI UYGULAMASI 
Necat KOLĞU  

Baş Denetçi 

  

15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı 

Kanunun 37’nci maddesiyle 5520 sayılı Kanunun 11’nci maddesinin birinci fıkrasına 

aşağıdaki bent eklenmiştir. 
 

“i) Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktöring ve finansman şirketleri 

dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır 

olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara 

ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve 

maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan 

kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

 

 Yine aynı Kanunun 6’ncı maddesiyle de 193 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin 

birinci fıkrasının mülga (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
 

“9. Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma 

münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı 

kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan 

gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca 

kararlaştırılan kısmı. 

 

Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 
 

İlgili maddedeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi 700 Sayılı KHK'nın 45’nci ve 173’ncü 

maddesiyle “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 Cumhurbaşkanı Kanun’dan kaynaklanan bu yetkisini 04.02.2021 tarihli 31385 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Karar ile kullanmıştır. Bu Karar, 01/01/2021 

tarihinden başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 Cumhurbaşkanı Kararının yayımlanmasından sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı 

(Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan konuyla ilgili olarak 25/05/2021 tarihinde 31491 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik 

Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ ile uygulamaya açıklık getirmiştir. Tebliğ ile yapılan 

açıklamaların özeti aşağıdaki gibidir. 
 

- Finansman giderleri; yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü 

faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktöring kuruluşlarına verilen iskonto 

bedelleri ve benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarını ifade 

etmektedir. 
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- -Yabancı kaynaklar; bilançonun kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı 

kaynaklar toplamını ifade etmektedir. 

- Finansman gider kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi 

mükellefleri hakkında uygulanacaktır. 

- Finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayesesi 

gerekmekte olduğundan bu düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli olup 

işletme hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 

- Dönem sonu itibarıyla kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, 

1/1/2013 tarihinden itibaren sağlanan yabancı kaynaklara ilişkin olarak mahiyet ve 

tutar itibarıyla 1/1/2021 tarihinden itibaren kesinleşen gider ve maliyet unsurları gider 

kısıtlamasına tabi tutulacaktır. 

- Gider kısıtlaması kapsamında olup bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi 

mükellefleri, her bir geçici vergilendirme döneminin son günü itibarıyla finansman 

gider kısıtlaması öncesi Vergi Usul Kanununa göre çıkaracakları bilanço esas alınmak 

suretiyle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayesesi yaparak finansman gider 

kısıtlamasına tabi olup olmayacaklarını tespit edeceklerdir. Yıllık dönemde; hesap 

dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerde 31 Aralık tarihli bilanço, özel hesap 

dönemini kullanan mükelleflerde ise hesap döneminin son günü itibarıyla çıkarılacak 

bilanço esas alınacaktır. 

- Gider ve maliyet unsurlarından yatırımın maliyetine eklenenler gider kısıtlaması 

kapsamı dışındadırlar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar 

çerçevesinde, zorunlu olarak ya da mükellefin ihtiyarında maliyete eklenen yabancı 

kaynaklara ait gider ve maliyetler gider kısıtlamasına konu olmayacaktır. 

- Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri 

giderler ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı 

olmaksızın yapılan giderlerin gider kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir. 

Aynı şekilde bir finansman gideri olmayıp finansman geliri azalması niteliğinde olan 

erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları da finansman gider kısıtlaması 

kapsamı dışındadır. 

- Satıcılar hesabıyla ilgili Vergi Usul Kanununun 280’nci maddesi kapsamında 

değerlemesinden kaynaklanabilecek kur farkı giderleri gider kısıtlaması kapsamında 

değerlendirilecektir. 

- Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine 

ilişkin ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın kullanım 

süresine bağlı olarak doğmayan gider ve maliyet unsurları finansman gider kısıtlaması 

uygulamasına tabi olmayacaktır. 

- Kredi faizleri üzerinden hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir 

yabancı kaynağın işletmede kullanım süresine bağlı olarak doğanlar finansman gider 

kısıtlaması uygulamasına konu edilecektir. 

- İşletmelerce banka vb. kurumlardan temin edilen kredilerin, bu işletmelerin üzerinde 

herhangi bir finansman yükü kalmaksızın grup şirketlerine aktarılması halinde, bu 

kredilere ilişkin finansman giderinin, krediyi devralan ve fiilen kullanan şirket 

bünyesinde gider kısıtlamasına tabi tutulması gerekmektedir. 

- Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin 

gider kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese 

etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün olmayıp finansman giderleri toplamının gider 

kısıtlamasına konu edilmesi gerekmektedir. 
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- 1/1/2013 tarihinden itibaren sağlanan yabancı kaynaklardan doğan kur farkı giderleri 

2021 yılı kazancının tespiti de dahil olmak üzere döviz kurlarındaki değişim dikkate 

alınarak hesaplanan gerçek tutarları ile finansman gider kısıtlamasına konu edilecektir. 

- Aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici 

vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem 

tarihi veya dönem sonu itibarıyla bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması 

halinde bu tutar finansman gideri kısıtlamasında dikkate alınacaktır. 

- Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı 

gelirleri ile kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesi mümkün değildir. 

- Temin edilen yabancı kaynağın mevduat vb. şekillerde değerlendirilmesi sonucu 

doğacak kur farkı geliri şirketin bilançosunun aktifinde yer alan bir varlığın 

değerlemesi sonucu oluştuğu için, yabancı kaynağa ilişkin kur farkı giderinden mahsup 

edilemeyecektir. 

- İşletmenin kullanmış olduğu yabancı kaynaklara ilişkin faiz ve kur farkı gibi giderlerden 

örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya binek 

otomobillerde gider kısıtlaması uygulamaları nedeniyle kurum kazancının tespitinde 

hali hazırda KKEG olarak dikkate alınmış olanlar finansman gider kısıtlamasına tabi 

tutarın hesabında dikkate alınmayacaktır. 
 

Finansman gider kısıtlamasıyla ilgili örnek hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir. 

Finansman Gider Kısıtlaması Örnek Hesaplama 

1 Özsermaye tutarı 1.000.000,00 

2 Yabancı kaynak toplamı (Aktif-Özsermaye) (KVYK + UVYK) 2.000.000,00 

3 Özsermayeyi aşan yabancı kaynak tutarı (2-1) 1.000.000,00 

4 Aşan kısmın yabancı kaynağa oranı (3/2) %50 

5 Finansman gider tutarı (780,660,656 ..vb hesaplar) 500.000,00 

6 
Örtülü sermayeye ait finansman gideri (KKEG)(örtülü 

sermaye var ise) 
0,00 

7 Hesaplamada dikkate alınacak finansman gideri (5-6) 500.000,00 

8 Aşan kısma isabet eden finansman gideri (4*7) 250.000,00 

9 KKEG olacak finansman giderleri (8*%10) 25.000,00 

 

 Yukarıdaki örnek hesaplamada da görüleceği üzere 25.000,00 TL’nin Kanunen 

Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. 
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Finansman gider kısıtlaması için öncelikle bilançonun düzenlenmesi gerekmektedir. 

Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynakların toplamının özsermayeyi aşması durumunda 

780-Finansman Giderleri hesabı, 646/656-Kambiyo Karları/Zararları hesapları gözden 

geçirilmeli böylelikle hesaplamada dikkate alınacak tutar bulunmalıdır. Özellikle  

646-Kambiyo Karları ve 656-Kambiyo Zararları hesaplarının altında kur farklarının hangi 

aktif/pasif hesaplardan kaynaklandığına ilişkin muavin hesap açılmasında fayda 

bulunmaktadır. 

 

 

 

“Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.” Ben Sweetland 
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ŞİRKETLERİN HALKA AÇILMASININ YARARLARI VE 

İZLENMESİ GEREKEN SÜREÇLER 

İlkay ÖNAL 

Baş Denetçi 

 

 

Bilindiği üzere halka açılma, halka kapalı anonim ortaklık tarafından çok sayıda 

ve önceden bilinmeyen yatırımcıya şirkete ortak olmaları amacıyla ilk defa pay satışı 

yapılması olarak tanımlanmaktadır. 

 

Ülkemizde anonim ortaklıklar çoğunlukla aile şirketi hüviyetine sahiptir. 

Dolayısıyla şirketlerin sürekliliği de aile bireylerine bağlı olmaktadır. 

Peki halka açılma ile birlikte aile şirketi hüviyeti nasıl değişiklik ve gelişim 

gösterecektir, bu yönde bilgilere yer verelim… 

Halka açık olmayan şirketler bahsettiğimiz üzere genellikle aile bireylerine bağlı 

olarak yaşamlarını sürdürmektedirler. Şirketlerin büyüme ve ivme kazanmaları şirket 

ortaklarının aldıkları ve/veya almak istedikleri risk doğrultusunda şekillenmektedir. Kredi 

kuruluşları bu kategorideki şirketlerde daha çok şahsi mal varlığı veya teminatları baz 

alarak, güvenceyi sağlamakta ve kredi riskini bu bağlamda yönetmektedirler. 

Girişte de değindiğimiz üzere; anonim ortaklıkların halka açılması çok sayıda 

yatırımcının şirkete ortak olmalarını sağlamak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 

izin alınarak pay satışlarını gerçekleştirebilmesi BİST’de işlem görmesi ile mümkün 

olabilmektedir.  

- Halka açılmanın faydaları: 

 

1. Finansman İhtiyacının Karşılanması 

Alternatif finansman yöntemlerine göre daha uygun finansman temini ve sermaye 

maliyetinin düşürülmesini sağlar. Borçlanmanın aksine belirli bir vadede faiz ve 

anapara ödemesi gerektirmez. Teminat, ipotek istenmez. Aynı zamanda halka açılma 

şirketlerin kurumsal yapılarını ve bilinirliğini artırdığından daha uygun şartlarda 

finansman sağlanabilmesine neden olmaktadır. 

 

2.Ortaklara Likidite Sağlanması 

Halka açık şirketlerin payları borsada işlem görmekte olup, payların borsada işlem 

görmesi organize piyasada sağlıklı bir fiyat oluşmasına ve yatırımcıların bu fiyat 

üzerinden alım-satım yapabilmelerine olanak tanımaktadır. Böylelikle şirket ortaklarının 

sahip oldukları payları vakit ve değer kaybetmeden satmaları ya da satın almak 

istedikleri payları piyasa fiyatından satın almaları hızlı likidite elde etmeleri mümkün 

olmaktadır.  
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        3.İtibar Görme 

Halka açılan şirketlerin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetim ve gözetiminde 

olması, bağımsız dış denetime tabi olması sebebiyle TFRS uygulama ve şeffaflık 

sorumluluğu nedeniyle, tüketiciler, yatırımcılar ve kredi sağlayan kuruluşlar nezdinde 

prestij ve güveni artmaktadır. 

4.  Yaygın Tanıtım 

Halka açılan şirketlerin kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte şeffaflık ve 

hesap verilebilirlik düzeyi yüksektir. Yatırımcılar, kredi sağlayan kuruluşlar ve kamu 

kurumları nezdinde bilinirlik artmakta, faaliyet gösterdiği sektörde avantajlı duruma 

gelmektedir.  

 5.  Kurumsal Yönetimin Tesis Edilmesi 

KOBİ’lerin büyük bir kısmı aile şirketlerinden oluşmakta olup, ömürleri de bilindiği 

üzere çeşitli sebeplerle kısıtlı olabilmektedir. Halka açılma ile birlikte kurumsal 

yönetim ilkeleri uyarınca yönetilen şirketler de yönetimde etkinlik sağlanmakla 

birlikte, profesyonel anlayışla işletme sürekliliği hedeflenmektedir. 

- Halka arz sürecinin aşamaları: 

Halka açılmayı planlayan şirketlerin öncelikle şirket içerisinde bu sürecin 

yönetimine ilişkin birtakım hazırlıkları tamamlaması gerekmektedir. Ön hazırlık olarak;  

1. Esas sözleşmenin değiştirilmesi ve genel kurul kararı alınması: 

Halka arz edilmek istenen payların Borsa da işlem görebilmesi için, esas 

sözleşmenin tadil tasarıları Kurul’a sunulur. Esas sözleşmede payların devir ve 

tedavülünü kısıtlayıcı, ortakların haklarını kullanmalarını engelleyici hükümler var ise 

sözleşmenin bu hükümlerinin değiştirilmesi gerekir. Aynı zamanda sözleşmedeki 

hükümlerin sermaye piyasası mevzuatına uygun hale getirilmesi, kayıtlı sermaye 

sistemine geçiş, kurumsal yönetim ilkeleri gereği komitelerin oluşturulması vb 

hükümler dikkate alınarak kurula sunulur. Kurul’un uygun görüşü alındıktan sonra, 

bu defa genel kurul’un onayına sunulur. 

2. Aracılık Sözleşmesinin İmzalanması 

Halka arz başvuru sürecinde öncelikle halka arza aracılık yapmaya yetkili bir 

kuruluş ile (Yetkili kuruluşların listesi Kurul’un internet sitesinde yer almaktadır.) 

sözleşme imzalanması gerekir. Sözleşmede Kuruluş ve şirketin hak ve yükümlülükleri, 

halka arz yöntemi vb. hususlara yer verilir. 
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3. Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim 

Halka arz için başvuruda bulunan şirketler, Kurul tarafından belirlenen yıllara ve ara 

dönemlere ilişkin finansal tablolarını sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak 

hazırlamak ve yetkili bir denetim şirketine denetim yaptırmak zorundadır. 

4. Halka Arz İzahnamesi 

İçeriği Kurul tarafından belirlenen halka arz izahnamesinin başvuru sırasında 

Kurul’a iletilmesi gerekmektedir. 

İzahname özeti asgari aşağıdaki bilgileri içermelidir. Bu bilgiler izahnamenin ilgili 

bölümleriyle uyumlu olacak şekilde doldurulmalıdır: 

a) Ortaklık hakkında bilgiler (ortaklığın tarihçesi, gelişimi ve faaliyetleri vb.), 

b) Risk faktörleri, 

c) Ortaklığın yönetim ve denetim kurulu üyeleri, üst yöneticileri ile bağımsız 

denetim kuruluşunu tanıtıcı temel bilgiler, 

d) İhraca ilişkin özet veriler ve tahmini halka arz takvimi, 

e) Seçilmiş finansal bilgiler, finansal tablolara ilişkin özet veriler ve bunlara ilişkin 

önemli değişiklikler ile sermaye yapısı ve borçluluk durumu, 

f) İhracın gerekçesi ve halka arzdan elde edilecek net nakit girişinin kullanım 

yerleri, 

g) Finansal durum ve faaliyet sonuçları hakkında bilgiler, 

h) Personel hakkında bilgi, 

i) Ortaklık yapısı ve ilişkili taraf işlemleri hakkında bilgiler, 

j) İhraca ve borsada işlem görmeye ilişkin bilgiler (satış ve dağıtım esasları, 

mevcut paylarını satan ortaklar, ihraç maliyeti vb), 

k) Ek bilgiler (sermaye tutarı, esas sözleşmenin önemli hükümleri, incelemeye 

açık belgeler). 

 

5. Başvuru 

Şirket tarafından gerekli evraklar hazırlandıktan sonra izahnamenin onaylanması 

amacıyla Kurul’a ve eş zamanlı Borsa’ya başvuru yapılır. 

6. Yerinde İnceleme 

Şirketin başvurusunun kabulü sonrasında, şirket merkezi ve faaliyette bulunduğu 

tesisler Kurul ve Borsa Uzmanlarınca yerinde ziyaret edilerek gerekli incelemeler ve 

gözlemler gerçekleştirilir. 
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    7.  Paylara İlişkin İzahnamenin Onaylanması 

Kurul izahnamede yer alan bilgilerin tutarlı, belirlenen standartlara uygun, eksiksiz 

hazırlandığının tespiti halinde izahnamenin onaylanmasına karar verir. 

    8. Payların Halka Arzı 

Kurulca onaylanmış izahname, teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde 

ihraççının internet sitesinde, ihraççının KAP üyeliğinin bulunması durumunda KAP’ta ve 

yetkili kuruluşun internet sitesinde ilan edilir. İzahname ilandan itibaren on beş işgünü 

içerisinde Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanarak sicile tescil edilir. Halka arza en erken, 

izahnamenin ve fiyat tespit raporunun yayımlanmasını takip eden üçüncü gün 

başlanabilir. Satış süresi iki iş gününden az, yirmi iş gününden fazla olmamak üzere 

ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından serbestçe belirlenir. 

    9. Satış Sonuçlarının Bildirilmesi ve Borsa’da İşlem Görme 

Sermaye Piyasası araçlarının satış süresinin sona erdiği tarihten itibaren beş yıl 

süreyle sermaye piyasası araçlarını satın almak isteyen tüm yatırımcılara ilişkin olarak 

hazırlanan liste ile satış sonuçlarının ihraççı veya halka arz eden tarafından basılı olarak 

ve ayrıca elektronik ortamda saklanması ve korunması zorunludur. 

Sonuç ve Değerlendirme: 

Yukarıdaki bölümlerde halka açılmanın faydalarına ve halka açılma sürecinde 

izlenmesi gereken prosedürlere yer vermeye çalıştık. Özetlemek gerekir ise; genel 

olarak aile şirketi hüviyetine sahip anonim şirketlerin, halka açılma kararlarını sağlıklı 

olarak gerçekleştirebilmeleri için, şirketin kurumsallaşma süreçlerinde yol almış olması 

ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum ile ilgili gelişmeler kaydetmesi gerekmektedir. 

Şirket ortakları tarafında, halka açılmanın piyasadan uygun finansman kaynağı 

sağlamanın yanı sıra bu sürecin iyi yönetilmesi durumunda şirketin değerini artıracağı 

ve şirketin sürekliliğine de büyük katkı sağlayacağı bilici ile hareket etmelidirler. 

 

 

“Mutluluk hazır bulabileceğimiz bir şey değildir. Davranışlarımız bizi mutluluğa 

götürür.” - Dalai Lama 
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 

GİRİŞİM SERMAYESİ FONU İNDİRİMİ 

Mustafa Turan 

MÜSLEHİDDİNOĞLU 

Kıdemli Denetçi 

  

Girişim sermayesi, girişimcilerin yaratıcı fikirlerini ve yeni üretim tekniklerini hayata 

geçirebilmeleri için gerekli olan finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, yüksek risk 

ve karşılığında yüksek getiri beklentisine dayalı olarak ortaya çıkmış bir finansal olgudur. 

Ülkemizde daha önce risk sermayesi yatırım fonu ve risk sermayesi yatırım ortaklığı 

olarak düzenlenen girişim sermayesine ilişkin sermaye piyasası kurumları, 6362 sayılı yeni 

Sermaye Piyasası Kanunu ile önemli değişikliklere uğrayarak girişim sermayesi yatırım 

fonu ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı adıyla yeniden düzenlenmiştir. Türk vergi 

mevzuatında girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarının önemi göz önünde 

bulundurularak teşvik edici vergi düzenlemelerine yer verilmiştir. Girişim sermayesi 

yatırım fon ve ortaklıklarının kazançları bütünüyle kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Girişim sermayesi yatırım fonu, SPK tarafından yayınlanan “Girişim Sermayesi 

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)”7 ile düzenlenmiştir. (III52.4) Tebliği m.4-

(1)’de girişim sermayesi yatırım fonu, SPK hükümleri uyarınca nitelikli yatırımcılardan 

katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, 

inançlı mülkiyet esaslarına göre, Tebliğ m.4-(3)’te belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan 

portföyü işletmek amacıyla SPK’dan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve 

girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan 

ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığı olarak tanımlanmıştır. 

KVK’nın 5/1-d bendine göre ise Türkiye’de kurulu girişim sermayesi yatırım fonları 

ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Vergi Usul Kanunu’nu 

325/A maddesinde yer alan hükme göre; SPK’nın düzenleme ve denetimlerine tabi 

olarak kurulmuş veya kurulacak olan girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye 

olarak konulması veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla 

ilgili dönem kazancından veya beyan edilen gelirden girişim sermayesi fonu ayrılabilir. 

Bu fon kurum kazancının veya beyan edilen gelirin %10 unu ve öz sermayenin %20 sini 

aşamaz. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine eklenen (g) bendi ile de Vergi 

Usul Kanunu’nun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarlar 

kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından 

indirim konusu yapılabilmektedir. 

Girişim sermayesi fonunun ayrılması ve pasife alınması 

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutar mükellefin bilançosunun pasifte 

geçici bir hesapta tutulur. Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarına veya girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırılır. Aksi halde zamanında 

tahakkuk ettirilemeyen vergiler gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. 
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Fonun kurum kazancından indirim şartları 

Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için; 

- İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10'unu, toplam fon tutarının 

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması, 

- Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca 

gösterilmesi gerekmektedir. 

İndirim tutarının hesaplanması, beyannamede gösterilmesi ve fon kaydı 

İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya 

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

tüm indirim ve istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + 

kanunen kabul edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm indirim ve istisnalar] 

dikkate alınacaktır. 

Vergi Usul Kanunu’nun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu ilgili dönem 

kazancından ayrılacağından, pasifte özel bir fon hesabına alınacak tutar hesap 

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

işleminin, izleyen hesap döneminin başından itibaren kurumlar vergisi beyannamesinin 

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

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

vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle de indirimden 

yararlanılabilecektir. 

Dolayısıyla geçici vergilendirme dönemlerinde fon ayrılması ve indirim 

uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. 

Girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların mükelleflerce pasifte geçici bir 

hesapta tutulması, fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması gerekmektedir. Söz konusu yatırımın 

yapılmaması halinde, indirim konusu yapılan tutar nedeniyle tahakkuk ettirilecek vergi 

gecikme faizi ile birlikte mükelleften tahsil edilecektir. 

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

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

indirim uygulanmayacaktır. Ancak, ayrılan toplam fon tutarı hiçbir suretle öz 

sermayenin %20'sini aşamayacaktır. 
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Fonun amacı dışında kullanılması 

Bu fon, amacı dışında herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledilmesi, 

işletmeden çekilmesi, ortaklara dağıtılması, dar mükelleflerce ana merkeze aktarılması 

veya işin terki, işletmenin tasfiyesi, devredilmesi, bölünmesi ya da girişim sermayesi 

yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma 

paylarının elden çıkarılmasından itibaren altı ay içinde aynı amaçla yeniden 

kullanılmaması halinde, bu işlemlerin yapıldığı veya sürenin dolduğu dönemde vergiye 

tabi tutulur. Dolayısıyla bu fonun işletme tarafından söz konusu hisselerde tutulması 

işletme açısından önemlidir. 

Vergileme, amaç dışı kullanım veya amaca uygun kullanım için kanunda 

belirtilen sürenin dolmasına rağmen kullanılmadığı dönemde bu fon tutarları beyan 

edildiği döneme ilişkin dönem zararı, geçmiş yıl zararları, indirim ve istisnalarla 

ilişkilendirilmeksizin vergilendirilecektir. Ancak önceki yıllar beyannamelerinde indirim 

konusu yapılan tutarlar bakımından yeniden vergileme söz konusu olmayacaktır. 

Örnekle özetlemek gerekirse, 2020 yılı sonunda dönem kazancı 3.000.000-TL, öz 

sermayesi 5.000.000-TL olan şirketin kanunen kabul edilmeyen giderleri 200.000-TL, 

istisnaları 250.000-TL, geçmiş yıl zararları 400.000-TL’dir. Girişim sermayesi fonu ayırarak 

yatırım yapmak istemektedir.  

Öncelikle iki sınır vardır.  

• Öz sermaye üzerinden %20 olan sınır (5.000.00*0,20=) 1.000.000-TL 

• Dönem karı üzerinden sınır (3.000.000+200.000-250.000-

400.000=)2.550.00*%10=255.000-TL 

Firma tarafından 2020 yılı sonunda hesaplanabilecek fon miktarı maksimum 

255.000-TL olacaktır. Bu tutar 2020 gelir tablosunda duracak, 2021 yılı başından 

kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar 590/570 hesaplardan 549-

Özel fonlar hesabına çekilecektir. Kurumlar Vergisi beyannamesi üzerinde de 

“Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde 413- kod ile 

indirim olarak düşülecek ve vergi dışı bırakılmış olacaktır. 

2021 yılı sonuna kadar girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya fonlarına 

yatırım yapılmalıdır. Eğer bu süre içerisinde yatırım yapılmaz 2020 yılı kurumlar vergisinde 

eksik ödenen vergi gecikme faizi ile birlikte ödenir.  

Aynı şirketin 2021 yılı sonunda öz sermeyesi 6.000.000-TL indirim ve istislar 

düşüldükten sonra net dönem karı 10.000.000-TL olsun,  

Öz sermaye üzerinden %20 olan sınır (6.000.00*0,20=) 1.200.000-TL 

Dönem karı üzerinden sınır 10.000.000*%10=1.000.000-TL olmaktadır.  

Firma tarafından 2021 yılı sonunda hesaplanabilecek fon miktarı kar üzerinden 

maksimum 1.000.000-TL olarak hesaplanacaktır. Ancak toplam fon tutarı öz 

sermayenin %20’sini geçemeyeceğinden 2021 öz sermaye sınırı olan 1.200.000-TL’den 

2020 yılında ayrılan fon olan 255.000-TL düşüldüğünde öz sermaye sınırı 945.000-TL 
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olacaktır. Bu nedenle 2021 yılında ayrılabilecek maksimum fon 945.000-TL olarak 

bulunacaktır.  

Her yıl yeniden hesaplama yapılacak olup, her iki sınırda her yıl yeniden tespit 

edilecek, toplam fonda öz sermayenin %20’sini aşamayacaktır. Bu nedenle %10 kar 

üzerinden hesaplanan sınırda geçmiş yıl ayrılan fonlar düşülmezken, öz sermaye 

üzerinden hesaplanan sınırda geçmiş yıllarda ayrılan fonlar düşülecektir.  

 

 

 

“Başkaları yararına iyi bir şey yapmak görev değil, zevktir çünkü sizin sağlık ve 

mutluluğunuzu artırır.”  Zoroaster 
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VUK’UN YENİ DÜZENLEMELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI 

YENİDEN DEĞERLEME MÜESSESESİ 

Ahenk ÜYÜCÜ 

Kıdemli Denetçi 

 

 
 

7326 Sayılı Kanun ile tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan 

gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde kayıtlı bulunan taşınmazlar ile 

amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerin ve bunlardan amortismana tabi olanlara ait 

amortismanların değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle 

yeniden hesaplanması imkanı sağlanmıştır. Düzenlemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı 

530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

Daha sonra 26.10.2021 tarih 31640 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 7338 sayılı 

Kanunun 31. Maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesinin başlığı 

“Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” şeklinde 

değiştirilmiş ve yeniden değerleme uygulaması bilanço esasına göre defter tutan tam 

mükelleflerden dileyenler için kalıcı hale getirilmiştir. 

7338 Sayılı Kanun’la gelen ve 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek olan son 

düzenlemelerin VUK’un geçici 31.maddesi kapsamındaki yeniden değerleme 

uygulamasına etkisi bulunmamaktadır. 

Yazımızın konusunu da son düzenlemelere göre Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 

298.maddesine ilave edilen “Ç” fıkrası ile geçici 32.maddesi kapsamında yeniden 

değerleme uygulaması olup VUK’un geçici 31.maddesiyle de kıyaslaması yapılacaktır. 

1. Yeniden Değerleme Yapabilecek Mükellefler Kimlerdir?  

VUK mükerrer 298/Ç’ye göre tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter 

tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri (kollektif, adi komandit ve adi şirketler 

dahil, (A) fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında söz konusu fıkranın (1) numaralı 

bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını 

Türk para birimi dışında başka bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç),  

2. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek Varlıklar Nelerdir?  

VUK mükerrer 298/Ç’ye göre enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının 

gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, bilançolarına dahil 

bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe 

sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilenler hariç) yeniden 

değerleyebilirler. 

VUK’un geçici 31. ve geçici 32.maddelerinde taşınmaz ve amortismana tabi iktisadi 

kıymetlere değerleme imkanı sağlanmışken mükerrer 298/Ç maddesinde sadece amortismana 

tabi iktisadi kıymetlere yeniden değerleme imkanı sağlanmıştır. Boş arazi ve arsalar için 

mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yeniden değerleme yapılamazken geçici 31. ve 

geçici 32.maddeye göre değerleme yapılabilecektir.  
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3.  Yeniden Değerleme İçin Esas Alınacak Değer Nedir? 

VUK mükerrer 298/Ç’ye göre; yeniden değerlemede, iktisadi kıymetlerin ve bunlara 

ait amortismanların, bu Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen 

ve değerlemenin yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer 

alan değerleri dikkate alınır. Amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması 

durumunda, yeniden değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak 

ayrılmış varsayılarak belirlenir. 

VUK Geçici 32. Madde uyarınca  mükerrer 298 inci maddeye eklenen (Ç) fıkrası 

kapsamında yeniden değerleme yapabilecek olan mükellefler, anılan fıkra uyarınca 

ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden önceki hesap döneminin 

sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer 

iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya 

kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve iktisadi kıymetler hariç) aşağıdaki 

şartlarla yeniden değerleyebilirler. 

VUK Geçici 31’e göre ise iktisadi kıymetin 09.06.2021 tarihli aktifte kayıtlı değeri 

dikkate alınır.  

4. Kur Farkı ve Kredi Faizlerinin Değerleme Kapsamında Olacak Mıdır?  

VUK mükerrer 298/Ç’ye göre; İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş 

bulunan (iktisadi kıymetlerin aktifleştirildiği hesap dönemine ilişkin olanlar hariç) kur 

farkları ve kredi faizleri (bunlara isabet eden amortismanlar dâhil) yeniden değerleme 

kapsamına girmez. 

VUK Geçici 31 ve Geçici 32. Maddelere göre ise maliyet bedeline ilave edilen tüm 

kur farkı ve faiz giderleri değerlemeye tabi tutulabilmektedir. 

5. Yeniden Değerleme Yapmak İçin Kullanılacak Oran Nedir? 

VUK mükerrer 298/Ç’ye göre; Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme 

yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye 

İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat 

artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler için, özel hesap 

döneminin başladığı takvim yılına ait oran esas alınır. 

 

Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden 

değerleme oranı, bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda 

bir önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat 

Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenir. 

 

VUK Geçici 32. Madde’sine göre;  

✓ Daha önce enflasyon düzeltmesine tabi tutulan ve geçici 31.maddeye göre 

değerleme yapılmayan iktisadi varlıklar için; 

i) En son bilançoda yer alan taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi 

kıymetler ile bunların amortismanları için, anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında 



 

 
 Denge Bülten Ocak 2022 – Sayı: 210 23 

 

M 

A 

K 

A 

L 

E 

L 

E 

R 

yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap 

döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, söz konusu bilançonun ait olduğu tarihi 

takip eden aya (2005 Ocak Ayı) ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran, 

ii) En son bilanço tarihinden sonra (01.01.2005 Tarihi ve sonrasında) iktisap edilen 

taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile bunların amortismanları için, 

anılan maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu 

hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, bunların 

iktisap edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran, 

✓ Daha önce Kanunun geçici 31 inci maddesine göre değerleme yapılan iktisadi 

varlıkları için; 

 

i) Birinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan 

taşınmazlar ve amortismanları için, mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında 

yapılacak yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap 

döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı Mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine 

bölünmesi ile bulunan oran, 

ii) Yedinci fıkrasında yer alan tarihe kadar yeniden değerlemeye tabi tutulan 

taşınmazlar ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile bunların amortismanları için, 

mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yapılacak yeniden değerlemenin 

ilgili olduğu hesap döneminden önceki hesap döneminin son ayına ilişkin Yİ-ÜFE 

değerinin, 2021 yılı Haziran ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan oran,  

 

dikkate alınır.  

 

Bu bent uyarınca dikkate alınacak Yİ-ÜFE ibaresi; Türkiye İstatistik Kurumunun her 

ay için belirlediği 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) değerlerini, 

1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) değerlerini ifade eder. 

 

6. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulan İktisadi Kıymetlerin Elden Çıkarılmasının 

Sonuçları Nelerdir? 

VUK mükerrer 298/Ç’ye göre; yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi 

kıymetlerin elden çıkarılması (satış, devir, işletmeden çekiş, tasfiye gibi) halinde, bunlara 

isabet eden pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışları 

aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulur. Bu hükümden yeniden değerleme 

sonucu oluşan farkların ilgili amortismana tabi iktisadi kıymetler elden çıkarıldığında 

satış karına ilave edileceğini anlamaktayız. Sermaye artışı yapılmışsa 

vergilendirilmeyeceği hususu tabidir. 

VUK’un Geçici 31.ve Geçici 32.maddelerine göre ise yeniden değerlemeye tabi 

tutulan iktisadi kıymetlerin satılması veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması halinde, 

pasifte özel fon hesabında gösterilen değer artışı tutarları, satış kazancına dâhil 

edilmez. Bu durumda fon hesabı kayıtlarda kalmaya devam eder. 

7. Beyan Dönemi Ne Zamandır ve Ödenecek Vergi Nasıl Hesaplanır? 

VUK mükerrer 298/Ç’ye göre; beyan yükümlülüğü yok ancak tebliğle bildirim 

yükümlülüğü getirilebilir. Enflasyon düzeltmesi şartları oluşmayan dönemlerde 

yapılabilir. Şartların oluşması halinde enflasyon düzeltmesi yapılır. Enflasyon düzeltmesi 
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şartlarının oluşmadığı dönemlerde tekrar yeniden değerleme yapılabilir. Henüz tebliğle 

belirlenen vergi miktarı bulunmamaktadır.  

VUK Geçici 31’e ve geçici 32’ye göre yapılan yeniden değerlemenin beyan 

dönemi değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadardır. 

Değerleme sonrası net aktif değerinden değerleme öncesi net aktif değeri düşülerek 

vergi matrahı ve bu matrahın üzerinden %2 vergi hesaplanır. Beyanın zamanında 

yapılmaması ya da tahakkuk eden verginin süresinde ödenmemesi halinde bu madde 

hükümlerinden faydalanılamaz. 

VUK Geçici 31’e göre; 31 Aralık 2021 tarihine kadar yeniden değerleme 

yapılabilir. Beyanının 31 Ocak 2022 tarihine kadar yapılması gerekir. 

VUK Geçici 32’ye göre; VUK’un 298/Ç maddesi öncesi yeniden değerleme 

yapmadan öncesinde bir kez yapılabilir sonrasında yapılamaz. 

8. Üç Düzenlemeye Göre Ortak Hususlar Nelerdir? 

Yeniden değerleme müessesinde Mük.298/Ç, geçici 31.ve geçici 32. 

Maddeye göre aşağıdaki uygulamalar ortaktır.  

✓ Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan değer artışı, yeniden 

değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet eden değer 

artışları ayrıntılı gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabına 

alınır. Pasifte özel fon hesabında gösterilen bu tutarların, mükellefler tarafından 

istenildiğinde sermayeye ilave edilmesi mümkündür. Söz konusu fonun 

sermayeye ilavesi dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya 

işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin yapıldığı dönem kazancı ile 

ilişkilendirilmeksizin bu dönemde gelir ve kurumlar vergisine tabi tutulur. 

✓ Yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden amortisman ayırılır. 

✓ Yapılmaları ihtiyaridir. 

✓ Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmaz ve 

iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulamaz. 

✓ İktisadi kıymetin yeni değeri/amortismanı yeniden değerlemeye esas değer ile 

yeniden değerleme oranın çarpılmasıyla bulunur. 

✓ Önceki yılların herhangi birinde amortisman ayrılmamışsa hesaplama yeniden 

değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış 

varsayılarak belirlenir. 

✓ Değer artışları bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gösterilir. 

Kaynakça: 

- 7326 Sayılı Kanun,- 7338 Sayılı Kanun,- 26.10.2021 tarih 31640 sayılı Resmi Gazete, 

- Yeniden – Yeniden Değerleme – VUK’un Mükerrer 298/Ç ve Geçici 32. Maddeleri İle 

Geçici 31/7 Maddesi Karşılaştırmalı – Doğan ÇENGEL, YMM, Savaş UZUNSAKAL, YMM. 

“Güven bir ayna gibidir. Bir kez çatladı mı çizik gösterir.”TS.Eliot 
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BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) VE TÜRKİYE 

MUHASEBE STANDARTLARI/TÜRKİYE FİNANSAL 

RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS) 

ARASINDAKİ FARKLARIN KARŞILAŞTIRILMASI 

Süleyman NAZCAN 

Kıdemli Denetçi 

  

Genel Değerlendirme 

      Dünyada mal ve hizmet ticaretinin sınır tanımadan artması ülkeleri muhasebe 

dilinde ortak bir zeminde buluşmaya sevk etmiştir. Ortak bir muhasebe dili oluşturmaya 

yönelik çalışmaları Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu yürütmektedir. Ülkemizde 

muhasebe sisteminin geliştirilmesi ve ortak muhasebe sistemine geçiş meslek yasası 

çıktıktan sonra hız kazanmıştır. Günümüzde uluslararası muhasebe sistemine kendi ülke 

sistemimizi uyarlama çalışmaları ise 26 Eylül 2011 tarihinde 660 Sayılı KHK ile Türkiye 

Muhasebe Standartları Kurumu (TMSK) yerine kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu (KGK) ile yürütülmektedir. Kurum 2014 yılında bağımsız 

denetim kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarını (TMS/TFRS-Tam Set) uygulamasını kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar 

(KAYİK) için zorunlu tutmuştur. KAYİK’ ler dışında kalan işletmeler ise ihtiyari olarak 

(TMS/TFRS-Tam Set) uygulamışlardır. Tam set uygulamayan işletmeler ise bir düzenleme 

yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı tabi olarak Maliye Bakanlığı tarafından 1994 

yılında uygulanmaya başlayan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) 

hükümleri çerçevesinde mali tablolarını düzenlemişlerdir. 

     29 Temmuz 2017 tarihinde TMS/TFRS-Tam Set uygulamayan işletmeleri için 

ülkemiz muhasebe sistemini uluslararası sisteme uygun hale getirmek amacıyla Büyük 

ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) yayınlanmıştır. BOBİ 

FRS, TMS/TFRS uygulamayan ancak bağımsız denetime tâbi olan işletmelerin 

uygulayacakları finansal raporlama çerçevesi olarak belirtilmiştir. 

      Çalışmamızda bağımsız denetime tabi olma ölçütlerinden bahsedilip 

sonrasında BOBİ FRS ile TMS/TFRS karşılaştırılmış kısmen veya tamamen farklı olduğu 

noktalar ile finansal durum tablosu ve kar veya zarar tablosu düzenlenmesi açısından 

farklılıklar özet tablolar yardımıyla sunulmuştur.  

 

1. Bağımsız Denetime Tabi Olma Ölçütleri 

 

    Bağımsız denetime tabi işletmelerin belirlenmesinde dikkate alınan ölçütler 

yıllar bazında değişikliğe uğrayıp son halini 01.01.2018 tarihinden tarihin den itibaren 

geçerli olmak üzere 26/03/2018 tarihli ve 2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi 
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Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile almıştır. Söz konusu Karar’da 

denetime tabi olacak şirketler 4 gruba ayrılmıştır. 

1. Grup: Herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın denetime tabi olan şirketler (Karar’a 

Ekli I sayılı listede sayılan şirketler) 

2. Grup: Karar’a Ekli II sayılı listede sayılan şirketlerden, aşağıdaki ölçütlerden en 

az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi 

sağlayan şirketler: 

a)   Aktif toplamı 30 milyon ve üstü Türk Lirası, 

b)   Yıllık net satış hasılatı 40 milyon ve üstü Türk Lirası, 

c)   Çalışan sayısı 125 kişi ve üstü. 

3. Grup: Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer 

piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini 

tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi sağlayan 

şirketler: 

a)   Aktif toplamı 15 milyon ve üstü Türk Lirası, 

b)   Yıllık net satış hasılatı 20 milyon ve üstü Türk Lirası, 

c)   Çalışan sayısı 50 kişi ve üstü. 

4. Grup: Yukarıda belirtilenler dışında kalan şirketlerden aşağıdaki ölçütlerden en 

az ikisini tek başına veya bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte üst üste iki hesap dönemi 

sağlayan şirketler: 

a)   Aktif toplamı 35 milyon ve üstü Türk Lirası, 

b)   Yıllık net satış hasılatı 70 milyon ve üstü Türk Lirası, 

c)    Çalışan sayısı 175 kişi ve üstü. 

 

         İşletmeler bireysel veya iştirak ve bağlı ortaklıklarıyla birlikte belirtilen 

koşullardan en az ikisini art arda iki hesap dönemi aştıklarında bir sonraki dönem 

bağımsız denetime tabi olacaklardır. 

 

2. Bobi Frs Ve Tms/Tfrs Özellikleri 

   KGK tarafından yayınlanan TMS/TFRS ve BOBİ FRS’lere ilişkin özellikler ve 

standartların karşılaştırılması   aşağıdaki gibidir. 

BOBİ FRS’nin Temel Özellikleri; 

• 27 bölüm standardı ve 9 adet ek kısımdan oluşmaktadır.  

• 281 sayfadan oluşmaktadır.  

• Standardın anlatım dili sade ve anlaşılabilirdir. 



 

 
 Denge Bülten Ocak 2022 – Sayı: 210 27 

 

M 

A 

K 

A 

L 

E 

L 

E 

R 

TMS/TFRS ‘nin Temel Özellikleri;  

• 25 Adet TMS standardı  

• 4 Adet TMS yorumu  

• 16 Adet TFRS standardı  

• 15 Adet TFRS yorumu  

• Kavramsal çerçeve ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. 

      Aşağıdaki tablo da BOBİ FRS’yi oluşturan 27 bölüm ve isimleri ile bu bölümlere 

karşılık gelen Tam Set Standartlar’a yer verilmiştir. BOBİ FRS’de birebir karşılığı olmayan, 

7 adet TFRS ve 5 adet TMS olmak üzere toplamda 12 adet Tam Set Standart vardır. 

Bunların bazılarına BOBİ FRS Bölüm standartlarının içerisinde yer verilmiştir. 

TFRS/TMS BOBİ FRS 

TMS 1 

Kavramsal Çerçeve  

Finansal Tabloların Sunuluşu Bölüm 1 

Kavramsal 

Çerçeve ve 

Finansal Tablolar 

TMS 7 
Nakit Akım Tabloları 

Bölüm 2 
Nakit Akış 

Tablosu 

TMS 8 

Muhasebe Politikaları, Muhasebe 

Tahminlerinde Değişiklikler ve 

Hatalar 
Bölüm 3 

Muhasebe 

Politikaları 

Tahminler ve 

Yanlışlıklar 

TMS 10 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 

Bölüm 4 

Raporlama 

Döneminden 

Sonraki Olaylar 

TFRS15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Bölüm 5 Hasılat 

TMS 2 Stoklar Bölüm 6 Stoklar 

TMS 41 
Tarımsal Faaliyetler 

Bölüm 7 
Tarımsal 

Faaliyetler 

TFRS 6 

Maden Kaynaklarının Araştırılması 

ve Değerlendirilmesi 

Bölüm 8 

Maden 

Kaynaklarının 

Aranması ve 

Değerlendirilme

si 

TMS32 

TMS39 

TFRS7 

TFRS9 

Finansal Araçlar Sunum, 

Değerleme, Açıklamalar 
Bölüm 9 

Finansal araçlar 

ve Öz kaynaklar 

TMS28 
İştiraklerdeki ve İş ortaklarındaki 

Yatırımlar 
Bölüm 10 

İştiraklerdeki 

Yatırımlar 

TFRS11 
Müşterek Anlaşmalar 

Bölüm 11 
Müşterek 

Girişimlerdeki 

TMS 16 
Maddi Duran Varlıklar 

Bölüm 12 
Maddi Duran 

Varlıklar 

TMS 40 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

Bölüm 13 
Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkuller 

TMS 38 
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Bölüm 14 
Maddi Olmayan 

Duran Varlıklar 

TFRS 16 Kiralamalar Bölüm 15 Kiralamalar 
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TMS 20 

Devlet Teşviklerinin 

Muhasebeleştirilmesi ve Devlet 

Yardımlarının Açıklanması 

Bölüm 16 

Devlet Teşvikleri 

TMS 23 
Borçlanma maliyetleri 

Bölüm 17 
Borçlanma 

maliyetleri 

TMS 36 

Varlıklarda değer Düşüklüğü 

Bölüm 18 

Varlıklarda 

değer 

Düşüklüğü 

Karşılığı 

TMS 37 

 

Karşılıklar, Koşullu Yükümlülükler ve 

Koşullu Varlıklar Bölüm 19 

Karşılıklar, Koşullu 

Yükümlülükler ve 

Koşullu Varlıklar 

TMS 21 
Yabancı Para İşlemlerinin 

Muhasebeleştirilmesi 
Bölüm 20 

Yabancı Para 

Çevrim İşlemleri 

TFRS 3 Şirket Birleşmeleri Bölüm 21 İş Birleşmeleri 

TFRS 10 
Konsolide Finansal Tablolar 

Bölüm 22 
Konsolide 

Finansal Tablolar 

TMS 12 
Gelir Vergisi 

Bölüm 23 
Gelir Üzerinden 

Alınan Vergiler 

TMS 34 

Ara Dönem Finansal Raporlama 

Bölüm 24 

Ara Dönem 

Finansal 

Raporlama 

TMS 29 

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde 

Finansal Raporlama 

Bölüm 25 

Yüksek 

Enflasyonlu 

Ekonomilerde 

Finansal 

Raporlama 

TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Bölüm 26 Dipnotlar 

TFRS 1 

Uluslararası Muhasebe 

Standartlarının İlk Defa 

Uygulanması 

Bölüm 27 Geçiş Hükümleri 

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler 

BOBİ FRS de karşılığı olmayan 

standartlar. 

TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri 

TFRS 5 
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 

Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetler 

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri 

TFRS 12 
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin 

Açıklamalar 

TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü 

TFRS 14 
Düzenlemeye Dayalı Erteleme 

Hesapları 

TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar 

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları 

TMS 26 
Emeklilik Fayda Planlarında 

Muhasebeleştirme Ve Raporlama 

TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar 

TMS 33 Hisse Başına Kazanç 

 

  

https://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TMS_TFRS_Setleri/2021/Mavi_Kitap/TMS%2019(1).pdf
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3. Finansal Durum Tablosu Ve Kar Veya Zarar Tablosu Düzenlenmesi Açısından 

Bobi Frs Ve Tms/Tfrs Arasındaki Farklar 

 

     BOBİ FRS ile Tam Set standart ile tamamen veya kısmen farklı olan noktalara 

ilişkin özet olarak karşılaştırma tablosu aşağıdaki gibidir. 

 

 TMS/TFRS BOBİ FRS 

Temel Kavramlar Ve 

Finansal Tabloların 

Karşılaştırılması 

 

Temel Kavramlar, 

İlkeler ve Özellikler 

İşletmenin sürekliliği, İhtiyatlılık Önemlilik, 

Sunumda tutarlılık Tahakkuk esası 

Netleştirme Raporlama sıklığı, 

Karşılaştırmalı bilgi 

Tam Set ile Uyumludur. 

(Ihtiyatlılık ilkesi hariç) 

Ertelenmiş Vergi 

Hesaplanması ve 

Sunumu 

Zorunludur 

Sadece büyük işletmeler için 

zorunlu. Diğerleri İsteğe bağlı 

sunabilir. 

Finansal Tablolar 

Finansal durum tablosu, Kar veya zarar 

tablosu, Nakit akış tablosu, Öz kaynak 

değişim tablosu 

TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Diğer Kapsamlı Gelir Sunulur Sunulmaz 

Kar veya Zarar Tablosu Fonksiyon esası, Çeşit esası Fonksiyon esası 

Nakit Akış Tablosu Nakit akışları sınıflandırarak sunulur. TMS/TFRS ile Uyumludur 

Dipnotlar 

Dipnotlara ilişkin ayrı bir standart 

bulunmamaktadır. 

Her standardın içerisinde dipnotlar 

bölümüne yer verilmektedir 

Ayrıntılı dip not açıklamaları 

öngörülmüştür. 

Hasılat  

Hasılatın Genel Kayda 

Alma Ölçütleri 

Edim yükümlülüğünün yerine getirilmesi ( 

belirli bir anda ve zamana yayılı bir 

şekilde ) 

Ekonomik faydaların girişinin 

muhtemel olması, Faydaların 

güvenilir ölçümü 

Hasılat Ölçüm İşlem bedeli (değişken/sabit) 
Alınması beklenen/alınan 

bedeli – iskontolar 

Vade Farkı Tüm vade farkları ayrıştırılmaktadır. 
Vadesi 1 yıldan uzun ise vade 

farkı ayrıştırılır. 

Hizmet Sunumu 

(Kayda Alma) 

Edim yükümlülüğü yerine getirildiğinde ( 

bir anda ya da zamana yayılı bir şekilde) 

Tamamlanma yüzdesi 

yöntemi kullanılarak 

dönemsel olarak 

muhasebeleştirilir. 

İnşa Sözleşmeleri 

(Kayda Alma) 

Edim yükümlülüğü yerine getirildikçe 

zamana yayılı olarak muhasebeleştirilir. 

Tamamlanma yüzdesi 

yöntemi kullanılarak 

dönemsel olarak 

muhasebeleştirilir 

Faiz (Ölçüm) Etkin faiz yöntemi TMS/TFRS ile Uyumludur 

Stoklar  

Vade Farkı Bütün vade farkları ayrıştırılır. 
1 yıldan uzun vadeli alımlarda 

vade farkı ayrıştırılır. 
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Borçlanma Maliyetleri 
Özellikli varlık niteliğindeki stokların 

maliyetine dahil edilir. 

Üretimi 1 yıldan uzun süren 

stokların maliyetine dahil 

edilir. 

Dönem Sonu Ölçüm 
Maliyet değeri ile net gerçekleşebilir 

değerden düşük olan üzerinden ölçülür 
TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Stok Maliyetinin 

Belirlenmesi 
Normal maliyet yöntemi 

Tam maliyet yöntemi, Normal 

maliyet yöntemi 

Değer Düşüklüğü 

Net gerçekleşebilir değerin maliyetin 

altına düşmesi durumunda değer 

düşüklüğü zararı oluşur. 

TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Finansal Araçlar Ve 

Özkaynaklar 
 

Ticari ve Diğer Alacak 

ve Borçların 

Muhasebeleştirilmesi 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden 

ölçülmektedir. Uygulama kolaylığı hariç 

Vadesi bir yıl ve daha kısa 

olanlar itibari değer 

üzerinden, Vadesi bir yıl ve 

daha uzun olanlar itfa edilmiş 

değer üzerinden 

ölçülmektedir 

Ticari Alacaklara İlişkin 

Değer Düşüklüğü 

Beklenen kredi zararı yaklaşımına göre 

değer düşüklüğü kayda alınmaktadır 

Değer düşüklüğüne ilişkin 

gözlemlenebilir kanıtların 

olması durumunda değer 

düşüklüğü karşılığı 

ayrılmaktadır. 

Hisse Senedi 

Yatırımlarının 

Muhasebeleştirilmesi 

Gerçeğe uygun değer üzerinden 

ölçülmektedir. 

Borsada işlem görenler 

gerçeğe uygun değerleri ( 

piyasa değeri) üzerinden, 

Borsada işlem görmeyenler 

maliyet bedeli üzerinden 

ölçülür. 

Borçlanma Aracı 

Niteliğindeki Menkul 

Kıymet Yatırımlarının 

Ölçümü 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden 

ölçülmektedir. 

İtfa edilmiş değeri üzerinden 

ölçülmektedir. 

Banka Kredileri Ve 

İhraç Edilen Menkul 

Kıymetlerin Ölçümü 

İtfa edilmiş maliyeti üzerinden 

ölçülmektedir. 

İtfa edilmiş değeri üzerinden 

ölçülmektedir 

Türev Araçlar Gerçeğe uygun değer TMS/TFRS ile Uyumludur. 

İştiraklerdeki Yatırımlar  

İştirak Yatırımın Tanımı Önemli etkinin bulunması TMS/TFRS ile Uyumludur. 

İştirak Yatırımın Ölçümü 

Konsolide finansal tablolarda: 

 Özkaynak yöntemi  

 Münferit finansal tablolarda: 

Maliyet bedeli, Özkaynak yöntemi 

,Gerçeğe uygun değer 

Konsolide finansal tablolarda:  

 Özkaynak yöntemi  

Münferit finansal tablolar  

Maliyet bedeli, Özkaynak 

yöntemi 

Maddi Duran Varlıklar  

Sonraki Ölçüm 
Maliyet bedeli , Yeniden değerlenmiş 

tutar 
TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Vadeli Alımlarda Vade 

Farkının Ayrıştırılması 

Bütün vade farkları varlığın maliyetinden 

ayrıştırılır. 

1 yıldan uzun vadeli olarak 

alınan maddi duran varlıklar, 

vade farkı ayrıştırılarak peşin 

fiyat üzerinden ölçülür 

Borçlanma Maliyetleri 
Amaçlanan kullanıma veya satışa hazır 

duruma getirilebilmesi zorunlu olarak 

İnşası normal şartlar altında bir 

yıldan uzun süren varlıkların 
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uzun bir süreyi gerektiren varlıklara ( 

özellikli varlık ) ilişkin borçlanma 

maliyetleri maliyete eklenir. 

elde edilmesiyle doğrudan 

ilişkili olan borçlanma 

maliyetleri maliyete eklenir 

Amortisman 

Uygulaması 
Zorunludur TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Faydalı Ömür 
Faydalı ömür işletme tarafından gerçekçi 

tahminlere dayanılarak belirlenir. 
TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Amortismana Tabi 

Tutar 

Varlığın defter değerinden kalıntı değerin 

indirilmesi ile bulunur. 
TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Maddi Olmayan Duran 

Varlıklar 
 

Sonraki Ölçüm 
Maliyet yöntemi, Yeniden değerleme 

yöntemi 
Maliyet bedeli yöntemi 

Araştırma ve 

Geliştirme Giderleri 

Araştırma safhasında yapılan giderler kar 

veya zarara yansıtılır, Geliştirme 

safhasında yapılan giderler varlığın 

maliyetine eklenir. 

TMS/TFRS ile Uyumludur. 

İtfa (Sınırlı Ömür) 
İşletme tarafından belirlenen faydalı 

ömür 
TMS/TFRS ile Uyumludur. 

İtfa (Belirsiz Ömür) 
İtfa edilmez. Her dönem sonunda faydalı 

ömür gözden geçirilir. 

5 yıldan az 10 yıldan çok 

olmayacak şekilde işletme 

tarafından belirlenen süre 

Varlıklarda Değer 

Düşüklüğü 
 

Ölçüm 

Defter değeri ile geri kazanılabilir tutar 

arasındaki fark değer düşüklüğü olarak 

değerlendirilir 

TMS/TFRS ile Uyumludur 

Şerefiye 
Şerefiye değer düşüklüğü testine tabi 

tutulur. 

Şerefiye değer düşüklüğü 

testine tabi tutulmaz 

Muhasebeleştirme 
Değer düşüklüğü zarar kar veya zarara 

veya varlıklara ilişkin hesaba yansıtılır. 
TMS/TFRS ile Uyumludur 

İş Birleşmeleri  

İş Birleşmesinin/ 

Şerefiyenin Ortaya 

Çıkması 

Bir işin kontrolünün elde edilmesi 

durumunda ortay çıkmaktadır 
TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Şerefiyenin 

Hesaplanması 
Şerefiye itfa edilmemektedir. 

Güvenilir bir şekilde tahmin 

edilebiliyorsa faydalı ömür 

boyunca, tahmin 

edilemiyorsa 10 yılda itfa 

edilir. 

Şarta Bağlı 

Yükümlülükler ve 

Varlıklar 

 

Kıdem Tazminatı 

Karşılığı 

Aktüaryel hesaplama yapılarak finansal 

tablolara yansıtılmaktadır. 

Cari Dönemde ortaya çıkan 

kıdem tazminatı yükümlülük 

artışları hesaplanarak finansal 

tablolara yansıtılır. 

Karşılıkların 

Muhasebeleştirilmesi 

Karşılıklar kayda alma ölçütlerini 

sağladıklarında muhasebeleştirilirler. 
TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Şarta Bağlı Varlıklar 
Ekonomik fayda girişi ihtimali yüksekse 

dipnotlarda açıklanır. 
TMS/TFRS ile Uyumludur. 

Şarta Bağlı 

Yükümlülükler 

Kaynak çıkışı ihtimali çok düşük değilse 

dipnotlarda açıklanır. 
TMS/TFRS ile Uyumludur. 
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Kiralamalar  

Faaliyet Kiralaması 
Finansal kiralama- Faaliyet kiralaması 

ayrımı yok. 

Bir yıldan uzun süreli kiralamalar için 

aktifte kullanım hakkı varlığı, pasifte kira 

yükümlülüğü muhasebeleştirilir. 

Kullanım hakkı varlığı, kira sözleşmesi 

süresince amortismana tabi tutulur. 

Kira yükümlülüğü üzerinden etkin faiz 

oranı yöntemine göre 

faiz hesaplanarak muhasebeleştirilir. 

 

Tahakkuk esasına göre 

giderleştirilir. 

Finansal Kiralama 

Finansal kiralamaya 

konu varlık ve sözleşmeden 

kaynaklanan 

yükümlülük, kiralanan varlığın 

gerçeğe uygun değeri ya da 

kira ödemelerinin 

bugünkü değerinden düşük 

olanı üzerinden kayda alınır 

 

       BOBİ FRS ve TMS/TFRS arasında geçişle ilgili seçimlik olarak süre 2 yıl ile 

sınırlandırılmıştır. Yani BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler iki yıl geçmedikçe, isteğe bağlıda 

olsa TFRS’yi uygulayamayacakldır. Ayrıca isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayan 

işletmelerin de BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri için en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olmaları 

zorunlu tutulmuştur. 

 

SONUÇ  

       Genel olarak sade ve anlaşılır bir dil ile hazırlanmış olan BOBİ FRS bölümlerinin, 

Tam Set Standartlar ile uyumlu olduğu söylenebilir. Her ikisi için de, Vergi Usul 

Kanunu’nun değerleme ve düzenleme hükümlerinden uzak, yönetim raporlamasına 

çok daha yakın, işletmenin faaliyetlerini daha gerçekçi bir gözle yansıtan muhasebe 

ve raporlama standartları diyebiliriz. Bağımsız denetime tabi şirketler fayda, maliyet ve 

kullanım amaçlarına göre seçim yapmalıdırlar. 
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TRANSFER FİYATLANDIRMASI 

KAVRAMLAR VE RAPORLAMA 

Onat ÖNSEL 

Kıdemli Denetçi 

 

Giriş: 

 

Ticari işletmelerin farklı birçok amacı olmasına karşın temel amacı kar etmektir. 

Kar maksimizasyonu ise gelir ve hasılatı artırırken aynı zamanda gider veya maliyetleri 

minimize etmeyi amaçlar.  

Bir ticari işletme veya tacirin elde edeceği kardan ödemesi gereken vergi, net 

karı azaltan bir unsur olduğuna göre, buradan bakıldığında işletme için minimize 

edilmesi gereken bir gider kalemi gibi düşünülebilmektedir. İşletmeler bu güdü ile vergi 

planlaması yaparlar. Transfer fiyatlandırması da tüm bu kavramların bir parçası olarak 

karşımıza çıkmakta olup, özet olarak mükelleflerin maksimum kâr elde ederken, 

minimum vergi ödemek için ilişkili kişi veya kurumlar ile yaptıkları işlemlerde uyguladıkları 

fiyatlandırma stratejisi ve politikası şeklinde tanımlanabilir.  

Kamu maliyesinin amacı ise optimal vergi hasılatını sağlamaktır. Bu amaca 

ulaşabilmek için yükümlülerin vergilerini yasalarda öngörülen biçimde tam olarak 

ödemeleri için gerekli ortamın sağlanması esastır. Vergi yasalarının etkinlikle uygulanıp 

vergi kaybına sebebiyet verilmemesi vergi sisteminin bünyesinde yer alan güvenlik 

önlemleri ile mümkün olmaktadır. Transfer fiyatlandırması konusu vergi mevzuatında 

karşımıza mükellefler tarafından ilişkili kişiler vasıtasıyla yaratılacak vergi erozyonuna 

karşı bir güvenlik enstrümanı olarak çıkmaktadır. 

 

Türkiye’de Transfer Fiyatlandırması: 

 

Transfer fiyatlandırması ile ilgili düzenlemeler mevzuatımızda, 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlıklı 13. 

Maddesi ve 1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 

Hakkında Genel Tebliğ ile yapılmıştır. Kurumlar Vergisi Kanununun 13’ncü maddesinin 

1 numaralı fıkrasında; Kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak 

tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında 

bulunması durumunda kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Fıkra hükmüne baktığımızda 

ilişkili kişi kavramı, emsale uygunluk ilkesi ve örtülü kazanç dağıtımı olmak üzere üç 

temel unsur ön plana çıkmaktadır. Bir başka ifade ile Transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımından söz edilebilmesi için emsale uygunluk ilkesine aykırı bir işlem 

olması ve bu işlemin ilişkili kişi veya kişiler ile gerçekleşmiş olması gerekmektedir. 
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Kapsama Giren Mükellefler: 

 

Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı bu 

düzenlemenin kapsamı içinde olup, ilişkili kişilerle gerek yurt içi gerekse yurt dışı 

faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

 

İlişkili Kişi Kavramı: 

 

İlişkili kişi kavramı Kanun maddesinin 2 numaralı fıkrasında tanımlanmıştır. Buna 

göre; kurumların kendi ortaklarının, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek 

kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı 

olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları 

ifade etmekte olup, ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile 

üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılmaktadır. 

Ayrıca kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı 

vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 

sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle 

Cumhurbaşkanınca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış 

tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılmaktadır. İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak 

ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için 

en az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı hakkının olması şartı aranmakta olup, 

ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında oy veya kâr 

payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılmıştır. Ayrıca İlişkili kişiler 

açısından bu oranların topluca dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır. 

Mevzuatta oldukça geniş ilişkili kişi tanımı yapılmış olup, idare konuyu tebliğde 

örnekler ile açıklamaya çalışmıştır. Mevzuatta tanımlanan ilişkili kişiler tablo olarak 

aşağıda yer almaktadır. 
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Emsallere Uygunluk İlkesi: 

 

İlişkili kişilere kısaca değindikten sonra transfer fiyatlandırması mevzuatında diğer 

kilit unsur olan mükelleflerin ilişkili kişiler ile mal veya hizmet alım ya da satımında 

bulunurken tespit edilecek bedel veya fiyatlarda uymaları gereken emsallere uygunluk 

ilkesi kavramı karşımıza çıkmaktadır.  

Kanun koyucu, emsallere uygunluk ilkesini özet olarak ilişkili kişilerle yapılan mal 

veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir 

ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olması şeklinde 

tanımlamıştır.  

Tanıma bir örnek verecek olursak, şirketten borç para almış bir ortak olduğunu 

düşünelim, ortak söz konusu borcu hiçbir faiz ödemeden beş ay sonra şirkete anapara 

olarak ödemiş olsun, burada emsale uygunluk ilkesine aykırı bir durum olup olmadığını 

değerlendirmemiz için söz konusu şirketin ortağına değil de herhangi bir üçüncü tarafa 

bu borcu beş aylığına verdiğini farz etmemiz gerekecektir. Şirket ortağına değil de 

üçüncü kişiye bu borcu vermiş olsaydı mutlaka borcun anaparasının yanında bir de 

faiz talep edecekti, bir başka ifade ile ancak borç verme işlemini faiz elde etmek için 

üçüncü kişiyle gerçekleştirecekti öyleyse ortağa herhangi bir faiz olmadan borç olarak 

para kullandırma işlemi örneğimizde emsale uygunluk ilkesine aykırıdır ve transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı söz konusudur.  

Öyleyse emsallere uygun fiyat veya bedelin, aralarında ilişkili kişi tanımına uygun 

herhangi bir ilişki olmayan kişilerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki koşullar 

altında oluşturduğu piyasa ya da pazar fiyatı olarak da adlandırılan tutar olması 

gerekir. Bu fiyat veya bedel, işlem anında hiçbir etki olmaksızın objektif olarak belirlenen 

en uygun tutar olacak ve ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyat veya bedelin 

bu tutar olması gerekecektir.  

Emsallere uygunluk ilkesinin uygulanabilmesi ilişkili kişiler arasındaki işlemlerle 

ilişkisiz kişiler arasındaki işlemlerin karşılaştırılabilir olmasına dayanmaktadır.  

Karşılaştırılabilirlik analizi;  

• Mal ve Hizmetin Nitelikleri (Kalite, güvenilirlik, bulunabilirlik, marka, garanti 

süresi vb.) 

• İşlev Analizi (Tarafların kullandığı varlıklar ve üstlendikleri riskler – üretim, 

montaj, Ar-Ge, reklam dağıtım, faiz ve kur riski, Pazar riski vb.) 

• Ekonomik Koşullar (Coğrafi konum, Pazar payı, pazara ulaşabilirlik, 

rekabet vb.) 

• İş Stratejileri (Pazara girmeye, Pazar payını artırmaya çalışma, pazarda 

etkinlik vb.) 

 

gibi unsurların detaylı bir biçimde değerlendirilmesini gerektirmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı gibi karşılaştırılabilirlik analizinin 

etkin bir biçimde yapılabilmesi için; ekonomi, işletme, istatistik gibi uzmanlık alanlarının 

yanında mühendislik ve diğer uzmanlık alanlarına ait teknik ve yöntemlerin de 
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uygulanması gerekmektedir. Bu durum; vergi mevzuatının yanında farklı disiplinlere ait 

yetkinliklere de sahip olunmasını ve kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

Emsallere Uygun Fiyat ya da Bedelin Tespitinde Kullanılan Yöntemler: 

 

Mükelleflerin, ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı fiyat veya 

bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olan yöntemi 

kullanarak tespit etmeleri gerekmektedir. 

Geleneksel İşlem Yöntemleri; 

 - Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 

 - Maliyet Artı Yöntemi 

 - Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi 

İşleme Dayalı Kâr Yöntemleri; 

 - Kâr Bölüşüm Yöntemi 

 - İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi 

Yukarıdaki yöntemler arasında herhangi bir öncelik sırası bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, yöntemlerin eşit şekilde uygulanabilir olduğu durumlarda geleneksel 

işlem yöntemleri işlemsel kar yöntemlerine tercih edilmelidir. 

Emsallere uygun fiyata yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisiyle ulaşma 

olanağı yoksa; mükellef, işlemin niteliğine uygun olarak kendi belirleyebileceği ve daha 

doğru sonuç verdiğine inandığı bir yöntemi de kullanabilir. Ancak işleyiş sistemi 

mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin de emsallere uygunluk ilkesine göre 

tespit edilmesi zorunlu kılınmıştır. Ayrıca ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya 

da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin 

talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile anlaşılarak da belirlenebilmektedir. Bu şekilde 

belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar 

dahilinde kesinlik taşımaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz yöntemlerin detaylı açıklanması başlı başına bir makale 

konusu olacağından bu yazımızda ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. Konu ile ilgili ayrıntılı 

açıklamalar mevzuatımızda 1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği de yer almakladır. 
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Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı: 

 

Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi 

temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler 

nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına 

bağlanmıştır. Hazine zararından anlaşılması gereken emsallere uygunluk ilkesine aykırı 

olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk 

ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir. 

Düzeltme İşlemleri: 

 

Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 

kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, mevzuatta yer alan 

şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar 

mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılmaktadır. Bunun sonucunda; daha 

önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre 

düzeltilir. Ancak bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh 

edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartı aranmaktadır.  

Yukarıda da bahsettiğimiz mevzuat hükümleri uyarınca şartların oluşması 

durumunda örtülü kazanç kapsamında yapılacak düzeltmeler; 

a) Dağıtan kurum kapsamında; 

▪ Tam mükellef kurum için; dağıtılmış kar payı olarak 

değerlendirilmeli ve %10 kar payı stopajına tabi tutulmalı, 

▪ Dar mükellef kurum için; ana merkeze aktarılan tutar olarak 

değerlendirilmeli ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları 

dikkate alınarak stopaj yapılmalıdır. 

  Dağıtılan kurum kapsamında ise; 

▪ Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazancı 

elde eden kurum; söz konusu tutarı iştirak kazancı olarak 

değerlendirmelidir. 

▪ Düzeltme yapılabilmesi için ilgili tutarın örtülü kazanç dağıtan 

mükellef tarafından ödenmesi gerekmektedir. 

▪ Ödenen tutardan sonra, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtılan mükellefin, bu düzeltmeleri ilgili dönem 

beyannameleri üzerinde yapması gerekmektedir. 
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• Belgelendirme: 

 

Transfer fiyatlandırması ile ilgili belgeleri; mükelleflerin ilişkili taraflarla olan 

işlemlerinde fiyatlamanın hangi koşullarda ve nasıl emsallere uygun olarak 

gerçekleştirildiğini anlatmakla ya da beyan etmekle yükümlü oldukları 

dokümanların tamamıdır. 

 

I. Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri nelerdir?  

 

 

Söz konusu raporların ve formların 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148 inci, 149 

uncu ve mükerrer 257’nci maddeleri hükümleri uyarınca, 1 Seri Numaralı Transfer 

Fiyatlandırması Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan süre ve formatta hazırlanarak 

İdareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.  
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İdare, gerekli gördüğü takdirde mükelleften düzenli olarak veya münferiden, 

ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış 

olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilmesi zorunluluğu 

bulunmaktadır. 

 

II. Transfer fiyatlandırması belgelendirme yükümlülükleri hangi mükellefleri 

kapsamaktadır?  

 

 

Yasal olarak bir zorunluluk olmasının dışında belgelendirmenin temel faydası; 

mükelleflerin ileride bir vergi incelemesi geçirmesi durumunda, ilişkili işlemleri hakkında 

geçmişe dönük olarak gerek zaman gerekse maliyet açısından yük getirecek 

çalışmalar için önceden hazırlıklı olmalarına ve tutarlı bir transfer fiyatlandırması 

politikası uygulandığının göstermelerine imkân sağlayan bir dayanak olmasıdır. 

Belgelendirmenin mükellefler açısından avantaj yaratacak diğer bir boyutu da 

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında 
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yerine getirilmiş olması durumunda, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle 

zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı 

cezası (Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına 

sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli olarak uygulanacak olmasıdır. 

Ayrıca şirketler transfer fiyatlandırması dokümantasyonlarının hazırlanması 

sırasında yapılan analizler sayesinde hem kendi işletmeleri, operasyon modelleri ile 

rakipleri ve sektörleriyle ilgili makro düzeyde bir görüş açısına sahip olmakta; ticari 

operasyonlarında bir değişiklik ihtiyacı varsa gerekli pozisyonları alabilmektedirler. 

Sonuç olarak özetlemek gerekirse, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımında bulunulduğunda ve emsallere uygunluk ilkesine uyulmaması durumunda 

eksik tahakkuk ettirilen, vergilendirilmeyen, ortaklara ya da diğer ilgili kişilere aktarılan 

bir kazanç ve sonucunda da hazine zararı söz konusu olmaktadır. Bu da mükellefler 

açısından matrah farkı ve vergi ziyaı cezasına muhatap kalmaları anlamına 

gelmektedir. Transfer fiyatlandırması müessesinin amacı, mükelleflerin gelirlerini tam ve 

doğru olarak beyan etmesini sağlamak, vergi erozyonunun önüne geçmektir. 

 

Kaynaklar:  

 

1. Kurumlar Vergisi Kanunu, 

2. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 

Genel Tebliğ (Seri No: 1). 

 

“Işığı yaymanın iki yolu vardır: Işık kaynağı mum veya yansıtan ayna olmak."-Edith 

Wharton 
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FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI ve TEREDDÜTLÜ 

KONULAR 

Tuğçe YEMENİCİ 

Denetçi 

  

Giriş 

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 5.6.2012 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının “i” bendinde, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal 

kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz 

kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine 

eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade 

farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları 

toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmının KKEG 

olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştı. 

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 4.2.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan 

vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere; yabancı kaynakları öz 

kaynaklarını aşan mükellefler , aşan kısma isabet eden faiz , komisyon, vade farkı, kar 

payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının 

%10’unu kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate 

alacaklardır. 

Tebliğ Taslağı kamuoyundan gelen görüşler doğrultusunda son olarak 25.5.2021 

tarihinde güncellenmiş, ve 18 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

Finansman gider kısıtlaması uygulaması ile; firmaların finansman ihtiyaçlarını 

borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek ve öz kaynaklarını 

güçlendirmek amacıyla kanunlaşmış ve 2021 ilk geçici vergi döneminden itibaren 

uygulanmaya başlanmıştır. 

Uygulama Kapsamı ve Dönemi 

Gerçek usulde vergilendirilen ve bilanço esasına göre defter tutan ticari kazanç 

ve zirai kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri ve bilanço esasına göre defter tutan 

aşağıda yazılı kurumlar haricinde olan kurumlar vergisi mükellefleri gider kısıtlaması 

kapsamına girmektedir. 

 Kapsam harici bulunan kurumlar vergisi mükellefleri tebliğde şu şekilde 

sıralanmıştır;  

• İşletme Hesabı Esasına Tabi Mükellefler  

• Kredi Kuruluşları  
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• Finansal Kuruluşlar  

• Finansal Kiralama Şirketleri  

• Faktoring Şirketleri  

• Finansman Şirketleri  

• Sermaye Piyasası Kurumları 

Finansman Gider kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı her geçici vergi 

dönemlerinde ve yıllık dönemde çıkarılacak bilanço ile tespit edilecektir.   

Özel hesap dönemine tabi mükelleflerin 2021 yılı içerisinde başlayan ve 2022 yılı 

içerisinde sona eren vergilendirme dönemlerinde finansman gider kısıtlaması 

uygulanmaya başlayacak olup, 2021 yılı içerisinde sona eren hesap döneminde 

uygulama yapılmayacaktır. 

Dönem sonu itibarıyla kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan 

işletmelerde, 1.1.2013 tarihinden itibaren sağlanan yabancı kaynaklara ilişkin olarak 

mahiyet ve tutar itibarıyla 1.1.2021 tarihinden itibaren kesinleşen gider ve maliyet 

unsurları gider kısıtlamasına tabi tutulacaktır. 

Öte yandan, 1.1.2021 tarihinden önce mahiyet ve tutar itibarıyla kesinleşerek 

tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereği 2020 ve önceki yıllarda kurum kazancının 

tespitinde dikkate alınmış olan finansman giderlerinin finansman gider kısıtlamasına 

tabi tutulması söz konusu olmayacaktır. 

Yabancı kaynak: Bilançonun kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli 

yabancı kaynaklarının toplamı olarak tanımlanmıştır. Tanımda yabancı kaynak 

kapsamının oldukça geniş tutulmuş olup, 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı, 335 

Personel ücret tahakkukları hesabı, 361 Ödenecek Sosyal güvenlik hesapları gibi 

esasen yabancı kaynak olmayan hesaplar da yabancı kaynak kapsamında 

değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Böylece, finansman gider kısıtlaması 

uygulamasına yalnız finansal nitelikli borçların değil, ticari borçların da dahil olduğu 

sonucu cıkmakta ve işletmelerin büyük kısmı finansman gider kısıtlamasına tabi olarak 

ilave vergi yükü yaratmaktadır. 

Kısıtlama Kapsamına Giren ve Girmeyen Maliyet Unsurları 

Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü faiz, komisyon, 

vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktöring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve benzeri 

adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları kısıtlamaya tabi olacaktır. Ancak 

yabancı kaynaklar ile öz kaynaklar farkının aşan kısmına isabet eden ve yatırım 

maliyetine isabet edenler dışındaki gider unsurları dikkate alınacaktır. 

Aşağıda yer alan gider ve maliyet unsurları gider kısıtlaması kapsamı 

dışındadır.  

• Herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan 

giderler,  
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• Teminat mektubu komisyonları,  

• İpotek masrafları vb. Giderler,  

• Zorunlu olarak ya da mükellefin ihtiyarında yatırım maliyetine eklenen 

gider ve maliyet unsurları,  

• Finansman geliri azalması niteliğinde olana erken ödeme veya peşin 

ödeme iskontoları ,  

• Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

veya binek otomobillerde gider kısıtlaması nedeniyle kkeg olarak dikkate 

alınmış kısımlar,  

• Bir yabancı bir kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmayan gider 

ve maliyet unsurları,  

• Kredi sözleşmelerine ilişkin ödenen damga vergisi veya banka havale 

ücretlerine ilişkin ödenen bsmv gibi giderlerdir. 

Finansman Gideri ve Gelirinin Mahsuplaşması 

Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin 

gider kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese 

etmek suretiyle netleştirmeleri mümkün bulunmamakta olup, finansman giderleri brut 

olarak dikkate alınacaktır. 

Ancak ; aynı kaynağa ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı 

geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak 

işlem tarihi veya dönem sonu itibarıyla bu kaynağa ilişkin net kur farkı gideri doğması 

halinde bu tutar finansman gideri kısıtlamasında dikkate alınacaktır. 

Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur 

farkı gelirleri ile kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Yıllara sari inşaat ve onarma işleri ile uğraşan mükelleflerde gider kısıtlaması 

uygulaması 

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar 

işin bittiği yıl kesin olarak tespit edilmekte ve kazancın tamamı o yılın geliri sayılarak 

vergilendirilmektedir. Bu işlerle uğraşanların kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin 

finansman giderlerinin, işin kesin kâr veya zararının tespit edildiği yıl kazancının 

hesaplanmasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiğinden, 

gider kısıtlamasına ilişkin uygulama da aynı dönemde yapılacaktır. 

 

Birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması veya yıllara sari inşaat ve 

onarma işlerinin yanı sıra başka işlerin de bulunması halinde, yapılan finansman 

giderleri hangi yılın kâr veya zarar tutarının tespitinde dikkate alınıyorsa, o yılda gider 

kısıtlamasına konu edilecektir. 

  

Öte yandan, finansman gider kısıtlamasına ilişkin hükümler 01.01.2021 tarihinden 

itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önce mahiyet ve tutar 
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itibarıyla kesinleşmiş olan ancak yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin kazancı işin bittiği 

yılın kazancı olarak beyan edileceğinden henüz kurum kazancının tespitinde dikkate 

alınmamış olan finansman giderlerinin, inşaat ve onarma işi kazancının hangi yıl beyan 

edildiğine bakılmaksızın, gider kısıtlanmasına konu edilmemesi gerekmektedir. 

 

Uygulamadaki Bazı Tereddütlü Konular Ve Öneriler 

Finansman Gider kısıtlaması ile mükelleflerin finansman ihtiyaclarını yabancı 

kaynaklardan borçlanma yerine öz kaynakları ile güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. 

Bu uygulama ile esas planlanan firmaların sermayesinin güçlendirilmesi olsa bile 

uygulamadaki tereddütler ve tartışmaya acık konular firmaların finansman gider 

kısıtlamasına tabi olmasına ve sermayesinin zayıflamasına sebep olmaktadır. 

 

1. Finansman gider kısıtlaması kapsamına alınması gereken hesaplar; 

karşılığında bir faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri 

adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurları ödenen yabancı 

kaynaklar olmalıdır. Diğer bir deyişle, borçlanma karşılığında herhangi bir 

finansman gideri oluşturmayan 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabı, 

335 Personel ücret tahakkukları hesabı, 361 Ödenecek Sosyal güvenlik 

hesapları, 350 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı, 

372-472 Karşılık hesapları gibi esasen yabancı kaynak olmayan hesaplar 

da yabancı kaynak kapsamında değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 

Böylece, finansman gider kısıtlaması uygulamasına yalnız finansal nitelikli 

borçların değil, ticari borçların da dahil olduğu sonucu cıkmakta ve 

işletmelerin büyük kısmı finansman gider kısıtlamasına tabi olarak ilave 

vergi yükü yaratmaktadır.  

Yabancı kaynak tanımının geniş tutulması ve hiç bir sınırlama getirilmemesi bir 

cok mükellefin uygulama kapsamına girmesine ve uygulamanın amacının daha da 

zorlaşmasına sebep olmaktadır. 

 

2. Finansman gider kısıtlaması Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.1.2021’den 

itibaren geçerli olmak üzere 04.02.2021 tarihinde yayımlanmıştır. 

Uygulamanın Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarihte değil de 

1.1.2013 tarihinden itibaren sağlanan finansman hizmetleri veya 

akdedilen kredi sözleşmeleri nedeniyle oluşan finansman giderlerini 

kapsandığı yönündedir. Bu durum yabancı kaynak-özkaynak 

kıyaslamasında 1.1.2013 tarihinden önce yapılan borçlanmalar hala 

yabancı kaynak olarak özkaynak kıyaslamasında dikkate alınmasına ve 

bunlara ilişkin finansman giderlerinin finansman giderleri kapsamında 

değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Bu durum kanunun geriye 

yürütülmesi sebebi ile hukuki ihtilafa sebebiyet vermektedir. 
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 Geriye dönük olarak borçlanmaların dikkate alınmış olması mükelleflerin hiç 

gündeme almadıkları bu durumdan dolayı ciddi bir finansman yükü ve vergi yüküne 

maruz bırakılmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla Hukuken de uygun olan, 

Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kullanılmaya başlanan 

yabancı kaynaklara ilişkin giderlerin kısıtlamaya esas alınmasıdır. 

 

3. Yıllara sari inşaat işlerinde bilançonun pasifinde yer alan 350 Yıllara 

Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri gerçek bir yabancı kaynak 

değildir. Bu hak edişlerin yabancı kaynak tanımında dikkate alınması 

yıllara yaygın inşaat işi yapan bir cok firmanın uygulama kapsamına 

girmesine sebep olmakta ve haksız yere KKEG yükü sebebiyle vergi 

ödemesine neden olmaktadır. 

Finansman Gider Kısıtlamasına Tabi Kalemlerin KDV Kanunu Yönünden 

Değerlendirilmesi 

KDV Kanunu “İndirilmeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30/(d) bendinde; 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla 

ödenen KDV’nin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden 

indirilemeyeceği yönünde hüküm altına alınmıştır. Madde hükmünün amacı esas 

itibariyle işletme ile ilgisi olmayan, özel veya nihai tüketim sayılan giderler için yüklenilen 

vergilerin, işletmede oluşan KDV’den indirilmemesine yöneliktir. 

Bu kapsamda; 36. Seri No.lu katma Değer Vergisi Tebliğinde 9. madde de 3065 

sayılı Kanunun 29/5 inci maddesinin verdiği yetki çerçevesinde 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında gider ve 

maliyet unsurlarından indirimi kabul edilmeyen kısma ilişkin 3065 sayılı Kanunun 30/d 

maddesi hükmünün uygulanmaması uygun görüldüğünden Finansal Gider 

Kısıtlamasına tabi maliyet ve giderlerle ilişkin indirim konusu yapılan KDV’nin 

indirimlerden çıkarmasına gerek bulunmamaktadır. 

Finansman gider kısıtlamasına ilişkin düzenleme mevcut durumda bir cok 

belirsizlik ve soru işareti ile uygulanmaya başlanmıştır. Tebliğdeki belirsizlikler ve 

uygulamanın yeni olması sorunlara özelge ile de cevap bulunamamasına ve 

dolayısyla hakkaniyetli olmayan vergilerin ödenmesine, ihtilaflara ve davalara konu 

olacaktır. 

Kaynakça; 18 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ 

 

“Hayatta hep mutlu olursam, Hayalini kuracak neyim kalır.”-Dostoyevski 
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E-TİCARET SİTELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN 

İHRACATLARDA KAZANÇ İNDİRİMİ 

Emre DEVİRGEN 

Denetçi 

  

Amazon, Aliexpress Vb. E-Ticaret Sitelerinden Yapılan Mal İhracatında Kazanç 

İndirimi 

E-dönüşüm süreci her alanda etkili olduğu gibi ticarette de kendini göstermiştir. 

Bugün önümüzdeki bilgisayarlarla, elimizdeki telefonlarla dünyanın dört bir yanından 

alışveriş yapabileceğimiz gibi aynı zamanda dünyanın dört bir yanına satış 

yapabilmekteyiz. Bugün Amazon ve Aliexpress gibi e ticaret siteleri aracılığı ile müstakil 

işletmeler dünya pazarına açılma imkânı bulmaktadır. Yurt içi e-ticaretin 

bayraktarlarından olan n11, Hepsiburada.com, Gittigidiyor gibi siteler de şu an 

yurtdışına mal satışı ile ilgili alt yapı hazırlık sürecindeler. 

Mal ihracatı yapmak isteyen firmalar; normalde birçok bürokratik işlemlerle 

boğuşmak, gümrük beyannamesi düzenlemek, gümrük müşaviri ile anlaşma yapmak, 

ihracatçılar birliğine üyelik, aidat ödeme gibi zaman ve mali külfeti yüklenmek 

zorundalar. Özellikle küçük imalatçılar bu tür bürokratik işlemler ve mali külfeti nedeniyle 

ihracat yapmaktan kaçınmaktadırlar. Bu yüzden küçük ölçekli firmaların daha az 

bürokratik işlemle hızlı ve güvenilir bir şekilde mal ihraç etmelerinin sağlanması, 

işletmeleri ihracata teşvik edecektir. Bahse konu olan e-ticaret siteleri, dünya 

vatandaşlarını bir platformda birleştirip alım satım işine aracılık ederek bu tür bürokratik 

işlemleri ortadan kaldırmaktadır. 

Yurt dışına gönderilecek olan ürünler yine yurt içinde olduğu gibi sevkiyatları 

kargo firmaları tarafından sağlanmaktadır. Gümrük kanunu ile yurt dışına posta ve hızlı 

kargo taşımacılığı yapacak şirketlere elektronik ticaret gümrük beyannamesi 

düzenleme yetkisi verilerek ihracatın hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmasına imkan 

sağlanmaktadır. Bu tür sitelerde yapılan satışlara konu mallar, gümrük muamele işlemi 

yapmadan firmanın Türkiye içerisinde belirlenmiş olan toplanma merkezine 

gönderilerek yetkili kılınan yurtdışı kargo taşımacılığı yapan firmalar aracılığı ile 

elektronik gümrük beyannamesi düzenleyerek satıcı adına ihracatı 

gerçekleştirmektedir. 

7256 sayılı kanunun 16.maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesine 

eklenen bent ile tam mükellef gerçek kişilerin e-ticaret aracılığı ile gerçekleştireceği 

mal ihracatı kapsamında elde ettikleri kazancın % 50’sini indirim konusu yapabilme 

imkanı getirilmiştir.  

Elde Edilen Kazançlarda İndirim Konusu Yapılacak Tutar 

Tam mükellef gerçek kişilerin, dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi 

ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret 
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gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri mal ihracatı kapsamında elde ettikleri 

kazancın %50’si, 

a) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar 

olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması, 

b) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar 

olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya 

da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, 

c) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar 

olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da 

eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, 

d) İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar 

olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya 

da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması, 

şartlarının sağlanması koşulu ile elde edilen kazançtan indirilebilecektir. (Bu 

bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları 

ifade eder.) 

İndirimden Yararlanabilecek Mükellefler Ve Yararlanma Şartları 

(1) Dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı 

yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle mal 

ihracatı gerçekleştiren tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilecektir. 

(2) Miktarı brüt 300 kilogramı ve değeri 15.000 Euro’yu geçmeyen mallar için 

dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan 

şirketler tarafından elektronik ticaret gümrük beyannamesi düzenlenebileceğinden, 

miktar veya değer itibarıyla bu sınır içerisinde yer alan malların ihracatından elde 

edilen kazançlar beyanname üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. 

(3) İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin 

ilgili takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar ve prim hizmet 

beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacaktır. 

(4) Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından 

düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı 

dışında, mükelleflerin başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz konusu indirimden 

yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir. Ancak anılan mükellefler tarafından diğer 

şekillerde yapılan ihracat kazançları beyanname üzerinden indirim konusu 

yapılamayacak olup, yalnızca Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı aracılığıyla 

bent kapsamında yapılan mal ihracatından elde edilen kazançlar indirime konu 

edilebilecektir. 

(5) Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından 

düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı 
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yanında, başka şekillerde de ihracatları bulunan mükelleflerin, faaliyetlerine ilişkin 

hasılat, maliyet ve gider unsurlarını ayrı ayrı izlemeleri gerekmektedir. Bu mükelleflerin 

indirim konusu yapılabilecek ihracat faaliyetine ait hasılat, maliyet ve gider unsurlarını 

diğer faaliyetlerle ilişkilendirmemeleri ve kayıtlarını da bu ayrımı sağlayacak şekilde 

tutmaları şarttır. 

(6) Belirtilen şartlar dâhilinde yapılan ihracat faaliyetleri ile bu kapsama 

girmeyen diğer faaliyetlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler, indirim 

konusu yapılabilecek ihracat faaliyetlerinden elde edilecek hasılatların toplam hasılat 

içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. 

(7) Bir takvim yılı içerisinde söz konusu hasılat tutarlarının aşılması halinde, 

indirimden yararlanabilmek için bir sonraki alt bentte yer alan istihdam şartlarının 

sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olan hasılat 

tutarından daha fazla ihracat hasılatı elde eden mükellefler, sigortalı olma ve işçi 

çalıştırma şartlarını sağlasalar bile söz konusu indirimden yararlanamayacaklardır. 

Örnek: Tam mükellef Bay (A), süs eşyaları üretmekte olup, söz konusu ürünleri 

hem yurtiçine hem de yurtdışına satmaktadır. Mükellef yurtdışındaki alıcılara, hızlı kargo 

taşımacılığı yapan şirket aracılığı ile ürünlerin teslimini gerçekleştirmektedir. Mükellefin 

2021 yılında söz konusu ürünlerin ihracatından elde ettiği hasılatı 3.000.000 TL’dir. 

Buna göre Kanundaki diğer şartlar sağlansa dahi, bir takvim yılında hızlı kargo 

taşımacılığı yapan şirket tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük 

beyannamesi aracılığıyla elde edilen ihracat hasılatı, Kanunda belirtilen ihracat 

hasılatının azami tutarı olan 2.400.000 TL’yi aştığından, mükellef Bay (A) söz konusu 

indirimden faydalanamayacaktır. 

 (8) İhraç edilen malların sonradan çeşitli nedenlerle tamamen veya kısmen geri 

gelmesi halinde, geri gelen mallara tekabül eden tutarlar indirim konusu 

yapılamayacaktır. 

(9) Yazılım, tasarım, mimarlık, mühendislik başta olmak üzere her türlü hizmet 

ihracı kapsamında elde edilen kazançlar düzenleme kapsamında yer almamaktadır. 

Uygulanacak İndirim Oranı 

(1) Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından 

düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal 

ihracatından kaynaklanan kazancın %50’si kazancın elde edildiği takvim yılına ait 

verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinden indirim konusu yapılabilecektir. 

(2) Elde edilen kazançların indirim konusu yapılabilmesi için yıllık gelir vergisi 

beyannamesinde vergiye tabi gelirin bulunması gerekmekte olup, zarar halinde indirim 

söz konusu olmayacaktır. İndirim konusu yapılamayan tutarların gelecek yıllara devri 

mümkün değildir. 

Örnek: Türkiye’de yerleşik gerçek kişi (B), üretmiş olduğu kalem ve anahtarlıktan 

oluşan set şeklindeki ürünleri hem yurtiçinde satmakta hem de yurtdışına ihraç 



 

 
 Denge Bülten Ocak 2022 – Sayı: 210 49 

 

M 

A 

K 

A 

L 

E 

L 

E 

R 

etmektedir. Malların yurtdışındaki alıcılara teslimi, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirket 

aracı kılınarak elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilmektedir. 

Mükellefin 2021 takvim yılında bu ihracattan elde ettiği hasılatı 450.000 TL, ihracat 

kazancı ise 200.000 TL’dir. 

Mükellef gerçek kişi (B) 2021 takvim yılındaki faaliyetleri nedeniyle 5.000 TL zarar 

beyan etmiştir. 

Buna göre gerçek kişi (B), Kanunda belirtilen diğer şartları taşımış olsa bile 2021 

takvim yılında zarar beyan etmesi nedeniyle söz konusu indirimden 

faydalanamayacaktır. Ayrıca ilgili takvim yılında faydalanılamayan indirim tutarı 

(200.000 x %50 = 100.000 TL) gelecek yıla devredilemeyecektir. 

(3) Mükellefler tarafından söz konusu kapsamda yapılan mal ihracatından 

kaynaklanan döviz cinsinden hasılatların fiili ihraç tarihinden ileriki bir tarihte tahsil 

edilmesi durumunda; tahsilatın yapıldığı tarihteki kur farkından dolayı oluşan kar veya 

zarar hasılat hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. 

Gün geçtikçe dijitalleşmenin etkilerinin hızla arttığı günümüzde, döviz gelirlerini 

arttırıcı yöndeki bu uygulama ile gerçek kişiler de ihracat yapabilmeleri için teşvik 

edilmektedir. 

 

“Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde 

olmamaktır.” –Montaigne 
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SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI 
Özenç AK 

Denetçi Yardımcısı 

  

Şirketlerin ekonomik hayatlarına devam edebilmeleri için, mali yapılarının 

sağlam olması ve bu sağlamlığın da istikrarlı bir biçimde devam etmesi gerekir. Mali 

yapının sağlamlığı da elbette yeterli bir sermayeye sahip olmakla birlikte, bu 

sermayenin korunmasına ve devamında geliştirilmesine bağlıdır. Şirketlerin 

sermayelerini korumak gibi önemli bir görevi olmakla birlikte, şirketlerin kuruluş 

amaçlarının kâr elde etmek olduğu da göz ardı edilmemelidir. Bu açıdan pay sahibi 

olmanın, yani şirket kurmak veya kurulmuş bir şirkete ortak olmanın temel amacı da kâr 

elde etmektir. Sermayenin korunması için elde edilen kârın belli bir kısmı, istikrarı 

sağlamak ve finansal açıdan zor zamanlarda faydalanmak için şirketin içinde yedek 

akçe olarak bırakılır. Hem şirketin hem de pay sahiplerinin temel amacı kâr elde etmek 

olduğuna göre, bu iki amacın birbiri ile kesiştiği nokta, kârın şirketin ve pay sahibinin 

bünyesinde hangi nispette kalacağı ile doğrudan ilişkilidir. 

 

Şirketin dağıtacağı kârdan fayda elde edecek tek grup pay sahipleri değildir. 

Diğer menfaat grupları, kurucular, intifa hakkı sahipleri, yöneticiler, şirket alacaklıları, 

çalışanlar ve hatta devlet de şirketin kârından menfaat elde edecektir. Bu nedenle 

TTK’da kâr payının dağıtılmasına yönelik düzenlemelerin tamamı tüm menfaat grupları 

arasındaki dengenin sağlanması amacına yönelmektedir. 

 

İşletmeler kâr dağıtım politikalarını belirlerken  

 

  - Orta, uzun vadeli yönetim stratejiler 

  - Sermaye ihtiyaçları 

  - Yatırım ve finansman politikaları 

  - Kârlılık oranları 

  - Nakit durumları 

  - Piyasa koşulları 

  - Yürürlükte olan yasal düzenlemeler (TTK, SPK, KVK, GVK) 

  - Ekonomideki gelişmelere dikkat ederler; 

 

KÂR KAVRAMLARI VE KÂR DAĞITIM TABLOSU VERİLERİ 

 

•Dönem Kârı (Ticari Kâr);  

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve tek düzen hesap planı uygulamaları ile 

sermaye piyasası mevzuatına göre tutulan muhasebe kayıtlarından tespit edilen kârdır. 

 

•Mali Kâr; Ticari kârın “Tek Düzen Hesap Planı”, “Türk Ticaret Kanunu” ve 

muhasebe standartları dikkate alınarak hesaplanmasından sonra, vergi kanunları göz 

önüne alınarak muafiyetler, istisnalar, kanunen kabul edilmeyen giderler vb. faktörlerin 

dikkate alınması ile vergi matrahı anlamına gelen ve üzerinden vergi hesaplanan 

kârdır. 
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•Dağıtılabilir Kâr:  

İlgili dönemin ticari bilanço kârıdır. 

 

Yedek Akçe; 

Dönem kârından işletme içinde tutulan kısma yedek akçe denir. 

 

Yedek Akçe Ayırmanın Sebepleri; 

-İşletmenin devamlılığı ve gelişmesini sağlamak, 

-Borçların zamanında ödenmesini sağlamak, 

-Alacaklıların haklarını korumak, 

-Dönem kârının belirlenmesindeki subjektifliği ortadan kaldırmak veya azaltmak, 

-Kredi sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri yerine getirmek, 

-İş hayatındaki belirsizliklerden doğan riski azaltmak, gelecekteki olası zararları 

karşılamak, 

-Varlıklarda olası değer düşüşlerini karşılamak, 

-Kâr dağıtımında istikrar sağlamak, 

- İş hacminin gelişmesi nedeniyle artacak işletme sermayesi gereksinimini 

karşılamaktır. 

 

Yedek akçeler; Kanuni yedek akçe (TTK m.519) ve Şirketin isteği ile ayrılan yedek 

akçeler (TTK m.520) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

 

 

Kanuni Yedek Akçeler; 

 

1- Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK m.519) 

 

Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar 

genel kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

Bu sınıra ulaşıldıktan sonra da; 

a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa 

karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış bulunan kısmı, 

b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, 

bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşülmesinden sonra 

kalan kısmı, 

c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay 

alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu (II. tertip yedek akçe) genel 

kanuni yedek akçeye eklenir. 
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Ödenmiş Sermayesi 1.000.000 TL, Dönem Net Kârı 500.000 TL olan bir şirketin Kar 

dağıtımına ilişkin hesaplamalar aşağıda gösterilmiştir. 

 

1.Tertip Yasal Yedek Akçenin Hesaplanması 

Kurumun Vergi Öncesi Kârı   

K.K.E.G   

Geçmiş Yıl Zararı (Zarar - KKEG)   

Kurumlar Vergisi Matrahı   

Kurumlar Vergisi % 25   

Dönem Net Kârı 500.000,00 

Daha Önce Ayrılan 1. Tertip Akçe   

Şuan Ayrılması Gereken Yedek Akçe 25.000,00 

Ödenmiş Sermaye'nin 1/5 100.000,00 

1. Tertip Yasal Yedek Akçe % 5'İ                                                                                                                                                                                                                  

(Ödenmiş Sermayenin 1/5'ini Geçemez) 25.000,00 

1.Tertip Temettü (ÖD. Sermayenin % 5) 50.000,00 

 

2.Tertip Yasal Yedek Akçenin Hesaplanması 

Vergi Sonrası Kâr 500.000,00 

1. Tertip Yasal Yedek Akçe 25.000,00 

Kalan Tutar 475.000,00 

1. Tertip Temettü (Öd. Sermayenin %5'i) 50.000,00 

Kalan Tutar 425.000,00 

2. Tertip Yedek Akçe % 10 42.500,00 

2. Tertip Temettü 382.500,00 

Brüt Temettü 432.500,00 

Nakdi Kâr Dağıtım Stopajı %15 43.250,00 

Net Temettü 389.250,00 

Kalan 0,00 

 

Muhasebe Kaydı - (Temettü + Yasal Yedek Kaydı) 

570- Geçmiş Yıl Kârları 500.000,00   

                      331- Ortaklara Borçlar   432.500,00 

                                1. Temettü   50.000,00 

                                2. Temettü   382.500,00 

                           540- Yasal Yedekler   67.500,00 

                1. Tertip Yasal Yedek Akçe   25.000,00 

                         2. Tertip Yasal Yedek Akçe   42.500,00 

  500.000,00 500.000,00 
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Muhasebe Kaydı - (Kâr Dağıtımı) 

331 Ortaklara Borçlar 432.500,00   

1. Temettü 50.000,00   

2. Temettü 382.500,00   

         102-Bankalar   389.250,00 

                   360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar   43.250,00 

                       (Temettü %15)     

  432.500,00 432.500,00 

 

Genel kanuni yedek akçe, sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını 

aşmadığı takdirde; sadece Zararların kapatılması, İşlerin iyi gitmediği zamanlarda 

işletmeyi devam ettirme, İşsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli 

önlemler alınması için kullanılabilir. 

 

2- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek Akçe ve Yeniden 

Değerleme Fonları (TTK m.520) 

 

Şirket, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek 

akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde 

iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler. 

 Yeniden değerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer fonlar, 

sermayeye dönüştürüldükleri ve yeniden değerlendirilen aktifler amorti edildikleri veya 

devredildikleri takdirde çözülebilirler. 

 

 

Şirketin İsteği İle Ayırdığı Yedek Akçeler; (TTK m.521) 

 

1- Şirketin İsteği İle Ayırdığı Yedek Akçeler: 

 

Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek 

akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye 

hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe ayrılması da öngörülebilir ve 

bunların özgülenme amacıyla harcanma yolları ve şartları belirlenebilir. (TTK m:521) 

 

 

2. Genel ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi (TTK m.522) 

 

Esas sözleşmede şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları 

kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu amacı taşıyan kamu tüzel 

kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir. 

 

Yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten ayrılması 

suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması zorunludur. Vakıf senedinde, vakıf 

malvarlığının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı da öngörülebilir. 
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Şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka, yöneticilerden, 

çalışanlardan ve işçilerden aidat alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf senedine göre 

yapılan ayrımdan yararlanamadıkları takdirde çalışanlara ve işçilere hiç değilse 

ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte geri verilir. 

 

3. Olağanüstü Yedek Akçe (TTK m.523) 

 

TTK’nın 523. maddesinin ikinci fıkrasına göre genel kurul; Aktiflerin yeniden 

sağlanabilmesi için gerekliyse ve bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate 

alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden 

haklı görülüyorsa Kanun’da ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe 

ayrılmasına da karar verebilir. 

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerde Kar Dağıtımı  

 

Kâr payının hesaplanmasında; finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak 

zorunda olanlar tarafından Kanunun 88 inci maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında 

kalanlar tarafından ise 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan 

finansal tablolar esas alınır. 

 

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam 

tutarını aşamaz. 

 

Kâr Payı Avansı 

 

Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan Anonim Şirketler ile Limited ve 

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketleri kapsayan 09.08.2012 Tarih 28379 Sayılı 

Kâr Payı Avansı Hakkında Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 509 uncu 

maddesinin üçüncü fıkrasına, 565 inci maddesinin ikinci fıkrasına ve 644 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Şirketlerin kâr payı avansı uygulayabilmesi için; 

 

1- Şirket ana sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımı konusunda hüküm 

bulunması, 

2- Şirket genel kurulunda karar alması, 

3- Avans uygulanacak 3-6-9 ara dönemlerde kâr etmesi gerekmektedir. 

 

Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon 

ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, 

varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için 

ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanır. 

Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez. 
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Kâr Paylarının Vergilendirilmesi 

 

1-Gelir Vergisi Kanunu Madde 94/6/b 

 

Tam mükellef kurumlar tarafından sadece tam mükellef gerçek kişilere dağıtılacak 

kâr paylarından tevkifat yapılmaktadır. 

 

  Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b maddesinin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca, tam 

mükellef kurumlar tarafından; 

- Tam mükellef gerçek kişilere, 

- Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara, 

- Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara, 

- Dar mükellef gerçek kişilere, 

- Gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere, 

  dağıtılan kâr payları %10 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. (ÇVÖA 

hükümleri dar mükellefler için saklıdır.) 

   

Ortaklar Tevkifat 

Tam Mükellef A.Ş. 0% 

Tam Mükellef LTD.ŞTİ. 0% 

Dar Mükellef Gerçek Kişi 10% 

Türkiye'de İş Yeri Olan Dar Mükellef A.Ş. 0% 

Türkiye'deki Kamuya Yararlı Dernek 10% 

Türkiye'de İş Yeri Olmayan Dar Mükellef A.Ş. 10% 

Tam Mükellef Gerçek Kişi 10% 

 

 

2-Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 5’e göre, 

 

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde 

ettikleri kazançlar, 

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

senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 

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

sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları. 

Kurumlar vergisinden müstesnadır. 

 

(*) Kar dağıtım stopaj oranı %15 iken, 22.12.2021 tarih 4936 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 22.12.2021 tarihinden itibaren %10’a düşürülmüştür. 
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Sonuç; 

 

Sermaye şirketlerinin temel amacı, belli bir dönemde gerçekleştirmiş oldukları 

faaliyetler neticesinde kâr elde etmek ve elde ettikleri bu kârı pay sahiplerine 

dağıtmaktır. Bu kapsamda Anonim Şirketler normal şartlarda elde ettikleri kârı, TTK 

hükümlerine göre, kanundaki usullere uyarak ve genel kurullarında alacakları bir karar 

nihayetinde pay sahiplerine “kâr payı” olarak dağıtırlar. 

 

Kâr payı, pay sahibinin şirkete karşı sahip olduğu en önemli malvarlığı 

haklarından biridir. Bu kapsamda “kâr payı hakkı” genel olarak faaliyet yılı sonunda 

dağıtılmaya tahsis edilmiş “net dönem kârının varlığı” halinde söz konusu olacaktır. Kâr 

payı hakkı, genel kurulun kanun ve esas sözleşme hükümlerine karar vermesi halinde, 

pay sahiplerinin esas sermayedeki payları oranında talep edebilecekleri vazgeçilmez 

bir alacak hakkıdır. Bir başka ifadeyle kâr payı, hesap dönemi sonunda dağıtılabilir bir 

kârın olması halinde, şirkete koymuş oldukları sermaye payı karşılığında pay sahiplerine 

ödenecek paradır. 

 

TTK’nın ilgili maddelerinde, Anonim Şirketlerin ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi 

ve bu amaç doğrultusunda gelişebilmesini sağlamak ve üçüncü kişilerin haklarını 

korumak amacıyla şirketlerin sermaye yapılarının güçlenmesine yönelik düzenlemelere 

yer verilmiştir. Bu kapsamda, TTK’nın 519 ve devamı maddelerinde, şirket kârlarının bir 

bölümünün kanuni yedek akçe olarak ayrılması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca, şirketlerin 

sermayelerinin azalmasına neden olacak uygulamaların önüne geçmek amacıyla da 

şirketlerin dağıtacakları kâr payının mutlaka şirketin kâr elde etmiş olmasına ve kanuni 

yedek akçelerin ayrılmasına bağlanmıştır.  

 

Anonim şirketlerde usulüne uygun bir şekilde kâr dağıtımı yapılabilmesi, TTK’daki 

belirli bir usulün eksiksiz olarak yerine getirilmesi şartına bağlıdır. Bu şartlar oluşmadan 

Anonim Şirket kâr dağıtımı yapamaz. Kâr dağıtımının ve kâr dağıtımına ilişkin 

hesaplamanın hiçbir şartta, kanuna ve esas sözleşme hükümlerine aykırı şekilde 

yapılamayacağı açıktır. Bu kapsamda, kâr dağıtımı yapılmadan önce kanuni yedek 

akçeler kanunda belirtilen sınırlar oranında ayrılmalı ve kâr dağıtımı için alınacak genel 

kurul kararı usulüne uygun olmalıdır. Bu nedenle şirketlerin kâr dağıtımı yapma kararı 

almadan kâr dağıtımının temel ilkelerine uygun işlemlerde bulunması ve kâr 

dağıtılabilmesi için kanunda düzenlenen tüm şartları yerine getirmesi oldukça büyük 

bir önem arz etmektedir.  

 

 

“Mutlu olan kimse başkalarını da mutlu edecektir. Mutlu olun yada etrafınızda mutlu 

insanlar bulundurun." - Anne Frank 
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MÜŞAVİRLİĞİMİZCE VERİLEN GÖRÜŞLER - 1 Denge YMM 

  

Konu: 

Şirketinize gelen Google vb. internet hizmet alımlarında vergi uygulamaları 

bakımından dikkat edilmesi gereken durumlar hususunda müşavirlik görüşümüz 

istenilmiştir. 

Yasal Düzenlemeler ve Müşavirlik Görüşümüz: 

 İnternet üzerinden alınan hizmetlerde karşı firma ülkemizde bulunmadığı için 

gider yazma, kurum stopaj ve işleme ilişkin KDV olmak üzere üç husus ortaya 

çıkmaktadır.  

1- Gider Olarak Dikkate Alınması: 

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; 

"Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla 

olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmüne yer 

verilmiştir. Aynı kanunun 229 uncu maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan 

iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi 

yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu belirtilmiş, 231 inci 

maddesinin 5 inci bendinde ise; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten 

itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmemiş olan 

faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.  

VUK’un 232 nci maddesinde ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit 

usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci 

sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan 

tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa 

sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve 

almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan 253 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Yurt Dışında 

Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Belgelerle 

İlgili İşlemler" başlıklı B Bölümünde, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan, iş 

veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri 

defter kayıtlarında gider olarak göstermelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Buna göre; 

yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan hizmetler karşılığında ödemede 

bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışından aldıkları belgenin 

alındığı ülke mevzuatına göre muteber bir belge olması gerekmektedir. 

Sonuç olarak gider olarak dikkate alınacak tutarların fatura veya fatura yerine 

geçen belgeler ile belgelendirilmesi gerekmekte olup, yurtdışından yapılan alımlarda 
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ilgili ülke mevzuatına göre muteber bir belge ile giderin ortaya konulması gerekir. 

Dolayısıyla ödeme dekontu, hesap dökümü vb. resmi olmayan belgelerle değil de ilgili 

şirketlerden alınacak olan fatura veya ilgili ülkede geçerli olarak kabul edilen muteber 

bir belgenin alınması gerekmektedir. Eğer dekont, döküm veya ekstre ilgili ülke 

mevzuatı açısından muteber bir belge ise, bu belgelere dayanarak gider yazılabilecek 

olup, olası vergi incelemesinde bu belgelerin geçerli olduğuna dair ilgili ülke 

makamlarından alınacak resmi yazı ile bunun ispatlanması talep edilecektir.   

Diğer yandan, fatura veya kabul edilebilir belgenin şirket çalışanları veya 

ortağınız adına değil, şirket adına düzenlenmesi gerektiği de tabiidir.  

2- Kurum Stopaj: 

19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı 

kararıyla; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasında ve Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara, internet ortamında verilen 

reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış ve bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti 

verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi 

yapılması öngörülmüştür. 

Karara göre, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu 

hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, 

hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda stopaj yapılacaktır: 

• Gelir Vergisi Kanunu’nun 94.maddesi kapsamında yapılan ödemelerde 

(Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94.madde kapsamında olan diğer kişi 

ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15, 

• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam 

mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0, 

• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar 

mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15. 

Bu düzenleme uyarınca, internette verdiğiniz reklamlarla ilgili olarak Google, 

linkedin, facebook vb. şirketlerin ülkemizde mükellefiyeti olmadığı için de %15 oranında 

(Kurumlar Vergisi Kanunu 30/1-d) stopaj yapılarak beyan edilmesi gerekmektedir. 

 

3- KDV İşlemleri: 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9/1 inci maddesinde, 

mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin 

bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye 

Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere 

taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.  

KDV Genel Uygulama Tebliğinin, "I/C-2.1.2.1. bölümünde aşağıdaki açıklama 

yapılmıştır.  
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“…ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanların 

Türkiye’de yaptığı hizmetler ile bunların yurt dışında yaptığı ancak Türkiye’de 

faydalanılan hizmetler KDV’ye tabi olacaktır.  

Bu gibi hizmet ifalarında mükellef, esas olarak hizmeti ifa eden olmakla birlikte, 

Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmadığından, KDV’nin 

tamamı, hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla 

beyan edilip ödenecektir…” 

Aynı tebliğin "I/C-2.1.1.1.Beyan" başlıklı bölümünde, tevkifatın genel bütçeli 

idareler hariç tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu 

KDV beyannamesi ile beyan edileceği hüküm altına alınmıştır.  

Söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca, alınan hizmetlerden Türkiye’de 

yararlanıldığı ve  ilgili şirketler ülkemizde vergi mükellefi olmadığı için %18 oranında 

KDV’nin 2 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir.  

Diğer yandan, 01.01.2018 tarihinden itibaren Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, 

kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından Türkiye’de KDV mükellefi 

olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda sunulan 

hizmetler üzerinden KDV hesaplanarak 3 No’lu KDV Beyannamesi ile beyan 

edilmektedir. Dolayısıyla eğer KDV mükellefi olmayan kişiler elektronik hizmet alırlarsa 

ilgili şirketler faturalarında KDV hesaplamakta ve tahsil edilen bu KDV’yi beyan edip 

ödemektedir. Vergi mükellefleri ise söz konusu hizmet sağlayıcılarına vergi kimlik 

numaralarını ve KDV mükellefiyetlerinin olduğunu bildirdiklerinde, ilgili şirket KDV 

hesaplamamakta ve KDV’siz fatura kesmektedir.  

 

4- Değerlendirme: 

Yukarıda açıklandığı üzere, öncelikle ilgili firmalar nezdinde şirket bilgilerinin 

güncellenerek, belgelerin şirket adına gelmesinin sağlanması gerekmektedir. Şirket 

ortak ve çalışanları adına belge alınmamalıdır. Güncelleme yapılmayarak işlemlerin 

geçerli fatura yada fatura yerine geçen belge ile belgelendirilememesi halinde, hem 

kurum stopaj hem KDV hesaplanıp ödendiği halde, vergi kanunları açısından gider 

yazılamayacaktır. İzleyen süreçte bu konuda mağduriyete sebep olmaması açısından 

gereken özenin gösterilerek belgelendirme ve işlemlerin yukarıda belirtilen esaslara 

uygun yürütülmesi önemlidir.  

Sonuç olarak belgelendirmenin fatura ile yapılması ve hesap bilgilerinin 

tamamının şirket adına olması, ödeme üzerinden %15 kurumlar vergisi stopajı yapılması 

ve %18 KDV hesaplanarak 2 No’lu KDV Beyannamesi ile bildirilmesi gerekmektedir.  

Diğer yandan eğer ülkemizde vergi mükellefi olan bir aracı firma ile bu işlemleri 

yürütürseniz, yurtdışı ile ilgili vergi işlemlerini o şirket yürütüp, şirketinize fatura keseceği 

için, siz sadece gelen faturayı kayıtlara alıp başka hiçbir işlem yapmayarak uygulamayı 

sadeleştirebilirsiniz.  
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MÜŞAVİRLİĞİMİZCE VERİLEN GÖRÜŞLER - 2 Denge YMM 

  

Konu 

Birikim pirimi içermeyen hayat sigortalarında vergi indirimin hangi oranda 

yapılacağı,hususun da müşavirlik görüşümüz istenilmiştir. 

Yasal Düzenlemeler ve Müşavirlik Görüşümüz 

 

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesine göre; ücret, 

işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para 

ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, 

tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur 

hakkı, prim, ikramiye gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir 

ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin 

edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.  

Aynı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında ücretin gerçek safi 

değerinin işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler 

toplamından, aynı maddede 1 ila 5 inci bentlerde sayılan indirimler yapıldıktan sonra 

kalan miktar olduğu hükme bağlanmış olup, söz konusu fıkranın (3) numaralı 

bendinde, "Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya 

sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük 

çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin 

%50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 

sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu 

yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak 

asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına 

kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık 

tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)." hükmüne yer 

verilmiştir. 

Konuya ilişkin olarak çıkarılan 85 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin 8.2 bölümünde 

aşağıdaki açıklama yapılmıştır.  

 “8.2. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahının Tespitinde İndirimi 

 6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 

tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında 

kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı 

ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. 
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 Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; 

sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi 

nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; 

- Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat 

sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile 

- Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 

sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden müteşekkildir. 

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin 

%15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret 

tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında 

dikkate alınacaktır.” 

Bu hüküm ve sirküler ile yapılan açıklamalara göre, ücretlinin şahsına, eşine ve 

küçük çocuklarına ait hayat sigortası gurubunda yer alan tüm sigorta primleri için 

hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile birikimli sigortaların dışında kalan 

yaşam teminatı içeren sigorta primlerinin tamamı ödendiği ayda elde edilen ücretin % 

15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, ücretin safi değerinin 

tespitinde ücret matrahından indirilmesi mümkündür. 

 Buna göre, şirketiniz çalışanlarının birikim primi içermeyen birikimsiz hayat 

sigortası için ödemiş olduğu primlerin %100’ünün, ödendiği ayda elde edilen ücretin 

%15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması kaydıyla, ücret matrahından 

indirim konusu yapılması mümkündür. 
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MÜŞAVİRLİĞİMİZCE VERİLEN GÖRÜŞLER - 3 Denge YMM 

  

Konu 

ABC ismini kullanarak açılan işyerleri için yapılan sözleşme ile anlaşması sağlanan 

katılım bedeli ile aylık belirlenen royalty bedelinin faturalarının ne zaman kesilmesi 

gerektiği hususların da müşavirlik görüşümüz istenilmiştir. 

Yasal Düzenlemeler Ve Müşavirlik Görüşümüz 

Bilindiği üzere, franchising sistemi; bağımsız girişimcilere tüketici kitleleri 

tarafından tanınan ve tercih edilen bir ürün ve/veya hizmetin sunumunu belirli 

işletmecilik yöntem ve standartları altında gerçekleştirmelerine imkân tanımakta, 

franchise alan girişimcinin, franchise veren firmanın işe yönelik sürekli yardım ve desteği 

ile daha önce tecrübe sahibi olmadığı bir işi başarı ile yürütebilmesini ve maliyetlerini 

büyük ölçüde azaltmasına imkân vermektedir. Franchising sisteminde, franchise veren 

firma belirli bir sözleşmeye dayalı olarak franchise alan bir girişimciye belirli bir bölgede, 

yeterli bir hizmet desteği altında ürününü satma imtiyazını /ayrıcalığını vermektedir. 

Sözleşme ile belirlediğiniz iki tip bedel var, bunlar katılım bedeli yani franchise 

giriş bedeli ile royalty bedeli yani franchise kulanım bedelidir.  

Katılım bedeli olarak adlandırdığınız franchise giriş bedeli (Franchisee Fee), 

franchise alanın/franchisee’nin, sisteme girmek için başlangıçta isim, marka veya 

sistemi kullanma hakkı karşılığında franchisor’a ödediği bedel/giriş parasıdır.  

Sözleşmelerinizde bedeli ve ödeme şekli belirlenmektedir.  

 Franchise kullanım bedeli (Franchise fee/Royalty) ise,  franchise alanın işletme 

süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında franchise verene ödediği bedeldir. 

Genellikle aylık, bazen haftalık alınan bu bedel, yıllık ciro/hasılat veya kârın belli bir 

oranı, belli bir yüzdesi (Royalty) olabileceği gibi, başka büyüklüklere, örneğin işletme 

alanına veya hizmet birimi adedine göre de alınabilir. Kullanım bedeli için bir taban 

sınır konabileceği gibi, aylık sabit bir ödeme de alınabilir. Sözleşmelerinizde tutar olarak 

5 yılı kapsayacak şekilde ve ödemelerinin ne zaman ne şekilde yapılacağının 

belirlendiği görülmektedir.  

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, 

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden 

hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 

ticari -kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Anonim 

şirket olarak kurumlar vergisi mükellefisiniz ve ticari kazanç hükümlerine göre 

vergilendirilmektesiniz.   
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Gelir Vergisi Kanununun "Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 38'inci 

maddesinde ise; bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsdeki öz sermayenin 

hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müsbet fark olduğu, bu 

dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan 

indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise bu farka ilave olunacağı, ticari kazancın 

bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanunu'nun değerlemeye ait hükümleri 

ile bu Kanun'un 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümlere göre kurum kazancının tespitinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 

indirilecek giderlere ilişkin 8 inci ve 10 uncu maddeleri ile kabul edilmeyen indirimlere 

ilişkin 11 nci maddenin yanı sıra Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi de dikkate 

alınacaktır. 

 Ticari kazancın tespitinde "tahakkuk esası ilkesi" ve "dönemsellik ilkesi" olmak 

üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve 

mahiyet itibarıyla kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül 

etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme 

şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesi gereğince işletmenin sürekli 

kabul edilen ömrü belli dönemlere bölünür ve her dönemin faaliyet sonuçları diğer 

dönemlerden bağımsız olarak saptanır. Gelir ve giderler tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirilerek hasılat, gelir ve karlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla 

karşılaştırılır. 

Tahakkuk, gelir ve giderin miktar ve mahiyet itibariyle kesinleşmesini ifade eder. 

Tahakkuk esasında, geliri doğuran muamelelerin eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması, 

gelirin elde edilmiş sayılması için yeterlidir. Diğer bir ifade ile tahakkuk esasında 

vergilendirme yapılabilmesi için, alacak hakkının doğmuş olması gerekir. Gerek hasılat 

gerekse giderlerin hangi hesap dönemine ilişkin olduğunun tespiti açısından hasılatın 

tahsil edilip edilmediğinin, giderlerin ise ödenmiş olup olmadığının bir bağlayıcılığı 

bulunmamaktadır. 

Buna göre, sözleşme ile almış olduğunuz giriş ve kullanım bedellerinin tahakkuk 

etmesi durumunda faturalarının kesilmesi gerekmekte olup, fatura kesilmesi için 

ödemenin alınması beklenmeyecektir.  

Sözleşme ile katılım bedeli olarak adlandırdığınız franchise giriş bedeli, işyerinin 

müşteri tarafından açılarak işletilmeye başlaması durumunda tahakkuk edecektir. 

İşyeri faaliyete geçmeden önce alınan tutarlar avans hesaplarında izlenecek, işyerinin 

açılmasını takip eden 7 gün içinde bedelinin tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın 

sözleşmede belirlenen katılım bedelinin tamamı tahakkuk esası gereği franchise alana 

fatura edilecektir. Katılım bedelinin tahsilinin burada bir önemi bulunmamaktadır.   

 Franchise kullanım bedeli (Franchise fee/Royalty) ise, aylık dönemler itibariyle 

belirlendiğinden, hakkın kullanıma bağlı olarak aylık dönemler itibariyle tahakkuk 

edecektir. Söz konusu bedelinde tahakkuk ve dönemsellik ilkeleri gereği ilgili ay içinde 

tahsil edilip edilmediğine bakılmaksızın franchise alana fatura edilmesi gerekmektedir.  
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Sonuç olarak, kurumlar vergisi mükellefi olarak muhasebe işlem ve kayıtlarınız ile 

vergi beyanlarınızın tahsilata veya ödeme bağlı olarak değil de tahakkuk esasına bağlı 

olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda faturaların tahsilat gerçekleştiğinde 

değil, işlemlerin yukarıda açıklanan tahakkuk zamanlarında düzenlenmesi 

gerekmektedir.  
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SEÇİLMİŞ ÖZELGELER - 1 Gelir İdaresi Başkanlığı 

  

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 

 

Sayı : 62030549-125[15-2020/33]-437261 

Konu : Liman inşaatı için üretilen çelik boru, kaplama ve diğer malzemelerin 

imalatı işinin yıllara sari inşaat işi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile 

KDV tevkifatına tabi olup olmayacağı 

İlgide kayıtlı Özelge talep formunda; 

- Şirketinizin "… İnşaatı yapım işi" kapsamında yüklenici … Adi Ortaklığına alt 

yüklenici olarak çelik kazık boru imalatı, kaplama, diğer ürünlerin üretimi, imalatı ile 

teslim işini üstlendiği, 

- Yüklenici firmanın … Genel Müdürlüğü'ne "… İnşaatı yapım işi"ni taahhüt ederek 

yıllara sari inşaat onarım işi kapsamında gelir vergisi tevkifatına tabi olduğu, alt yüklenici 

olan firmanızın liman inşaat işinde sorumluluğunun çelik boru kazıklarının üretilip üst 

yüklenici firmanın şantiye sahasında tesliminden ibaret olduğu 

belirtilerek, şirketinizin söz konusu faaliyetlerinin yıllara sari inşaat ve onarım işi 

kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile alt yüklenici şirket tarafından 

gerçekleştirilen işlerin KDV tevkifatına tabi olup olmayacağı hususunda bilgi talep 

edilmektedir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla 

takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde 

kâr veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, 

mezkur yıl beyannamesinde gösterilir" hükmü yer almaktadır. 

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi 

için; 

- Faaliyet konusunun inşaat ve onarma işi olması 

- İnşaat ve onarım işinin birden fazla yıla sirayet etmesi 

- İnşaat ve onarım işinin resmi veya özel taahhütlere bağlı olarak yapılması 
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şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir. 

Aynı Kanunun "İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi" başlıklı 44 üncü maddesinde, 

inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici 

kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin 

fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve 

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 alınacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Tanımlar" başlıklı 4 üncü maddesinde 

yapım; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, 

tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil 

hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve 

dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, 

tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, 

güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri olarak tanımlanmıştır. 

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla 

takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak 

yapılan hakediş ödemeleri üzerinden sorumlularca vergi tevkifatı yapılacağı hüküm 

altına alınmış olup, bu oran 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak tespit 

edilmiştir. 

Diğer taraftan, özelge talep formunda ekli sözleşmenin incelenmesi neticesinde, 

şirketinizin işveren … Genel Müdürlüğü ile yüklenici … Adi Ortaklığı arasında yapılmakta 

olan "… İnşaatı yapım işi"ne ait … sahası içinde yüklenici tarafından kendisine verilen 

hammaddeyi kullanarak belirtilen kalitede ve talep edilen boylarda imal edeceği 

"spiral kaynaklı çelik boru, kaplama, diğer ürünlerin üretimi ve teslim işi"ni alt yüklenici 

olarak üstlendiği ve sözleşmenin … tarihinde imzalandığı anlaşılmıştır. 

Bu hükümlere göre, alt yüklenici şirketiniz tarafından çelik boru, kaplama ve diğer 

ürünlerin üretiminin yapılarak yüklenici firmaya teslimi işinin, yüklenici firmanın üstlenmiş 

olduğu inşaat işinden bağımsız olarak sadece çelik boru kazıklarının üretilip üst yüklenici 

firmanın şantiye sahasında teslimiyle sınırlı olması halinde söz konusu iş yıllara sari inşaat 

ve onarım işi olarak değerlendirilemeyeceğinden şirketinize yapılan ödemeler 

üzerinden kesinti yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

Ancak, şirketinizce gerçekleştirilen çelik kazık boru imalatı, kaplama, diğer 

ürünlerin üretimi, imalatı işlerinin yüklenici firmanın üstlenmiş olduğu inşaat işinin bir 

parçası olarak söz konusu ürünlerin montajını da içermesi halinde, yapılan iş Gelir 

Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat onarım işi olarak 

değerlendirileceğinden, çelik kazık boru imalat, kaplama, diğer ürünlerin üretim, imalat 

ve montaj işi nedeniyle şirketinize yapılan ödemeler üzerinden %3 oranında vergi 

kesintisi yapılması gerekmektedir. 
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Katma Değer vergisi Kanunu Yönünden; 

3065 sayılı KDV Kanununun; 

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek 

faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, 

-9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına 

alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden 

sorumlu tutma konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu 

hüküm altına alınmıştır. 

 KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde tevkifat uygulayacak 

alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde de tevkifat kapsamındaki hizmetler ile bu hizmetlere 

uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 

"Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje 

Hizmetleri"nde kapsamın belirlendiği KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.2) 

numaralı bölümünde; 

 "Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir: 

 - Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, 

tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil 

hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın 

koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri. 

 - Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, 

ısıtma soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, boya 

badana dahil her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, 

dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. Bu işler, 

yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden 

bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur. 

 ... 

Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) 

veya daha alt yüklenicilere devredilen yapım işlerinde, işi devreden her yüklenici 

tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır." 

ifadeleri yer almaktadır. 

Yapım işi olarak kapsama alınan işlemlerin tamamı "hizmet" veya "malzemeli 

hizmet" niteliğindedir. Belirlenmiş alıcıların veya bu alıcılara karşı taahhütte bulunan 

alıcıların yapım işi dolayısıyla piyasadan yapacakları her türlü mal alımında tevkifat 

uygulanmaz. 

Öte yandan, yüklenici Adi Ortaklık ile Şirketiniz arasında düzenlenen … 

Sözleşmesinin incelenmesinden; 
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-Söz konusu işin, vasıfları sözleşmede belirtilen çelik kazık borularının imalatı ve 

izolasyonu ile diğer imalat işlerine ilişkin taahhüt işi olduğu, 

-İşe ilişkin hammaddenin yüklenici tarafından temin edilerek iş yerinde (liman 

sahasında) bedelsiz olarak Şirketinize teslim edileceği, 

-İşin bedelinin imalatın yapılmasına göre hakediş hesaplaması ile tespit edileceği, 

-Şirketinizin taahhüdünü yüklenicinin onayı olmadan başkasına 

devredemeyeceği 

anlaşılmaktadır. 

Buna göre, … inşaatı işi kapsamında yüklenici firmaya alt yüklenici olarak 

verdiğiniz çelik kazık boru imal edilmesi ve kaplanması ile diğer imalat hizmetlerinin KDV 

Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.2) bölümüne göre KDV tevkifatına tabi 

tutulması gerekmektedir. 
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SEÇİLMİŞ ÖZELGELER – 2 Gelir İdaresi Başkanlığı 

  

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 

Sayı : E-37009108-130[213319]-74112 

Konu : Finansal kiralama yoluyla yurt dışındaki firmadan alınan makinaların 

katma değer vergisi karşısındaki durumu. 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, Şirketiniz tarafından yatırım teşvik belgesi 

kapsamında yapacağınız yatırımlarda kullanılmak üzere, finansal kiralama 

sözleşmesine konu Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 84.57 ve 84.58 Gümrük Tarife 

İstatistik Pozisyonu (GTİP) numaralarında yer alan malların, 6361 sayılı Finansal Kiralama, 

Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yurt dışında yerleşik finansal 

kiralama şirketinden kiralanıp sözleşme süresinin bitiminde mülkiyetinin devir alınacağı, 

malların 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 ve 134 üncü maddeleri uyarınca geçici 

ithalat rejimi kapsamında kısmi muafiyet uygulanmak suretiyle ithal edileceği 

belirtilerek söz konusu malların geçici ithalatında gümrükte katma değer vergisi (KDV) 

ödenip ödenmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır. 

3065 sayılı KDV Kanununun; 

-1/1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti 

çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/2 nci maddesinde, her türlü 

mal ve hizmet ithalatının KDV'ye tabi olduğu, 

-4/1 inci maddesinde, hizmetin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal 

etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, 

kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,           

-13/d maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki 

makina ve teçhizat teslimlerinin vergiden istisna olduğu, 

-16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve 

hizmetlerin ithalinin; 16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci 

maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve 

hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük 

vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin KDV'den istisna olduğu 

hükmüne yer verilmiştir. 
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Konuya ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Yatırım Teşvik Belgesi 

Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve 

Kiralamalarında İstisna" başlıklı (II/B-5.) bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer verilmiştir. 

Öte yandan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri arasında 

düzenlenen geçici ithalat rejimi, "Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat 

vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi 

tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki 

olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına 

olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim" olarak tanımlanmış olup, 133 üncü 

maddesinde ise, "Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyadan her ay için alınacak 

ithalat vergilerinin, geçici ithalat rejimine ilişkin beyannamenin tescil tarihinde söz 

konusu eşyanın serbest dolaşıma girmiş olması halinde alınacak vergi tutarının %3'ü 

olarak tahsil edileceği" hükme bağlanmıştır. 

Bu çerçevede, Şirketiniz tarafından söz konusu malların gerekli şartları sağlamış 

olması kaydıyla yatırım teşvik belgesi kapsamında ithali, 3065 sayılı KDV Kanununun 

13/d ve 16/1-a maddelerine göre KDV'den istisnadır. Ancak mezkur malların yurt 

dışından kiralanmasında, bu istisna hükümlerinin uygulanmayacağı açıktır. 

Diğer taraftan, yurt dışından yapılacak söz konusu kiralamalarda, kiralanacak 

malların Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri kapsamında geçici ithalat 

rejimine tabi tutulması ve malların Türkiye'de kaldığı her ay için kati ithalatında alınması 

gereken gümrük vergilerinin %3'ünün tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, söz konusu 

malların kati ithali KDV'den istisna olduğundan, malların Türkiye'de kaldığı süre için 

gümrükte KDV alınmasına gerek bulunmamaktadır. 
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SEÇİLMİŞ ÖZELGELER - 3 Gelir İdaresi Başkanlığı 

  

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Büyük Mükelelfler Vergi Dairesi Başkanlığı 

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 

Sayı : 70280967-105-E.83060 

Konu : Yurtdışında mukim firmadan alınan Debit Note'un VUK 'na göre ispat 

edici belge olup olmayacağı, yurtiçindeki firmanın credit note düzenleyip 

düzenleyemeyeceği ile KDV açısından durumu 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurt dışına ihraç ettiğiniz oto camların kalite 

problemi nedeniyle yurt dışındaki firma tarafından kabul edilmeyerek imha edilebildiği, 

bu durumda yurt dışında mukim firmanın kendi ülke mevzuatına göre fatura 

düzenlemesinin mümkün olmadığı durumlarda tarafınıza debit note düzenleyip 

düzenleyemeyeceği, firmanızdan credit note düzenleme talebinde bulunulması 

halinde firmanızın credit note düzenleyip düzenleyemeceği, bu belgelerin Vergi Usul 

Kanunu uyarınca ispat edici belge olarak kabul edilip edilmeyeceği ile firmanız 

tarafından belli bir ciroya ulaşan yurt dışındaki müşterinize "ciro primi" adı altında credit 

note düzenlenip düzenlenemeyeceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep 

edilmektedir. 

I- Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun; 

- (11/1-a) maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetlerin 

KDV'den istisna olduğu, 

- 32 nci maddesinde, bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci 

maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan 

işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'nin, mükellefin vergiye tabi 

işlemleri üzerinden hesaplanacak KDV'den indirileceği, vergiye tabi işlemlerin mevcut 

olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde 

indirilemeyen KDV'nin, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu 

işlemleri yapanlara iade olunacağı, 

- 35 inci maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden 

vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye 

tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere 

muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine 

uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği hüküm altına 

alınmıştır. 
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Ayrıca, konuya ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin; 

- "İstisna Kapsamında Yapılan Teslim ve/veya Hizmetin Matrahının Değişmesi ve 

Düzeltme İşlemleri" başlıklı (IV/D-4.) bölümünde, "3065 sayılı Kanunun 35 inci 

maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi 

veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri 

yapmış olan mükelleflerin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan 

mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve 

değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş 

olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi kaydıyla, 

düzeltebilecekleri hükme bağlanmıştır. 

İstisna kapsamındaki teslim veya hizmetin gerçekleştiği vergilendirme 

döneminden sonra malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden 

vazgeçilmesi veya sair sebeplerle işlem matrahının değişmesi durumunda bir düzeltme 

yapılması gerekmektedir. Bu düzeltme defter kayıtları ve beyanname üzerinde yapılır. 

... 

Öte yandan, istisna kapsamında yapılan bir işleme ait iade talebi 

sonuçlandırıldıktan sonra KDV iadesini ortaya çıkaran işlemden vazgeçilmesi veya 

satılan malların bir kısmının geri gelmesi durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir. 

- Matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme döneminde, yukarıda 

belirtildiği şekilde defter kaydı ve beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan 

mükellefin vergi dairesine yazılı olarak müracaat edip, daha önce iadesini aldığı tutarı 

iade etmesi halinde bu tutar, gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın 

mükelleften geri alınır. 

- Mükellefin, matrahta değişikliğin vuku bulduğu dönemde düzeltme işlemini 

yapmaması halinde; istisna kapsamındaki işlem nedeniyle iade edilen KDV, matrahta 

değişikliğin vuku bulduğu dönemden düzeltmenin yapıldığı döneme kadar gecikme 

faizi uygulanarak vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.", 

- "İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan 

Ödemeler" başlıklı (IV/D-5.) bölümünde ise, "İstisna kapsamındaki işlemin 

gerçekleşmesinden sonra, satıcı lehine veya aleyhine bazı ödemeler (vade farkı, kur 

farkı, reklâmasyon vb.) ortaya çıkabilmektedir. İstisna kapsamındaki işlemlere ilişkin 

olarak ortaya çıkan bu gibi ödemelerin KDV'ye tabi olması söz konusu değildir. Bu 

tutarlar KDV matrahını etkilediğinden, iade edilebilecek azami vergi tutarının 

hesabında dikkate alınmalıdır. 

İstisna kapsamındaki işlemi gerçekleştiren lehine meydana gelen ödemeler, 

ortaya çıktıkları ilgili dönem beyannamesinde asıl işlemin beyan usulü doğrultusunda 

beyan edilir." 

açıklamaları yer almaktadır. 

Bu çerçevede, yurtdışında mukim firmaya şirketinizce ihraç edilen ve müşterisi 

tarafından kalite problemi nedeniyle yurtdışında imha edilen oto camlarına ilişkin 
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işlemin ihracat teslimleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, 

bu kapsamda bulunan mallara ilişkin varsa daha önce alınan KDV iadesinin, KDV 

Genel Uygulama Tebliğinin (IV/D-4.) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde 

Hazine'ye iade edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, belli bir ciroyu yakalayan yurtdışı müşterilere "ciro pirimi" adı altında 

yapılan ödemeler KDV'ye tabi olmayıp, bu tutarlar KDV matrahını etkilediğinden, 

ihracat teslimlerine ilişkin iade edilebilecek azami vergi tutarının hesabında dikkate 

alınması icap etmektedir. 

II- Vergi Usul Kanunu Yönünden 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanunda 

aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan 

münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta 

olup, söz konusu kayıtların ise mezkûr Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde 

düzenlenen veya Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak düzenlenmesi uygun 

görülen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, mezkûr Kanunun 278 inci maddesinde, yangın, deprem ve su basması gibi 

afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi 

hâller neticesinde iktisadî kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin 

hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartaların 

emsal bedeli ile değerleneceği hüküm altına alınmış olup, söz konusu maddenin 

uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı 496 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğinin; 

- 6 ncı maddesinde, "İhraç edilen emtiadan ticari sebeplerle iadesi gerekenlerin 

geri getirilme maliyetinin yüksek olması veya hukuki nedenlerle geri getirilememesi ya 

da bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi nedenlerle imha 

edilmesinin gerekmesi durumunda, söz konusu emtianın imha edildiğine ilişkin ilgili ülke 

mevzuatına göre düzenlenen belgeler esas alınmak suretiyle takdir komisyonu 

tarafından verilecek karara istinaden gerekli yasal kayıtlar yapılır. Bu durumda, imha 

işlemine ilişkin olarak ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenen belgelerin istenildiğinde 

ibraz edilmek üzere mükelleflerce muhafaza edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıda ifade edildiği şekilde yurt dışında imha edilen emtianın değerleme 

işlemleri, 213 sayılı Kanunun 278/A maddesi kapsamında ve mükelleflere tayin olunan 

imha oranı dahilinde bulunmamaktadır.", 

- 8 inci maddesinde, "213 sayılı Kanunun 278 inci maddesi kapsamında yapılan 

değerleme işlemlerinde; 

... 

- Yurt dışında gerçekleştirilen imhalara ilişkin olarak ilgili ülke mevzuatına göre 

düzenlenen belgelere istinaden verilen takdir komisyonu kararının (Tebliğin 6 ncı 

maddesi), 
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mükelleflere bildirildiği tarih itibariyle değer düşüklüğü belli olduğundan, emtianın 

maliyet bedeli ile emsal bedeli arasındaki farkın, takdir komisyonu kararının veya 

tutanağın tebliğ edildiği dönemde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir." 

açıklamaları yer almaktadır. 

Bunun yanı sıra, 253 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Yurt Dışında 

Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve Hizmetler Karşılığında Alınan Bedellerle 

İlgili İşlemler" başlıklı bölümünde, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan iş 

veya hizmetler karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri 

gider olarak defterlerine kaydedebildikleri, yurt dışındaki kişi veya firmalardan alınan 

bu belgelerin defter kayıtlarında gider olarak gösterilmesi sırasında belgelerde yazılı 

bedellerin, belgelerin düzenlendiği günde Merkez Bankasınca belirlenen döviz alış kuru 

üzerinden Türk Lirasına çevirerek kayıtlarda gösterileceği, ancak inceleme sırasında 

inceleme elemanınca lüzum görülmesi halinde, mükelleflerin bu belgeleri tercüme 

ettirmek zorunda oldukları belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, alacak ve borç notu (credit note-debit note), uluslararası ticaret 

yapan şirketlerce ticarette öngörülmeyecek şekilde ortaya çıkan maliyete ilişkin 

unsurları karşılıklı olarak dengelemek amacıyla kullanılan notlardır. Bu notlar, genellikle 

firmalar tarafından fiyat farklılıklarına ilişkin birer düzeltme aracı olarak kullanıldığı gibi, 

satıcı tarafından alıcıya ticari, lojistik, teknik talepler, komisyon ve indirim gibi nedenlerle 

de gönderilebilmektedir. 

Buna göre; 

- Şirketiniz tarafından ihraç edilen ve müşteriniz tarafından kalite problemi 

nedeniyle yurtdışında imha edildiği belirtilen oto camların maliyet bedellerinin, 496 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde öngörülen doğrultuda, takdir komisyonu 

tarafından verilecek kararın veya tutanağın tarafınıza tebliğ edildiği dönemde kurum 

kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.  

- Belirli ciroyu yakalayan yurt dışındaki müşterilerinize ciro primi ödenmesine karar 

verilmesi durumunda, yurt dışındaki müşterinizin borcu azalacak olup, geliri artmış 

olacaktır. Bu durumda yurt dışındaki alıcı firmanın şirketinize fatura veya ilgili ülke 

mevzuatı uyarınca muteber belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu bakımdan ilgili ülke mevzuatına göre geçerli bir belge olması ve bu durumun 

gerektiğinde ispatı şartıyla, yurt dışındaki firmanın düzenleyeceği "debit note"un 

kayıtların tevsiki açısından ispat edici belge olarak kullanılması mümkündür. 

Öte yandan, tüm tevsik edici belge ve yazışmaların muhafazasının ve 

gerektiğinde ibraz edilmesinin şart olduğu tabiidir. 
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SEÇİLMİŞ ÖZELGELER - 4 Gelir İdaresi Başkanlığı 

  

T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı 

Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü 

Sayı : 62030549-125[12-2020/498]-E.933530 

Konu : Örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz ve kur farklarının beyanı ve 

düzeltme işlemleri 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin bazı dönemlerde ilişkili firmalara ve 

iştiraklerine döviz cinsinden borç verdiği, bu borçlar için adat hesabı yaparak emsale 

uygun faiz tahakkuk ettirdiği, ilişkili bir şirkete kullandırılan borç tutarının 2020/4 geçici 

vergilendirme döneminde, borç verilen ilişkili şirketin özsermayesinin üç katını aşması 

nedeniyle örtülü sermaye durumuna geldiği belirtilmiş olup; 

- Döviz cinsinden verilen söz konusu borçların örtülü sermayeye isabet kısmı için 

kur değerlemesi yapılıp yapılmayacağı, 

- Hesaplanacak kur farkı gelir veya giderinin kurum kazancının tespitinde dikkate 

alınıp alınmayacağı 

- Örtülü sermayeye isabet eden kur farklarının kurum kazancının tespitinde dikkate 

alınamaması durumunda, Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin yedinci 

fıkrasındaki örtülü sermaye dolayısıyla yapılması öngörülen düzeltme şartlarının aranıp 

aranmayacağı 

hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, 

kurumlar vergisinin, Kanunun 1 inci maddesinde yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi 

içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında safi 

kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki 

hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

Aynı Kanunun 12 nci maddesinde, "örtülü sermaye" hükmüne yer verilmiş olup, 

kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı 

olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi 

bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmının ilgili hesap dönemi için örtülü 

sermaye sayılacağı; 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise, örtülü 

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

kurum kazancının tespitinde gider yazılamayacağı hükmüne yer verilmiştir. 
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Ayrıca bu Kanunun 12 nci maddesinin yedinci fıkrasında, örtülü sermaye 

üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarların, Gelir ve 

Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren 

nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla 

dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacağı, 

daha önce yapılan vergilendirme işlemlerinin, tam mükellef kurumlar nezdinde 

yapılacak düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, 

taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltileceği ve bu düzeltmenin yapılması 

için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş 

olmasının şart olduğu hüküm altına alınmıştır. 

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “12. Örtülü Sermaye” başlıklı 

bölümünde konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yer almakta olup anılan Tebliğin; 

- “12.3. Örtülü sermaye uygulamasında kur farkı gelirlerinin durumu” başlıklı 

bölümünde, “Kurumların kullanmış olduğu borçların örtülü sermaye kapsamında 

değerlendirilmiş olması halinde, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan 

faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (b) bendine göre gider olarak yazılması mümkün bulunmadığından, 

örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda YTL'nin değer kazanması sonucu 

oluşacak kur farkı gelirlerinin de söz konusu borcun örtülü yoldan konulan bir sermaye 

olarak kabul edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi kurum kazancının tespitinde 

gelir olarak dikkate alınması söz konusu olmayacaktır.” 

- “12.4. Örtülü sermaye üzerinden yapılan ödemeler veya hesaplanan tutarların 

kâr payı sayılması ve yapılacak düzeltme işlemleri” başlıklı bölümünde, “Örtülü sermaye 

üzerinden ödenen faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve 

Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren 

nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla 

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

Kur farkları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir." 

“12.4.1. Borç verenin tam mükellef kurum olması” başlıklı alt bölümünde, 

“Kullanılan borç nedeniyle, geçici vergi dönemi içinde örtülü sermaye şartlarının 

gerçekleşmesi halinde, o dönemde daha önce borç alan kurum tarafından 

giderleştirilen faiz, kur farkı ve benzeri giderler, bu işlemin yapıldığı geçici vergi 

döneminde hesaben gerekli düzeltmeye tabi tutulabilecektir. Borç veren kurum 

tarafından da aynı dönem içinde düzeltme yapılabilmesi mümkündür. 

Düzeltmenin, gider yazılan geçici vergi döneminden sonra yapılması halinde, 

borç alan kurum tarafından verilen düzeltme beyannamesi ile tahakkuk eden 

vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartıyla, borç veren kurum tarafından da (bir 

sonraki geçici vergi döneminde) düzeltme yapılabilecektir. 

Borç veren tarafından düzeltme yapılırken, faiz gelirlerinden örtülü sermayeye 

isabet eden kısımlar kâr payı geliri olarak dikkate alınacak ve şartların varlığı halinde 

iştirak kazançları istisnası olarak vergiden istisna edilecek; kur farkı gelirlerinden örtülü 

sermayeye isabet eden herhangi bir tutar var ise bu gelirler de vergiye tabi kazancın 
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tespitinde dikkate alınmayacak; YTL'nin değer kazanması sonucu örtülü olarak 

konulmuş sermayeye isabet eden bir kur farkı giderinin mevcut bulunması halinde de 

bu gider vergiye tabi kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. 

Hesap dönemi kapandıktan sonra örtülü sermaye kullanan kurumun yapacağı 

düzeltme talebi, vergi dairesince Vergi Usul Kanunu uyarınca değerlendirilip 

sonuçlandırılacaktır. Bu düzeltme sonucu tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş 

olması halinde, karşı tarafın da gerekli düzeltme işlemini kendiliğinden yapması 

mümkün olacaktır.  

Verginin kesinleşmesi; dava açma süresi içinde dava açılmaması, yargı 

mercilerince nihai kararın verilmiş olması veya uzlaşmanın vaki olması gibi haller 

nedeniyle, verginin kesinleşmesi ve itiraz edilmeyecek duruma gelmesidir. Örtülü 

sermaye kapsamındaki finansmanı kullandıran kurum nezdinde yapılacak düzeltmede 

dikkate alınacak tutar, kesinleşen ve ödenen tutar olacaktır. Örtülü sermaye 

kapsamında borç kullanan kurumun, zamanaşımı süresi içinde düzeltme talebinde 

bulunmuş olması halinde, düzeltme sonucu tarh edilen verginin kesinleşip ödenmesi 

şartıyla karşı tarafta da süreye bakılmaksızın gerekli düzeltme işlemi yapılacaktır.” 

açıklamalarına yer verilmiştir. 

Bu hüküm ve açıklamalara göre; ortaklarınızın ortağı oldukları ilişkili şirketlere ve 

iştiraklerinize vermiş olduğunuz döviz cinsinden borçların genel hükümler çerçevesinde 

değerlemeye tabi tutulması gerekmektedir. İlişkili kişilere veya iştiraklere borç verilmesi 

nedeniyle doğan faiz gelirlerinden örtülü sermayeye isabet eden kısımlar kâr payı geliri 

olarak dikkate alınacak ve şartların varlığı halinde iştirak kazançları istisnası olarak 

vergiden istisna edilecek olup kur farkı gelir veya giderlerinden örtülü sermayeye isabet 

eden herhangi bir tutar var ise bu gelir veya giderler vergiye tabi kazancın tespitinde 

dikkate alınmayacaktır. 

Öte yandan, örtülü sermaye uygulamasında, kullanılan borçların örtülü sermaye 

kapsamında olduğunun geçici vergi dönemi/hesap dönemi kapandıktan sonra tespit 

edilmesi halinde, bu tutarlara ilişkin dönem kazancının tespitinde dikkate alınan lehe 

ve aleyhe oluşan kur farkları için borç veren tarafından düzeltme yapabilmesi için, 

örtülü sermaye kullanan kurum nezdinde yapılan düzeltme neticesinde bir tarhiyatın 

olması ve bu tarhiyata konu verginin de kesinleşmesi gerekmekte olup düzeltmede 

dikkate alınacak tutar ise kesinleşen ve ödenen tutar olacaktır. Ancak, örtülü sermaye 

şartlarının gerçekleştiği geçici vergi döneminde örtülü sermaye hükümleri dikkate 

alınarak hesaben düzeltme yapılabilmesi için Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci 

maddesinin yedinci fıkrası kapsamında düzeltme şartlarının varlığı aranmayacaktır. 
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VERGİ MEVZUATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Gelir İdaresi Başkanlığı 

  

2021 hesap dönemine ilişkin olarak Nakit Sermaye İndirim uygulamasında TCMB 

tarafından en son açıklanan %24,52 oranı dikkate alınacaktır. 

4273 Sayılı Karar ile, Yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin %0’a düşürülen 

eğlence vergisi oranının 31/5/2022 tarihine kadar uygulanması sağlanmıştır. 

 530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 9 Haziran 2021 tarihli Resmî 

Gazete’de yayımlanan 7326 Sayılı Kanun’un 11 nci maddesi ile şirketlerin aktiflerinde 

bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye 

tabi tutarak (Yİ-ÜFE değerine) bugünkü değerine getirilmesine imkanı sağlanmış ve bu 

konuya ilişkin “Yeniden Değerleme (Taşınmaz) VUK Geçici 31 inci Madde” 

beyannamesi 30/06/2021 tarihi itibariyle uygulamaya açılmıştı. 

-Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan kollektif, adi 

komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi 

mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi kıymetlerini, 

Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip bulunmaktadırlar. 

-9/6/2021 tarihi itibarıyla aktife kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için bu uygulamadan yararlanılabilecektir. 

-Yeniden değerlemeye tabi tutulacak taşınmazların, amortismana tabi iktisadi 

kıymet mahiyetinde olması zorunluluğu bulunmadığından, isteyen mükellefler boş arazi 

ve arsalarını da yeniden değerlemeye tabi tutulabilecektir. 

-Uygulama kapsamına emitia niteliğinde kıymetler girmemektedir. 

-Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen iktisadi 

kıymetler ile iktisadi kıymetlerin alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşanların 

bu amaçla aktiflerinde kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler, bahse konu fıkra 

kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulamayacaktır. Kapsama giren işletmelerin 

kiralamaya konu ettikleri iktisadi kıymetler emtia niteliğinde bulunmadığından, yeniden 

değerlemeye tabi tutulabilecektir. 

-Yeniden değerleme, iktisadi kıymetlerin ve varsa bunlara ait amortismanların 

9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri üzerinden 

yapılacaktır. 

-İktisadi kıymetlerden amortismana tabi olanlar için amortismanın herhangi bir 

yılda eksik ayrılması veya hiç ayrılmamış olması durumunda, yeniden değerlemeye 

esas alınacak değer, bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenecektir. 

Ayrıca, maliyet bedeline intikal ettirilen giderler ile maliyet bedeline dâhil edilen kredi 

faizleri ve kur farkları da yeniden değerleme kapsamına girmektedir. 
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-Uygulama kapsamında, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter 

tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dâhil olmak üzere ferdi işletme sahibi 

gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri bilançolarına kayıtlı iktisadi 

kıymetlerini, Kanunda yazılı istisnalar dışında yeniden değerleme hakkına sahip 

bulunmaktadırlar. 

Bununla birlikte, yeniden değerleme yapılması bu mükellefler için zorunlu 

olmayıp, bu karar mükelleflerin tercihine bırakılmıştır. 

-Yeniden değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetlerin tamamı veya bir 

kısmı için bu uygulamadan yararlanılabilecektir. 

Beyanda bulunduktan sonra, yeniden değerlemeye tabi tutulmak istenen ilave 

iktisadi kıymetler için ek beyanname verilmesi mümkündür.  

-Yeniden değerleme, mükelleflerin 9/6/2021 tarihi itibarıyla yasal defter 

kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak 

suretiyle 31/12/2021 tarihine kadar yapılabilecektir. 

 

7338 Sayılı Kanunla Getirilen Vergisiz Yeniden Değerleme:  

- VUK Mükerrer 298. Madde: 

7338 Sayılı Kanunun 31. maddesi ile 213 sayılı VUK’un mükerrer 298 inci maddesinin 

başlığı “Enflasyon düzeltmesi, yeniden değerleme oranı ve yeniden değerleme:” 

şeklinde değiştirilmiş ve maddeye ‘Ç’ fıkrası eklenmiştir. Değişiklik 01.01.2022 tarihinde 

yürürlüğe girecektir. 

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar 

vergisi mükellefleri (kollektif, adî komandit ve adî şirketler dâhil, (A) fıkrasının (9) numaralı 

bendi kapsamında söz konusu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara 

bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yapanlar ile kayıtlarını Türk para birimi dışında başka 

bir para birimiyle tutmalarına izin verilenler hariç), (A) fıkrasında yer alan enflasyon 

düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibarıyla, 

bilançolarına dâhil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini (bu niteliklerini 

korudukları müddetçe sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu 

edilenler hariç) ve bunlar üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen 

amortismanları aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda yeniden değerleyebilirler. 

- İktisadi kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş bulunan (iktisadi kıymetlerin 

aktifleştirildiği hesap dönemine ilişkin olanlar hariç) kur farkları ve kredi faizleri (bunlara 

isabet eden amortismanlar dâhil) yeniden değerleme kapsamına girmez. 

- Yeniden değerlemede, iktisadi kıymetlerin ve bunlara ait amortismanların, bu 

Kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve değerlemenin 

yapılacağı hesap dönemi sonu itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan değerleri 

dikkate alınır. Amortismanın herhangi bir yılda ayrılmamış olması durumunda, yeniden 



 

 
 Denge Bülten Ocak 2021 – Sayı: 209 87 

 

M 

E 

V 

Z 

U 

A 

T 

T 

A 

K 

İ 

 

D 

E  

Ğ 

İ 

Ş 

İ 

K 

L 

İ 

K 

L 

E 

R 

değerlemeye esas alınacak tutar bu amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak 

belirlenir. 

- İktisadi kıymetlerin kanuna göre tespit edilen değerleri ve bunlara ilişkin 

amortismanların, yeniden değerlemenin yapılacağı yıla ait olan yeniden değerleme 

oranı ile çarpılması suretiyle yeniden değerleme sonrası değerleri bulunur. Yapılacak 

değerlemede yeniden değerleme oranı olarak Bakanlıkça ilan edilen yıllık yeniden 

değerleme oran dikkate alınır. Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler 

için, özel hesap döneminin başladığı takvim yılına ait oran esas alınır. 

Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden 

değerleme oranı, bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9 uncu aylarda 

bir önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat 

Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenir. 

- Yeniden değerleme neticesinde iktisadi kıymetlerin değerinde meydana gelen 

değer artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin her birine isabet 

eden değer artışı ayrıntılı olarak görünecek şekilde, bilançonun pasifinde özel bir fon 

hesabında gösterilir. Değer artışı, iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme sonrası ve 

yeniden değerleme öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki farktır. Net bilanço 

aktif değeri, iktisadi kıymetlerin bilançonun aktifinde yazılı değerlerinden, pasifte yazılı 

amortismanların tenzili suretiyle bulunan değeri ifade eder. İktisadi kıymetler için 

amortismanın herhangi bir yılda yapılmamış olması durumunda söz konusu değer, bu 

amortismanlar tam olarak ayrılmış varsayılarak belirlenir. 

-İktisadi kıymetlerini bu fıkra kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutan 

mükellefler bu kıymetlerini, yeniden değerleme sonrasında bulunan değerleri 

üzerinden amortismana tabi tutmaya devam ederler. Yeniden değerlemeye tabi 

tutulanların her birine isabet eden değer artışları ile bunların hesap şekilleri amortisman 

kayıtlarında ayrıntılı olarak gösterilir. 

- 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. Sermayeye eklenen değer artışları, ortaklar 

tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler olarak kabul edilir. Bu işlemler kâr dağıtımı 

sayılmaz. 

- Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması (satış, 

devir, işletmeden çekiş, tasfiye gibi) halinde, bunlara isabet eden pasifte özel bir fon 

hesabında gösterilen değer artışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutulur. 

Dolayısıyla sermayeye ilave edilmemiş se, satış sırasında kapatılacağından yapılan 

değerleme işlemi satış karını düşürmemiş olur. 

- Her yılın yeniden değerleme oranı ancak o yıla ait değerlemede nazara 

alınabilir. Yeniden değerlemenin herhangi bir yıl yapılmamasından veya değerleme 

oranının düşük uygulanmasından dolayı daha sonraki yıllarda geçmiş dönemlere ilişkin 

yeniden değerleme yapılamaz. 



 

 
88 Denge Bülten Ocak 2021 – Sayı: 209  

 

- Hesap dönemi içinde aktife giren iktisadi kıymetler için aktife girdiği hesap 

döneminde, yeniden değerleme yapılmaz. 

- Enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluştuğu dönemlerde, bu fıkra uyarınca 

yeniden değerleme yapılmaz. Anılan fıkrada belirtilen enflasyon düzeltmesine ilişkin 

şartların oluşmadığı ilk hesap döneminden itibaren, bu fıkra hükümleri uyarınca 

yeniden değerleme uygulamasına devam olunabilir. 

- Yeniden değerlemenin herhangi bir yılda yapılmaması durumunda, sonraki 

hesap dönemlerine ilişkin olarak bu fıkra kapsamında yeniden değerleme yapılabilir. 

- VUK Geçici 32. Madde: 

VUK Mükerrer 298. Madde kapsamında yapılan düzenleme sadece ilgili yıl artışını 

dikkate aldığı için, 2005 yılından 2022 yılı sonuna kadar oluşan boşluğu da yeniden 

değerleyebilmek için VUK Geçici 32. Maddesinde düzenleme yapılmıştır. 

Geçici 31. Madde 31.12.2021 tarihine kadar ve 09.06.2021 tarihinde aktifteki 

kıymetler için yapılabiliyorken, Geçici 32. Madde kapsamında yapılacak değerleme, 

Mükerrer 298 uyarınca ilk kez yeniden değerleme yapacakları hesap döneminden 

önceki hesap döneminin sonu itibarıyla bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile 

amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yapılabilecektir. Enflasyon düzeltmesi 

şartlarının gerçekleşmediği için yeniden değerleme yapma imkanı olup olmadığı ilk 

olarak 31.12.2022 tarihinde anlaşılabileceğinden Geçici 32. Kapsamında yapılabilecek 

ilk değerleme işlemi 31.12.2022 tarihinde ve 31.12.2021 bilançosuna göre 

yapılabilecektir. Geçici 32. madde uyarınca %2 vergi ödenerek yapılacak yeniden 

değerleme ihtiyaridir. 

Geçici 32. madde kapsamında yeniden değerleme sadece bir kez, mükerrer 298 

inci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca yapılacak yeniden değerleme öncesinde olmak 

üzere yapılabilir. Bu madde kapsamında yeniden değerleme yapmakla birlikte 

yeniden değerlemenin ilgili olduğu hesap döneminden sonraki hesap dönemi için 

mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası kapsamında yeniden değerleme yapmayan 

mükellefler, daha sonraki dönemlerde mezkûr fıkra kapsamında yapacakları yeniden 

değerlemede tekrar bu madde kapsamında yeniden değerleme yapamazlar. 

 

4373 Sayılı Karar ile, 13 Ağustos 2021 tarihli ve 31567 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan 

Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının 

Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373)” ile bazı araçların ÖTV oranlarına 

esas ÖTV matrah aralıkları değiştirilmiştir. 

2016/9542 sayılı BKK ile birlikte binek otomobillere ilişkin ÖTV oranları, motor silindir 

hacminin yanı sıra otomobil fiyatı (taşıt değeri) da dikkate alınarak ayrıca 

belirlenmektedir. 

79 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile, Vergi Usul Kanununun "Emlak 

Vergisine Ait Bedel ve Değerlerin Tespiti, İlanı ve Kesinleşmesi" başlıklı mükerrer 49/a 
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maddesinde "Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi 

Kanununun 29 uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca 

hazırlanan yönetmelik hükümlerine göre bina metrekare normal inşaat maliyet 

bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete ile 

ilân eder." hükmüne yer verilmiştir. 

Bu hüküm uyarınca, emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak 

bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 79 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu 

Genel Tebliği ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir. 

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik ile, 4 üncü Geçici 

Vergi Döneminin Kaldırılması ve Kurumlar Vergisinin Ödenmesi konusunda değişiklik 

yapılmıştır.  

533 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 

yılı yeniden değerleme oranını %36,20 olarak ilan etmiştir. 

 

4925 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile,  

-Enerji desteği ödemesi, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri, 

nakliye, iletim, dağıtım, vergi, fon ve benzeri harcamalar hariç olmak üzere enerjinin 

temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedelinin tamamı ödenmiş 

faturadaki enerji tüketim harcaması esas alınarak yapılacaktır. 

-Sigorta primi işveren hissesi desteğinden, yatırım tamamlama vizesinden önce 

başlamak için yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi 

yeterliydi. Yapılan değişiklik uyarınca, bunun için yatırımın kısmen işletmeye geçişinin 

Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit 

edilmesi gerecektir. 

-Karara, kısmi tamamlama işlemine ilişkin 17’nci fıkra eklenmiştir. Buna göre, 

yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan 

yatırımlar için asgari 5 milyar TL yatırım harcamasının gerçekleştirilmesini müteakip kısmi 

tamamlama işlemi yapılabilecektir. Kısmi tamamlama işlemi, yatırımın her bir fazı için 

Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde yapılan tespite 

istinaden gerçekleştirilecektir. Kısmen işletmeye geçiş, bu fıkradaki kısmi koşullarının 

sağlanmadığı durumda kısmi tamamlama olarak değerlendirilmeyecek ancak kısmi 

tamamlama işleminin yapılmış olması, kısmen işletmeye geçildiğini de ifade edecektir. 

4936 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi ile 

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve 30. maddeleri kapsamında kâr payı dağıtımında 

yapılacak vergi kesintisi oranı %15'den %10'a düşürülmüştür. 

4970 Sayılı Karar ile, Kur Korumalı Vadeli Mevduat Ve Katılma Hesaplarında 

Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi. 

5046 Sayılı Karar ile, Altın Cinsi Hesaplardan Türk Lirasına Çevrilen Hesaplarda 

Stopaj Oranı %0 Olarak Belirlendi. 
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Teşvik Belgeli Yatırımlar Kapsamında Yapılan İnşaat İşlerine İlişkin Yüklenilen 

KDV’nin İade Uygulaması ve Covid-19 Aşılarında %1 Oranında KDV Uygulaması ile, 

Covid-19 Aşılarına %1 oranında KDV uygulaması 31.12.2022’ye uzatılmıştır. İmalat 

sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri 

nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iade uygulaması 2022, 

2023 ve 2024 yıllarında yüklenilecek KDV tutarları için de uygulanacaktır. 

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

-Gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinin verme sürelerinin bir ay öne çekilmesi iptal 

edildi. 

-Meclis Genel Kurulunca Vergi veya vergi cezasının internet sitesinden ilanına ilişkin 

tutarın on katına kadar artırılabilmesine,  sıfıra kadar indirilmesine yetki verilmektedir. 

-Konaklama vergisinin yürürlük tarihi ertelendi. Konaklama vergisinin yürürlük tarihini 

1.1.2023 tarihine erteleyen yeni bir madde eklenmiştir (61 nci madde). 

-4 üncü Geçici Vergi Döneminin Kaldırılması ve Kurumlar Vergisinin Ödenmesi,  Buna 

göre geçici vergi dönemleri 1.1.2022 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi olacaktır: 

Birinci dönem: Ocak - Şubat – Mart , İkinci dönem: Nisan - Mayıs – Haziran, Üçüncü 

dönem: Temmuz - Ağustos – Eylül  

Bu düzenleme, 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden 

itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

-Amortisman Uygulamasında Gün Esası ve Amortisman Sürelerini Uzatabilme İmkanı, 

-Şüpheli Alacak Uygulamasında Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük 

Olan Alacaklara İlişkin Azami Bir Tutar Belirlenmesi,  

-Yenileme Fonu Ayrıldığı Durumlarda Fon Hesabındaki 3 Yıllık Bekleme Süresinin 

Başlangıcı, 

-Nakdi Sermaye Artırımı Uygulamasında Yurt Dışından Gelen Sermayeye Daha Fazla 

İndirim İmkanı, 

-Yatırıma Katkı Tutarının %10’luk Kısmının ÖTV ve KDV Hariç, Diğer Vergi Borçlarından 

Terkin Edilmek Suretiyle Kullanılmasına Olanak Sağlanması, 

- 5.000 Türk lirasını Aşan Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarının Uzlaşma ve Tarhiyat 

Öncesi Uzlaşma Kapsamına Alınması, 

-Alış Bedeli Ölçütünin Kanuna Eklenmesi, 

- Maliyet Bedeline Girmesi Zorunlu Olan ve Olmayan Unsurların Belirlenmesi 

-Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında uygulanan Karşılıklı Anlaşma 

Usulüne ilişkin düzenlemeler, 

-Basit Usule Tabi Olanların Ticari Kazançları Gelir Vergisinden İstisna Tutulması, 
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-Gider Pusulasının Düzenlenme Zorunluluğunun Bulunduğu Durumlara Açıklık 

Getirilmesi, 

-Sosyal Medyadan Elde Edilen Kazançların Belirli Bir Tutarına Kadar İstisna Getirilmesi, 

-Cumhurbaşkanına Tütün Mamülleri ile Araçlarda ÖTV Oranını 3 Katına Kadar Artırma 

Yetkisi, 

 

Yürürlüğe girmiştir. 
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ÇEŞİTLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN ÖNEMLİ 

MAKALELER 
Ekim – Aralık 2021 

  

Makale Konusu Yazar Yayınlandığı Dergi 

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi Sorunu: 

Türkiye Ve Seçili Ülkelerde Tek Taraflı 

Uygulamalar 

Arş. Gör.Gamze 

Çimen 
Vergi Sorunları Dergisi 

Aşı Ve Pcr Testi Yönünden İşverenin 

Alabileceği Aksiyonlar Ve Bu Aksiyonların 

Olası Mobbing İddiaları Yönünden 

İncelenmesi 

Tuğçe Rabia 

Yavuzer - Avukat 

Yağız Örskıran - 

Avukat 

O. Kaan Aldan - 

Avukat 

Lebib Yalkın Mevzuat 

Dergisi 

Türkiye’de Ekonomik Güven Endeksleri İle 

Genel Bütçe Gelirleri Arasındaki Etkileşim 

Doç DR. Musa 

Öztürk 
Vergi Sorunları Dergisi 

Geçici Vergi Ve Bu Verginin Eşitlik İle Suçta 

Ve Cezada Kanunulik İlkeleri Açısından 

Değerlendirilmesi 

Doç. Dr. Adil Nas Vergi Sorunları Dergisi 

İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnasının Temel 

Amacı: Mali Yapının Güçlendirilmesi 

Çiğdem Güneş 

Aşık 
Vergi Sorunları Dergisi 

Gayrimenkullerin Mahkeme Veya Bilirkişi 

Tarafından Değerlenmesi Sonucu Oluşan 

Değerleme Farklarının Hukuki Durumu 

Elif Akkoç Mutlu Vergi Sorunları Dergisi 

Doğum sonrası yarım çalışma parası Arif Temir Yaklaşım Dergisi 

2019-2024 Yılları Orta Vadeli Programlarının 

Kooperatifçilik Politikası Açısından 

Değerlendirilmesi 

Yusuf Üstün 
Lebib Yalkın Mevzuat 

Dergisi 

 

 

 



 

 

 

 

  

Güncel Bilgiler  
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GÜNCEL BİLGİLER – MALİ MEVZUAT Pratik Bilgiler 

  

1. Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranı:  

Uygulandığı Dönem Aylık Oran 

30.12.2019 tarihinden itibaren 1,6% 

02.10.2019 - 29.12.2019 2% 

01.07.2019 - 01.10.2019 2,5% 

05.09.2018 - 30.06.2019 2% 

19.10.2010 - 04.09.2018 1,40% 

 

2. Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğu: (Aktif Toplamı veya Net Satış 

Hasılatından herhangi biri aşıldığında) 

Yıllar Aktif Toplamı Net Satışlar Toplamı 

2021 37.703.000 TL 83.783.700 TL 

2020 27.682.100 TL 61.515.200 TL 

2019 25.370.800 TL 56.379.100 TL 

2018 20.697.300 TL 45.993.000 TL 

 

3. Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri:  

Yıllar 
Yıllık Alışların 

Tutarı (TL) 

Yıllık Satışların 

Tutarı (TL) 

Gayrisafi İş 

Hasılatı (TL) 

İş Hasılatının 

Beş Katı İle 

Yıllık Satış 

Hasılatının 

Toplamı (TL) 

2022 400.000 570.000 200.000 400.000 

2021 300.000 420.000 150.000 300.000 

2020 280.000 390.000 140.000 280.000 

2019 230.000 320.000 120.000 230.000 

2018 190.000 260.000 100.000 190.000 
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4. SM veya SMMM tarafından imzalanacak beyannameler:  

Beyanname İmzalatma Zorunluluğu 

2021 Yılı Aktif Toplamı 18.057.000 TL 

Net Satışlar Toplamı 36.104.000 TL 

 

Bu hadlerden herhangi birini aşan mükellefler ise beyannamelerini YMM'lere 

tasdik ettireceklerdir.   

 

5. Perakende Satış Fişi ve Yazarkasa Fişi Düzenleme Sınırı:  

Yıllar Tutar 

2022 2.000,00 TL 

2021 1.500,00 TL 

2020 1.400,00 TL 

 

6. Gider Yazılabilecek ATİK (Amortisman) Sınırı:  

Yıllar Tutar 

2022 2.000,00 TL 

2021 1.500,00 TL 

2020 1.400,00 TL 

 

7. Genel Usulsüzlük Cezaları (2022): 

 Mükellef Grupları 
Birinci Derece 

Usulsüzlükler (TL) 

İkinci Derece 

Usulsüzlükler (TL) 

Sermaye Şirketleri 320 170 

Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek 

Erbabı 
190 95 

İkinci Sınıf Tüccarlar 95 43 

Yukardakiler Dışında Kalıp Beyanname İle 

Gelir Vergisine Tabi Olanlar 
43 25 

 Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 25 12 

Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 12 6,8 
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8. 2022 Yılı Özel Usulsüzlük Cezaları (VUK md.353,355, Mükerrer 355): 

Özel Usulsüzlük Fiilleri 

Uygulanacak 

Oran (%)-Tutar 

(TL) 

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak 

üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek 

makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her bir belge nevi için) 500.-

TL'den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 250.000.-TL'den 

fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın 

%10’u 

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak 

üzere Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu 

Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük 

Müşteri Listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nca düzenlenme 

mecburiyeti getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, 

bulundurulmaması aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi 

veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde; her 

bir belge için  (Ceza miktarı her belge için her tespitte 25.000 TL, yıl 

içinde de 250.000 TL’yi aşmamak  kaydıyla) 

500 

Serbest Meslek Kazanç Defterini Bulundurmayan, Günü Gününe 

Kayıt Yapmayan Ve Yetkililere İbraz Etmeyenlere 
500 

Vergi Levhasını bulundurmayan ve asmayanlara   500 

Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolara ilişkin usul ve esaslara 

uymayanlara   
12.000 

Kullanılma Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Vergi Numarasını 

Kullanmaksızın İşlem Yapanlara (Her Bir İşlem İçin) 
600 

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine 

getirmeyen matbaa İşletmecilerine  (Ceza miktarı bir takvim yılı 

içinde 380.000 TL’yi aşamaz.) 

1.900 

4358 Sayılı Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu 

getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri 

yerine getirmeyenlere 

2.500 

VUK’nun 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli 

görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına 
1.900 

Damga Vergisinde, her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 

en az 
4,20 
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Özel Usulsüzlük Fiilleri 

Uygulanacak 

Oran (%)-Tutar 

(TL) 

(Maktu vergilerde %50, nisbi vergilerde %10) 

Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde 

hükmüne uymayanlar için ceza  
 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 3.400 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit 

usulde tespit edilenler hakkında 
1.700 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar 

hakkında 
880 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta 

idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna 

uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük 

cezası 2.500.000 TL’yi geçemez. 
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9. Konut Kira Geliri İstisna Tutarı: 

Yıllar Tutar 

2022 9.500,00 TL 

2021 7.000,00 TL 

2020 6.600,00 TL 

 

10. Gelir Vergisinden İstisna Yemek Yardımı: 

Yıllar KDV Hariç Tutar 

2022 34,00 TL 

2021 25,00 TL 

2020 23,00 TL 

 

11.  I- Vergiden Müstesna Harcırah Tutarları: (GVK Md. 24/2) 

I. Yurtiçi Harcırahlar (01.01.2022-30.06.2022) 

Gündelik Tutarı (TL) 92,00 

 

II - Yurt Dışı Seyahatlerinde, Gruplar, Ülkeler ve Gidilen Ülkelerin Parası Cinsi 

İtibariyle Ödenecek Gündelik Miktarları 

Ülkeler 

Seyahatin ilk 

10 günü için 

gün başına 

(%50 zamlı) 

Seyahatin 11 inci 

ve daha sonraki 

günleri için gün 

başına 

A.B.D. (ABD Doları)            273,00           182,00  

Almanya (Euro)            246,00           164,00  

Avustralya  

(AvustralyaDol.) 

           424,50           283,00  

Avusturya (Euro)           249,00           166,00  

Belçika (Euro)            241,50           161,00  

Danimarka(Dan. Kronu) 1.857,00          1.238,00 

Finlandiya (Euro)            222,00           148,00  

Fransa (Euro)            240,00           160,00  

Hollanda (Euro) 234,00           156,00  
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Ülkeler 

Seyahatin ilk 

10 günü için 

gün başına 

(%50 zamlı) 

Seyahatin 11 inci 

ve daha sonraki 

günleri için gün 

başına 

İngiltere (Sterlin)            172,50           115,00  

İrlanda (Euro)            232,50           155,00  

İspanya(Euro)            237,00           158,00  

İsveç (İsveç Kronu)         2.038,50        1.359,00  

İsviçre (İsviçre Frangı)            424,50           283,00  

İtalya (Euro)            228,00           152,00  

Japonya (Yen)       47.107,50      31.405,00  

Kanada (Kanada Doları)            366,00           244,00  

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)              75,00             50,00  

Kosova (Euro)            184,50           123,00  

Lüksemburg (Euro)            241,50           161,00  

Norveç (Norveç Kronu)         1.789,50        1.193,00  

Portekiz (Euro)           232,50           155,00  

Suudi Arabistan 

(S.A.Riyali) 

           925,50           617,00  

Yunanistan (Euro)            237,00           158,00  

Diğer AB Ülkeleri (Euro)            190,50           127,00  

Diğer Ülkeler (ABD Doları)            235,50           157,00  

 

Özellikli Durumlar: 

1- Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her 

ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır. 

2- Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para 

cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın 

mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır. 

3- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik 

tutarları Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı 

Kararı ile belirlenmekte olup, 2022 yılı için henüz bir Karar yayımlanmamıştır. (2021 

yılı için geçerli tutar 3468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen 192,60 TL’dir.) 
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4- Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, 

yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması 

suretiyle bulunur. 

5- Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından 

fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır. 

6- Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, 

yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan 

gündelik tutarının % 40'ını aşması halinde, aşan kısmın % 70'i ayrıca ödenebilir. 

Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli 

tablodaki tutarlara göre hesaplanan gündeliklerin % 100'ünden fazla olamaz. 

12. Basit Usule Tabi Olmanın Şartları: 

Kira Gelirleri Yönünden-

Büyükşehirlerde 
Tutar 

2022 16.000,00 TL 

2021 12.000,00 TL 

2020 11.000,00 TL 

2019 9.000,00 TL  

2018 7.400,00 TL 

 

Kira Gelirleri Yönünden-

Diğer Yörelerde 
Tutar 

2022 10.000,00 TL 

2021 7.600,00 TL 

2020 7.000,00 TL 

2019 6.000,00 TL 

2018 4.900,00 TL 

 

13. Değer Artış Kazançlarında İstisna Tutarı: 
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Yıllar İstisna Tutarları 

2022 25.000 TL 

2021 19.000 TL 

2020 18.000 TL 

2019 14.800 TL  

2018 12.000 TL  

 

14. Arızi Kazançlarda İstisna Tutarı:  

Yıllar İstisna Tutarları 

2022 58.000 TL 

2021 43.000 TL 

2020 40.000 TL 

2019 33.000 TL  

2018 27.000 TL  

 

15. Tevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye   İratlarında Beyan 

Sınırı:  

Yıllar İstisna Tutarları 

2022 70.000 TL 

2021 53.000 TL 

2020 49.000 TL 

2019 40.000 TL  

2018 34.000 TL  
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16. YMM Raporu ile Alınabilecek İade Limitleri:  

İstisna Türü 2020 Yılı 2021 Yılı 2022 Yılı 

İhracat İstisnası, İhraç Kayıtlı Teslim ve 

Diğer Tam İstisna Kapsamındaki Teslimler 

(11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9) 

852.000 930.000 1.266.000 

İndirimli Oran (29/2) 1.705.000 1.860.000 2.533.000 

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi Olup 

Olmadığına Bakılmaksızın) 
224.000 244.000 332.000 

 

17. Tevkifata ve İstisnaya Tabi Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye 

İratlarında Beyan Sınırı:  

 

Yıllar İstisna Tutarları 

2022 3.800,00 TL 

2021 2.800,00 TL 

2020 2.600,00 TL 

2019 2.200,00 TL  

2018 1.800,00 TL  

 

18. Sık Kullanılan Gelir Vergisi Tevkifat Oranları: 

Ödemenin Türü Oran 

Telif Ödemelerinde (GVK md.18 için) (94/2-a) 17% 

Diğer (Serbest Meslek Ödemelerinde)(94/2-b) 20% 

Kira Ödemelerinde (Vakıflar ve Kooperatifler dahil)(94/5-b,c) 
 

20% 

1.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine 

bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul 

kıymetlerden sağlanan gelirlerden 

0% 

TL Mevduat Faizlerinden (Geç.67/4’e göre);  

a)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli 

hesaplarda 

(*)31.03.2022’e kadar 

15% 

5% 
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Ödemenin Türü Oran 

b)1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 

(*)31.03.2022’e kadar 

12% 

3% 

c)1 yıldan daha uzun vadeli hesaplarda 

(*)31.03.2022’e kadar 

10% 

0% 

d)Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 

yıldan uzun vadeli hesaplarda 
0% 

e)Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat 

hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen 

mevduat hesaplarında 

0% 

f)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden 

Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında 
0% 

 Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar 

paylarından 
 

 Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu 

hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma 

hesaplarında  

0% 

Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden 

Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında 
0% 

Repo Kazançlarından (Geç.67/4’e göre) 15% 

Zirai Mahsul ve Hizmet Alımlarında (Md.94/11)  

a) Hayvanlar ve Mahsullerinden, (Borsaya Tescilli Olan) 1% 

b) Dışında Kalanlar için 2% 

Diğer Zirai Mahsul Alımlarında  

a) Borsaya Tescil Ettirilenler İçin 2% 

b) Dışında Kalanlar İçin 4% 

Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Hizmetlerden  

a) Orman İdaresine veya Orman İdaresine Taahhütte Bulunan 

Kurumlara Yapılan Orman Ağaçlandırması, Bakımı, Ürünlerin 

Toplanması, Taşınması ve benzeri Hizmet Ödemelerinde 

2% 

b) Diğerlerinde 4% 
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19. Ücretler İçin Gelir Vergisi Tarifesi:(2022) 

Gelir Dilimleri Vergi Oranı 

32.000 TL'ye kadar 15% 

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası 20% 

250.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası 27% 

880.000 TL'nin 250.000 TL'si için 61.000 TL, fazlası 35% 

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 281.500 TL, fazlası 40% 

 

20. Ücret Dışındaki Gelirler İçin Gelir Vergisi Tarifesi:(2022) 

Gelir Dilimleri Vergi Oranı 

32.000 TL'ye kadar 15% 

70.000 TL'nin 32.000 TL'si için 4.800 TL, fazlası 20% 

170.000 TL'nin 70.000 TL'si için 12.400 TL, fazlası 27% 

880.000 TL'nin 170.000 TL'si için 39.400 TL, fazlası 35% 

880.000 TL'den fazlasının 880.000 TL'si için 287.900 TL, fazlası 40% 

 

21. Geçici Vergi Oranları: 

Yıl Kurumlar Vergisi Mükellefleri Gelir Vergisi Mükellefleri 

2022 %23 %15 

 

 

22. Yeniden Değerleme Oranları: 

Yıllar Oran 

2021 %36,20 

2020 %9,11 

2019 %22,58 

2018 %23,73 
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23. Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları (KVK'nun 15 ve Geçici1/4 ile GVK'nun Geçici 

67'inci Maddeleri Uyarınca Tam Mükellef): 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci 

Maddeleri ve 2009/14594 S.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler 

İçin Geçerli Kesinti Oranları  

İlgili Madde Açıklama Oran 

KVK 15/1-a 

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla 

takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan 

kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş; ödemeleri 

5% 

KVK15/l-b 

KVK -

Geç.1/4 

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında 

bunlara yapılan kira ödemeleri  
20%  

GVK Geç. 

67/1 

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine 

bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme 

İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler 

(Eurobondlardan elde edilen hariç) 

0% 

GVK Geç. 

67/4 

Mevduat faizleri - Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen 

Faizlerden (Vadelerine Göre) 

18%, 

20% 

Mevduat faizleri - Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden 

(Vadelerine Göre) 

10%, 

12%, 

15% 

 

(*) 31.03.2022 Tarihine kadar Mevduat faizleri - Mevduat 

Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) 

5% 

3% 

0% 

 
Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 

yıldan uzun vadeli hesaplarda 

%0 

GVK Geç. 

67/4 

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında 

Ödenen Kar Payları- Katılım Bankalarınca Döviz Katılma 

Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)  

18%, 

20% 
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5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci 

Maddeleri ve 2009/14594 S.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler 

İçin Geçerli Kesinti Oranları  

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında 

Ödenen Kar Payları -Katılım Bankaları Tarafından Katılma 

Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine 

Göre) 

10%, 

12%, 

15% 

 

(*) 31.03.2022 Tarihine kadar Katılım Bankaları Tarafından 

Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları -Katılım 

Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar 

Paylarından (Vadelerine Göre) 

5%,  

 3%, 

 0% 

GVK Geç. 

67/4 
Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları 15% 

GVK Geç. 

67/4 

Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) 

taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında 

sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım 

fon ve ortaklıktan tarafından elde edilenler hariç) 

15% 

GVK 

Geç.67/8 

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet 

yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları 

ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım 

ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları 

0% 

KVK 15/2 

Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye 

eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 

inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 

bentlerindeki kar payları üzerinden,  

10% 
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5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci 

Maddeleri ve 2009/14594 S.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler 

İçin Geçerli Kesinti Oranları  

GVKGeç.61 

ve Geç. 69 

24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak 

alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan 

harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden 

yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım 

19,80% 

GVK Geç. 

67/1 

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen 

ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin 

Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar 

aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 

(Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse 

senetlerinin satışı dahil) 

0% 

GVK Geç. 

67/1 

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları 

(yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) 
10% 

GVK Geç. 

67/1 

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil ve 

Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye'de faaliyette 

bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden 

çıkarılmasından sağlanan kazançlar  

0% 

GVT 

Geç.67/1 

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler - 

Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı 

İşlemlerden 

0% 

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler - 

Diğerlerinden 
10% 

GVK Geç 67 

1,2,3,4 

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet 

yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK'nun 

Geçici 67'inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında 

belirtilen gelirleri üzerinden, 

0% 
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24. Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları (KVK'nun 30 ve Geçici1/4 ile GVK'nun Geçici 

67'inci Maddeleri Uyarınca Dar Mükellef) : 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci 

Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler 

İçin Geçerli Kesinti Oranları 

İlgili 

Madde 
Açıklama Oran 

KVK 30/1-a 

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla 

takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan 

kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri 

5% 

KVK 30/1-b 
Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı 

ödemeleri 
5% 

KVK 30/1-b 
Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri 

20% 

(Ücret ödemeleri dahil) 

KVK 30/1-c Finansal kira ödemeleri 1% 

KVK 30/1-c Diğer gayrimenkul sermaye iratları 20% 

GVK Geç. 

67/1,2 

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi  

0% 
tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu 

Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul 

kıymetlerden sağlanan gelirler 

GVK Geç. 

67/4 

Mevduat faizleri - Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen 

Faizlerden (Vadelerine Göre) 
18%, 20% 

Mevduat faizleri - Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden 

(Vadelerine Göre) 10%, 12%, 

15% 

 

(*)31.03.2022 Tarihine kadar Mevduat faizleri - Mevduat 

Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre) 

5% 

3% 

0% 
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5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci 

Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler 

İçin Geçerli Kesinti Oranları 

 

Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan   

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

0% 

Geç. 67/4 

Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap 

veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler 

(Repo Gelirleri) 

15% 

GVK Geç. 

67/4 

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında 

Ödenen Kar Payları- Katılım Bankalarınca Döviz Katılma 

Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)  

18%, 20% 

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında 

Ödenen Kar Payları -Katılım Bankaları Tarafından Katılma 

Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine 

Göre) 

10%, 12%, 

15% 

 

(*)31.03.2022 Tarihine kadar Katılım Bankaları Tarafından 

Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları -Katılım 

Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar 

Paylarından (Vadelerine Göre) 

5% 

3% 

0% 

Geç. 67/4 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları 15% 

KVK 30/1-ç 

Her nevi alacak faizleri ;   

 Yabancı Devletler, Uluslararası Kurumlar veya Yabancı Banka 

ve Kurumlardan Alınan Her Türlü Krediler için Ödenecek 

Faizler 

0% 
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5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci 

Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler 

İçin Geçerli Kesinti Oranları 

Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun 

görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer 

kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt 

dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri 

kredileri için ödenecek faizlerden 

1% 

Katılım  bankaları tarafından  ödenen kâr payları  hariç  olmak 

üzere,  mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden 
5% 

KVK 30/1-ç 

GVK'nun 75/10'uncu maddesinde yazılı menkul 

10% 
sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi 

karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring 

kuruluşlarına ödenen faizler) 

KVK 30/2 

Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın 

telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri 

gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden 

veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller 

üzerinden 

20% 

KVK 30/3 

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya 

daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak 

üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf 

olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi 

kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci 

maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde 

sayılan kar paylarından 

15% 

KVK 30/5 

Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, 

yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda 

yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar 

üzerinden 

0% 
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5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci 

Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler 

İçin Geçerli Kesinti Oranları 

KVK 30/6 

Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, 

indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, 

hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan 

kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden 

10% 

GVK Geç. 

67/1 

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen 

ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin 

Türkiye'de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar 

aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar 

(Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse 

senetlerinin satışı dahil) 

0% 

GVK Geç. 

67/1 

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları 

(yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler) 
0% 

GVK Geç. 

67/1 

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev'i tahvil (Devlet-

özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye'de faaliyette 

bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden 

çıkarılmasından sağlanan kazançlar 

0% 

GVK Geç. 

67/1 

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler 

- Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı 

İşlemlerden 

0% 

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler 

- Diğerlerinden 
10% 
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5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK'nun Geçici 67'inci 

Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler 

İçin Geçerli Kesinti Oranları 

KVK 30/7 

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi 

sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde 

bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz 

önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca Han 

edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan 

kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde 

bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya 

tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu 

ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme 

yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın 

30% 
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25. Beyanname ve Bazı Belgelerde Damga Vergisi: 

Muhteviyatı Oran/Tutar 

Ücretlerde   (Binde 7,59) 

Kira Sözleşmelerinde (Binde 1,89) 

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 132,30 

Kurumlar Vergisi Beyannamesi 176,70 

Muhtasar ve KDV Beyannameleri 87,30 

Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç) 87,30 

Gelir tabloları 48,70 

İşletme Hesabı Özetleri 48,70 

Bilançolar 102,00 

SGK’ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 64,80 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamelerin 

Birleştirilerek Verilmesiyle Oluşturulan Beyannameler 
103,50 

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 176,70 

 

26. Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ile İstisna Tutarları: (01.01.2022 tarihinden 

itibaren) 

Matrah 

Veraset Yoluyla 

İntikallerde Vergi 

Oranı (%) 

İvazsız 

İntikallerde 

Vergi Oranı (%) 

İlk 500.000  TL için  1 10 

Sonra gelen 1.200.000 TL için 3 15 

Sonra gelen 2.500.000 TL için 5 20 

Sonra gelen 4.900.000 TL için 7 25 

Matrahın 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30 
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Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e) 

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras 

hisselerinde  
455.635 TL 

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL 

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL  

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde 

kazanılan ikramiyelerde 
10.491 TL 

(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan 

ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer 

alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. 

 

27. Emlak Vergisi Oranları:  

  Konut İşyeri Arsa Arazi 

Normal Yöreler Binde 1 Binde 2 Binde 3 Binde 1 

Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar 

İçi 
Binde 2 Binde 4 Binde 6 Binde 2 
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GÜNCEL BİLGİLER – İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK 

HUKUKU 
Pratik Bilgiler 

  

1. Prime Esas Kazanç Taban ve Tavan Matrahları: 

 

a) SGK Primi Hesabında Alt Sınır: 

Dönem Tutar (TL) 

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası aylık alt sınır 5.004,00 

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası günlük alt sınır 166,80 

 

b) SGK Primi Hesabında Tavan Ücret: 

Dönem Tutar (TL) 

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası aylık üst sınır 37.530,00 

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası günlük üst sınır 1.251,00 

 

2. Asgari Ücret:  

Dönem Tutar (TL) 

01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arası 5.004,00 TL 

 

3. Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı: 

Uygulandığı Dönem Tutarı 

01.01.2022-30.06.2022 arası 10.596,74 

01.07.2021-31.12.2021 arası 8.284,51 

01.01.2021-30.06.2021 arası 7.638,96 

01.07.2020-31.12.2020 arası 7.117,17 

01.01.2020-30.06.2020 arası 6.730,15 

01.07.2019-31.12.2019 arası 6.379,86 

01.01.2019-30.06.2019 arası 6.017,60 

01.07.2018-31.12.2018 arası 5.434,42 

01.01.2018-30.06.2018 arası  5.001,76 
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4. Hizmet Sözleşmesinin Sona Erdirilmesinde Bildirim Süreleri ve İhbar 

Tazminatı Tutarları: 

Hizmet Süresi 
Bildirim 

Süresi 

İhbar 

Tazminatı Tutarı 

6 Aydan Az Sürmüş İşçi İçin 2 Hafta 2 Haftalık Ücret 

6 Aydan 1,5 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 4 Hafta 4 Haftalık Ücret 

1,5 Yıldan 3 Yıla Kadar Sürmüş İşçi İçin 6 Hafta 6 Haftalık Ücret 

3 Yıldan Fazla Sürmüş İşçi İçin 8 Hafta 8 Haftalık Ücret 

 

5. Yıllık Ücretli İzin Süreleri: 

Hizmet Süresi Gün  

1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar (5 yıl dahil) 14 İş Günü  

5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar 20 İş Günü  

15 Yıl (Dahil) ve Daha Fazla Olanlar 26 İş Günü  

18 Yaşından Küçük İşçiler İle 50 ve Daha Yukarı Yaştaki İşçiler En Az 20 İş Günü  

 

6. Vergi ve Prime Tabi Olmayan Yardımlar : 

Yardımın Adı 
SGK’dan İstisna Tutar 

(01.01.2022-31.12.2022) 
 

Çocuk zammı:  
1 Çocuk için 100,08 TL 

(5.004,00 x %2) 

 

 

Aile Yardımı:   
500,40 TL  

(5.004,00 x %10) 
 

Yemek Yardımı: 
10,01 TL 

(166,80 x %6) 
 

✓ Azami iki çocuk için istisna uygulanabilecektir. 
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7. SGK Prim Oranları: 

4/a Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları 
İşçi 

Payı (%) 

İşveren 

Payı(%) 

İş Kazası, Meslek Hast., Sigorta Primi  — 2 

Genel Sağlık Sigortası Primi     5 7,5 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi 9 11 

 

Not :  

1. 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı 

derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak 

uygulanacaktır. 

2. 1.10.2008 itibariyle işverenin aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma zamanında 

vermesi ve herhangi bir prim borcu bulunmaması halinde çalıştırdığı sigortalıların 

malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesine isabet eden tutarın 5 

puanlık kısmı hazinece karşılanır. (5510 sk. md.81/ı) (Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca müştereken belirlenen ve SGK’nın 19.07.2021 

tarihli, 2021-26 sayılı Genelgesi ile açıklanan usul ve esaslara göre, Eylül/2021 ayı aylık 

prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere 5 

puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş borç 

sorgusu işyeri bazında değil işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak 

yapılacaktır.) 

 

4/b Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları (%) 

İş Kazası, Meslek Hast. Sigorta Primi 2 

Genel Sağlık Sigortası Primi 12,5 

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi 20 

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi (5510 sk. geç.md.14/a-b) 

a)  İşverene tabi çalışan emeklilerden 

(işveren payında 2 oranına ilaveten)  

İşçi Payı (%) İşveren Payı(%) 

7,5 22,5 

b)  Kendi hesabına bağımsız çalışan emeklilerin maaşlarından 1 Ekim -31 Aralık 2008 

arası %12. 2009 da %13. 2010 da %14, 2011 ve sonrası %15 kesinti yapılmaktaydı. 

10.2.2016 R.G tarihli 6663 Sayılı Kanun ile bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. 

https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/cesitli-bilgiler/mevzuattaki-son-degisiklikler_temp_/2016-mevzuattaki-son-degisiklikler_temp_temp-000_/2016-subat_temp_temp-000_2016_02_/kanun-no.-6663-gelir-vergisi-kanunu-ile-bazi-kanunlarda-deg.html
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İşsizlik Sigortasi Primi Oranları 

İşçi Payı %1 İşveren Payı %2 Devlet Katkı Payı %1 

 

8. 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde zorunlu istihdam oranları:  

  Özel Sektör Kamu Sektörü 

Özürlü Oranı %3 %4 

Eski Hükümlü Oranı - %2 

İşyeri Hekimi En az 1 kişi - 

İş Güvenliği Uzmanı En az 1 kişi - 

 

9. Engellilik İndirimi Tutarları: 

Yıllar 
Birinci Derece 

Engelliler 

İkinci Derece 

Engelliler 

Üçüncü Derece 

Engelliler 

2022 2.000 TL 1.170 TL 500 TL 

2021 1.500 TL 860 TL 380 TL 

2020 1.400 TL 790 TL 350 TL 

2019 1.200 TL 650 TL 290 TL 

2018 1.000 TL 530 TL 240 TL 

 

10. Asgari Geçim İndirimi : 

 

22/12/2021 Tarih ve 7349 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile 193 Sayılı Kanun’un 

Ücretlerde istisnaları düzenleyen 23’ncü maddesine yapılan ekleme sonucunda; 

Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt 

tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra 

kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiş ve aynı 

kanunun  Md.3/b hükmü gereğince asgari geçim indirimi 01.01.2022’den sonra geçerli 

olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

11. Binek Otomobil Kiralanma/Satın Alma Gider Kısıtlaması ve Amortisman 

 

2022 yılında kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık 

kira bedeli 8.000 TL(2021:6.000 TL), gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel 

tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 200.000 TL,(2021 150.000 TL) 

amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma 
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değer vergisi hariç 230.000 TL (170.000 TL), vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya 

binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 430.000 TL (2021:320.000 TL) 

olarak belirlenmiştir. 

 

12. Çalışanlara çeşitli adlarla yapılan ödemelerde sigorta primi, gelir vergisi ve 

damga vergisi kesintileri: 

 Ödemenin Türü  SGK Kesintisi Gelir Vergisi 
Damga 

Vergisi 

1 Asıl Ücret  SGK tavanı var Var Var 

2 Askerlik Yardımı  Var Var Var 

3 Aile Yardımı 
Belli Miktarı Aşan 

Kısma Var 
Var Var 

4 

Avanslar (Geri 

ödemeli) 

(Muhtasar 

Beyanname 

Dönemini 

Geçmiyorsa) 

 

 

Geçiyor ise GVK 

Mad.94 Göre 

  

 

Yok 

 

 

 

Yok 

 

Kesilmiyor 

(Muh.Bey.DönGeçmiy

orsa) 

 

 

Var(Geçiyor ise GVK 

94'e göre) 

 

Var 

 

 

 

Var 

5 

Ayakkabı Bedeli 

(GVK md.27/2 

hariç) 

Var Var Var 

6 
Bayram Yardımı ve 

Harçlığı 
Var Var Var 

7 
Çocuk Yardımı 

(GVK md.23/12)  

Belli miktarı aşan 

kısma var 

Belli miktarı aşan 

kısma var 
Var 

8 
Çıraklık Ücreti 

(3308S.K.GVK25/5) 

Yok (Devlet 

Karşılıyor) 

Belli miktarı aşan 

kısma var 

(GVK. 23/12 hariç) 

Yok 
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 Ödemenin Türü  SGK Kesintisi Gelir Vergisi 
Damga 

Vergisi 

9 
Doğum Yardımı 

(GVK md.25/5) 
Yok 

Belli miktarı aşan 

kısma var 
Var 

10 
Eğitim Öğretim 

Yardımı 
Var Var Var 

11 Elbise Dikiş Bedeli  Var Var Var 

12 Evlenme Yardımı Yok 
Belli miktarı aşan 

kısma var 
Var 

13 Fazla Mesai Var Var Var 

14 
Giyecek Yardımı 

(ayni) 
Yok Var Yok 

15 
Giyecek Yardımı 

(Nakdi) 
Var Var Var 

16 İkramiye Var Var Var 

17 İzin Harçlığı  Var Var Var 

18 İdareci Primi Var Var Var 

19 

İstirahat 

Yardımı(SSK'ca 

İş.Gör.Öd.) 

Yok Var Var 

20 İhbar Tazminatı  Yok Var Var 

21 Kıdem Zammı Var Var Var 

22 Kasa Tazminatı Yok Var Var 

23 Kıdem Tazminatı Yok Yok Var 

24 Konut Lojman Yok 
Belli Koşullarda Yok 

(GVK 23/9) 
Var 

25 Konut (Nakdi) Var Var Var 

26 Kardan Hisse Ücret Var Var Var 

27 
Komisyon Şeklinde 

Ödenen Ücret  
Var Var Var 

28 Ölüm Yardımı Yok Yok Var 
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 Ödemenin Türü  SGK Kesintisi Gelir Vergisi 
Damga 

Vergisi 

29 Primler Var Var Var 

30 Sağlık Yardımı (Ayni)  Yok Var Var 

31 Stajyer Yardımı Yok Yok Yok 

32 Satış Primi  Var Var Var 

33 Taşıt (Servis) Yok Yok Yok 

34 Taşıt (Nakdi) Var Var Var 

35 Temettü İkramiyesi  Var Var Var 

36 
Toplu Sözleşme Zam 

farkları  
Var Var Var 

37 Tabii Afet Yardımı  Var Var Var 

38 Teşvik İkramiyesi  Var Var Var 

39 Yolluk Yok 
Belli miktarı aşan 

kısma var 
Var 

40 
Yemek (Ayni) 

İşyerinde 
Yok Yok Yok 

41 Yemek (Nakdi ) 
Belli miktarı aşan 

kısma var 
Var Var 

42 Yıllık İzin Ücreti Var Var Var 

43 Yıpranma Tazminatı  Var Var Var 

44 Yılbaşı İkramiyesi Var Var Var 

45 Yakacak (Nakdi)  Var Var Var 

46 Yakacak (Ayni) Yok Var Var 

47 Hakkı Huzur Yok Var Var 
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13. 5510 Sayılı Kanuna İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezaları: 

Ceza Md. İlgili Md. Maddelere İlişkin Açıklamalar 
2021 Yılı Ceza 

Miktarı (TL) 
 

102/a 8/1, 61 

1) İşe giriş ve genel sağlık sigortasına ait 

bildirgeleri usulüne uygun ve zamanında 

vermeyenlere her bir sigortalı için  

Asgari Ücret 

Tutarında 
 

 

2) Bildirgelerin verilmediğinin mahkeme 

kararıyla veya kurum tarafından tespiti her bir 

sigortalı için 

Asg.Ücr.  2 Katı  

3) Tespit tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 

bildirgelerin verilmemesi halinde her bir sigortalı 

için 

Asg.Ücr.  5 Katı  

102/b 
 

 

İşyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakline ait 

bildirgeyi usulüne uygun ve zamanında 

bildirmeyenlere; 

  

 

1) Kamu idareleri ile bilanço esasına göre 

defter tutmak zorunda olanlar için  
Asg.Ücr. 3 Katı  

2) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için Asg.Ücr. 2 Katı  

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için 
Asg.Ücr. 

Tutarında 
 

   

102/c 
 

86/1         

Aylık prim ve hizmet belgesi ile  işyeri kayıtlarına ait 

belgeleri usulüne uygun ve zamanında 

göndermeyenlere her bir fiil için; 

  

  

1)  Belgelerin asıl olması halinde aylık asgari 

ücretin iki katını geçmemek kaydıyla 

belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına  

Asg.Ücr. 1/5’I - 

En fazla Asg. 

Ücr. 2 Katı 

 

2) Belgelerin ek olması halinde asgari ücretin iki 

katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı 

sigortalı sayısı başına 

Asg.Ücr. 1/8’I - 

En fazla Asg. 

Ücr. 2 Katı 
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Ceza Md. İlgili Md. Maddelere İlişkin Açıklamalar 
2021 Yılı Ceza 

Miktarı (TL) 
 

102/c 86/5 

3)  Ek bildirgenin kurumca re’sen düzenlenmesi 

durumunda (her bir ek belgede kayıtlı sig. sayısı 

başına)  

Asg.Ücr. 1/2’si - 

En fazla Asg. 

Ücr. 2 Katı 

 

  

4)   Belgenin mahkeme kararı, kurum veya diğer 

kamu idarelerinin denetim ve kontrolle 

görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tesbitler 

sonucu düzenlenmesi, asıl veya ek nitelikte olup 

olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği 

dikkate alınmaksızın aylık, 

Asg.Ücr. 2 Katı  

102/d 

  

59 

  

Kurumun incelemeye yetkili memurları veya 

SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara 

istinaden, Kuruma bildirilmediği tespit edilen 

eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, 

 

Asg.Ücr. 2 Katı 
 

102/e 86/2 

İşveren, işyeri defter, kayıt ve belgelerini kurum 

denetim ve kontrol memurlarınca 

istenilmesi  halinde onbeş gün içinde, mücbir 

sebep olmaksızın ibraz etmez ise; 

 

 

 

  

1) Bilanço esasına göre defter tutmak 

zorunda olanlara  
Asg.Ücr. 12 Katı  

2)  Diğer defterleri tutmakla mükellef olanlara Asg.Ücr. 6 Katı  

3) Defter tutmakla yükümlü olmayanlara Asg.Ücr. 3 Katı  

4)  Tasdiksiz ve  tutulan defterlerin geçersizlik 

hallerinin gerçekleştiği her biri takvim ayı için 
Asg.Ücr. 1/2’si  

5) Ücret tediye bordrosunun imzasız ve gerekli 

bilgilerin olmaması durumunda geçerli 

sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye 

bordrosu için 

Asg.Ücr. 1/2’si  

102/f 
 

85/5         

Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak, kamu 

idareleri, döner sermayeli kuruluşlar ile 

bankalar, Kurumca istenilen bilgileri ve belgeleri 

yazılı olarak en geç bir ay içinde kuruma 

vermemeleri durumunda aylık  

Asg.Ücr. 2 Katı  
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Ceza Md. İlgili Md. Maddelere İlişkin Açıklamalar 
2021 Yılı Ceza 

Miktarı (TL) 
 

102/g 

8/3, 9/1,3                                                                                                                                                                                            

47/3, 

90/1  

Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine 

bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına 

bağımsız çalışanların sigortalılık başlangıcından 

itibaren tescillerini yapan ilgili kurumların işe giriş 

bildirgesini engeç onbeş gün içinde ,Tarımsal 

faaliyette  bulunanların ise bir ay  içerisinde, köy 

ve mahalle muhtarları  ile hizmet akdine bağlı 

olmaksızın kendi adına çalışanların 

sigortalılıklarının sona erdiğini on gün içinde,                                                                                      

Vazife malullüğüne sebep olan olayın kamu 

idaresince on beş gün içerisinde kamu idareleri, 

döner sermaye ve bankacılık kuruluşlarının ihale 

ile yaptırdıkları işleri üstlenenleri on beş gün 

içerisinde kuruma bildirmemeleri 

Asg.Ücr. 

Tutarında 

 

 

 

102/g      
8/7 

Kamu idareleri ile bankaların, işlemlerini yaptığı 

kişilerin sigortasız olduğunu tespit ettiği  kişileri 

Kuruma bildirmemeleri halinde sigortalı başına  

Asg.Ücr.  1/10’u  

102/h 11/3,6      

Ticaret sicil memurluklarının kendilerine bildirilen 

şirket kuruluşu, çalıştırılacak işçi sayısı ve işe 

başlama tarihini kuruma on gün içerisinde 

bildirmemeleri 

Asg.Ücr. 

Tutarında 
 

102/h 11/3,6      

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili 

diğer kuruluşların verdikleri yapı ve her türlü 

ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgileri 

kuruma vermemeleri halinde her bir bildirimin 

yükümlülüğü için  

Asg.Ücr. 

Tutarında 
 

102/ı-1   

Kurumca denetim ve kontrolle görevlendirilmiş 

memurların, inceleme ve soruşturma 

görevini  yerine getirmesini engelleyen 

işverenler, sigortalılar ve işyeri sahiplerine 

Asg.Ücr. 5 Katı  

102/ı-2   

Kurum görevlilerinin görevlerini yapmasını 

engellemek amacıyla, cebir ve tehdit 

kullanan işverenler, sigortalılar ve işyeri 

sahiplerine aylık 

Asg.Ücr. 

10  Katı 
 

102/I 100 

Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri 

herhangi bir  mücbir sebep olmaksızın kuruma 

vermeyen her türlü kurum  ve kuruluşa aylık 

Asg.Ücr. 5 Katı  
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Ceza Md. İlgili Md. Maddelere İlişkin Açıklamalar 
2021 Yılı Ceza 

Miktarı (TL) 
 

102/I 100 

Kurum tarafından istenen belgelerin  (istirahat 

raporu dahil) kuruma  geç verilmesi  halinde 

sigortalı başına aylık 

Asg.Ücr. 1/10 

Tutarında 
 

102/j 9 

9/a’ya göre sigortalılığı sona erenler 506 sk.nun 

geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklara 

başlama ve sona ermesinde bildirimi süresi 

içinde vermeyenlere her bir sigortalı için 

Asg.Ücr. 1/10 

Tutarında 
 

102/k 100 
Bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi 

girişlerini süresinde yapmayanlara 
Asg.Ücr. ½’si  

102/l Ek 6 

İlgili maddeye göre yapılması gereken bildirim 

veya kontrol yükümlülüğünün yerine 

getirilmemesi halinde, her bir fiil için 

Asg.Ücr. 

Tutarında 
 

 

14. Prime Esas Kazanç Miktarları 

Prime Tabi Olan Ve Olmayan 

Kazançlar 

Prime Tabi (+) 

/Tabi Değil (-) 

Hangi Ayda Prime Tabi 

Tutulduğu 

 

 

Ücret + Hak Edilen Ay  

a) Zaman birimine göre ücret    

aa) Fazla çalışma / mesai ücreti + Hak Edilen Ay  

ab) Cumartesi günü ücreti + Hak Edilen Ay  

ac) Hafta tatili ücreti + Hak Edilen Ay  

ad) Ulusal Bayram-Genel tatil ücreti + Hak Edilen Ay  

ae) Yıllık izin ücreti + Hak Edilen Ay  

b) İş birimi esasına göre ücret + Hak Edilen Ay  

ba) Yüzde usulüyle alınan ücret + Hak Edilen Ay  
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Prime Tabi Olan Ve Olmayan 

Kazançlar 

Prime Tabi (+) 

/Tabi Değil (-) 

Hangi Ayda Prime Tabi 

Tutulduğu 

 

 

bb) Profesyonel futbolcuya ödenen 

ücret 
+ Hak Edilen Ay  

bc) Transfer ücreti + Hak Edilen Ay  

bd) Transfer verimi ücreti + Hak Edilen Ay  

 c) Götürü ücret + Hak Edilen Ay  

 d) Belirsiz zaman ve miktar 

üzerinden ödenen ücret 
+ Hak Edilen Ay  

da) Hazırlama ücreti + Hak Edilen Ay  

db) Tamamlama ücreti + Hak Edilen Ay  

dc) Temizleme ücreti + Hak Edilen Ay  

- Kardan hisse şeklinde ödenen 

ücret 
+ Hak Edilen Ay  

- Komisyon ücreti + Hak Edilen Ay  

e) Zam ve Tazminatlar + Hak Edilen Ay  

ea) Bakım tazminatı + Hak Edilen Ay  

eb) Vardiya tazminatı + Hak Edilen Ay  

ec) Ağır vasıta tazminatı + Hak Edilen Ay  

ed) İş güçlüğü tazminatı + Hak Edilen Ay  
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Prime Tabi Olan Ve Olmayan 

Kazançlar 

Prime Tabi (+) 

/Tabi Değil (-) 

Hangi Ayda Prime Tabi 

Tutulduğu 

 

 

ef) Yıpranma tazminatı + Hak Edilen Ay  

eg) Özel hizmet tazminatı + Hak Edilen Ay  

eh) Yabancı dil tazminatı + Hak Edilen Ay  

eı) İmza zorunluluğu tazminatı + Hak Edilen Ay  

ei) Makam tazminatı + Hak Edilen Ay  

ej) Uçuş tazminatı + Hak Edilen Ay  

ek) Arazi zammı + Hak Edilen Ay  

el) İş riski zammı + Hak Edilen Ay  

em) Eleman teminindeki güçlük 

zammı, kıdem zammı 
+ Hak Edilen Ay  

 f)  Hakkı huzurlar (toplantı parası) + Hak Edilen Ay  

 h) Sigortalılara istirahatlı iken 

ödenen ücretler 
+ Hak Edilen Ay  

 ı)  Avukatlık vekâlet ücreti + Hak Edilen Ay  
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GÜNCEL BİLGİLER – EKONOMİK GÖSTERGELER Pratik Bilgiler 

  

1. T.C. Merkez Bankası İskonto ve Avans Oranları: 

Dönemi İskonto Oranı (%) 
Avans Oranı (%) 

(Reeskont İçin) 

31.12.2021’den itibaren 14,75 15,75 

19.12.2020’den itibaren 15,75 16,75 

13.06.2020’den itibaren 9,00 10,00 

21.12.2019’dan itibaren 12,75 13,75 

11.10.2019’dan itibaren 17,25 18,25 

29.06.2018’den itibaren 18,50 19,50 

31.12.2016’dan itibaren 8,75 9,75 

14.12.2014’den itibaren 9,00 10,50 

27.12.2013’den itibaren 10,25 11,75 

21.06.2013’den itibaren 9,50 11,00 

20.12.2012’den itibaren 13,50 13,75 

 

2. Aylık ÜFE ve TÜFE Oranları: 

TÜFE (%) ÜFE (%) 

2021 Yılı 

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık 

Ocak 1,68 14.97 Ocak 2,66 26.16 

Şubat 0,91 15,61 Şubat 1,22 27,09 

Mart 1,08 16,19 Mart 4,13 31.20 

Nisan 1,68 17,14 Nisan 4,34 35.17 

Mayıs 0,89 16,59 Mayıs 3,92 38.33 

Haziran 1,94 17,53 Haziran 4,01 42.89 



 

 
130 Denge Bülten Ocak 2022 – Sayı: 210  

 

TÜFE (%) ÜFE (%) 

2021 Yılı 

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık 

Temmuz  1,80 18,95 Temmuz 2,46 44.92 

Ağustos 1,12 19,25 Ağustos 2,77 45.52 

Eylül  1,25 19,58 Eylül 1,55 43.96 

Ekim 2,39 19,89 Ekim 5,24 46.31 

Kasım 3,51 21,31 Kasım 9,99 54.62 

Aralık 13,58 36,08 Aralık 19,08 79.89 

 

TÜFE (%) ÜFE (%) 

2020 Yılı 

Ay Aylık Yıllık Ay Aylık Yıllık 

Ocak 1,35 12,15 Ocak 1,84 8,84 

Şubat 0,35 12,37 Şubat 0,48 9,26 

Mart 0,57 11,86 Mart 0,87 8,50 

Nisan 0,85 10,94 Nisan 1,28 6,71 

Mayıs 1,36 11,39 Mayıs 1,54 5,53 

Haziran 1,13 12,62 Haziran 0,69 6,17 

Temmuz  0,58 11,76 Temmuz 1,02 8,33 

Ağustos 0,86 11,77 Ağustos 2,35 11,53 

Eylül  0,97 11,75 Eylül 2,65 14,33 

Ekim 2,13 11,89 Ekim 3,55 18,20 

Kasım 2,30 14,03 Kasım 4,08 23,11 

Aralık 1,25 14,60 Aralık 2,36 25,15 
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3. Yıllar İtibariyle 31 Aralık Değerlemeye Esas Döviz Alış Kurları: 

Yıllar Usd Euro 

2021 12,9775 14,6823 

2020 7,3405 9,0079 

2019 5,9402 6,6506 

2018 5,2609 6,0280 

 

4. Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Efektif Alış ve Döviz Alış Kurları: 

 
USD EURO GBP 

Tarih Döviz 

Alış 

Efektif 

Alış 

Döviz 

Alış 

Efektif 

Alış 

Döviz 

Alış 

Efektif 

Alış 

31.03.2021 8,3260 8,3201 9,7741 9,7672 11,4324 11,4244 

30.06.2021 8,7052 8,6991 10,3645 10,3573 12,0343 12,0259 

30.09.2021 8,8433 8,8371 10,3135 10,3063 11,9292 11,9209 

31.12.2021 12,9775 12,9684 14,6823 14,6721 17,4530 17,4408 

 


