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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 18)
 

Bu Tebl�ğde, 11/11/2020 tar�hl� ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Bazı Kanunlarda
Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 17 nc� maddes�yle 193 sayılı Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n
üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen dördüncü fıkra ve aynı Kanunun 35 �nc� maddes�yle 5520 sayılı
Kurumlar Verg�s� Kanununun 32 nc� maddes�nde yapılan değ�ş�kl�kler �le 4/2/2021 tar�hl� ve 31385 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ek� Kararın 2 nc� maddes�yle yapılan düzenlemelere ve
15/4/2021 tar�hl� ve 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k
Yapılmasına Da�r Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Verg�s� Kanununun kurumlar verg�s� oranında yapılan değ�ş�kl�kler�n
uygulanmasına �l�şk�n açıklamalara yer ver�lm�ş olup 1 ser� no.lu Kurumlar Verg�s� Genel Tebl�ğ�n�n �lg�l�
bölümler�nde aşağıdak� değ�ş�kl�kler yapılmıştır.

MADDE 1 – 3/4/2007 tar�hl� ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurumlar Verg�s� Genel Tebl�ğ�
(Ser� No: 1)’n�n “11. Kabul Ed�lmeyen İnd�r�mler” başlıklı bölümünün “11.12. Kanunen yasaklanmış f��ller neden�yle
katlanılan g�derler” alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “11.13. F�nansman g�der kısıtlaması” başlıklı alt
bölüm eklenm�şt�r.

“11.13. F�nansman g�der kısıtlaması
6322 sayılı Kanunun 37 nc� maddes�yle 1/1/2013 tar�h�nden �t�baren yürürlüğe g�rmek üzere 5520 sayılı

Kanunun 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına eklenen (�) bend�yle; kred� kuruluşları, f�nansal kuruluşlar, f�nansal
k�ralama, faktor�ng ve f�nansman ş�rketler� dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan �şletmelerde,
aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın mal�yet�ne eklenenler har�ç, �şletmede kullanılan yabancı kaynaklara
�l�şk�n fa�z, kom�syon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzer� adlar altında yapılan g�der ve mal�yet unsurları
toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı kanunen kabul ed�lmeyen g�der (KKEG)
olarak kabul ed�lm�şt�r.

Ayrıca, bu oranı sektörler �t�barıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bend�n uygulanmasına �l�şk�n usul ve
esasları bel�rlemeye Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı yetk�l� kılınmıştır.

Cumhurbaşkanı bu yetk�s�n� 4/2/2021 tar�hl� ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/2/2021 tar�hl� ve
3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmış olup bu Kararda 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren başlayan verg�lend�rme
dönem� kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu g�der ve mal�yet unsurlarının %10’unun kurum kazancının
tesp�t�nde �nd�r�m�n�n kabul ed�lmeyeceğ� düzenlenm�şt�r.

Dolayısıyla, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar verg�s� mükellefler�n�n, aşan kısımla
sınırlı olmak üzere, yabancı kaynaklara �l�şk�n fa�z, kom�syon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzer� adlar altında
yapılan g�der ve mal�yet unsurları toplamının %10’luk kısmı, kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate
alınacaktır.

Ayrıca, öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara �l�şk�n olarak fa�z, kom�syon, vade farkı, kâr payı, kur farkı
ve benzer� adlar altında yapılan g�der ve mal�yet unsurlarından, yatırımın mal�yet�ne eklenm�ş olan yabancı
kaynaklardan doğan g�der ve mal�yet unsurları �se %10’luk bu kısıtlamaya tab� tutulmayacaktır.

Söz konusu g�der kısıtlaması uygulamasında;
-Kred� kuruluşu: 5411 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan mevduat ve katılım bankalarını,
-F�nansal kuruluş: 5411 sayılı Kanunda kred� kuruluşları dışında kalan ve s�gortacılık, b�reysel emekl�l�k

veya sermaye p�yasası faal�yetler�nde bulunmak veya bu Kanunda yer alan faal�yet konularından en az b�r�n� yürütmek
üzere kurulan kuruluşlar �le kalkınma ve yatırım bankaları ve f�nansal hold�ng ş�rketler�n�,

-F�nansal k�ralama, faktor�ng ve f�nansman ş�rketler�: 6361 sayılı Kanunun �lg�l� maddeler�nde yer alan
sözleşmelere uygun olarak faal�yette bulunan ş�rketler�,

-F�nansman g�derler�: Yabancı kaynağın kullanım süres�ne bağlı olarak doğan her türlü fa�z, kom�syon, vade
farkı, kâr payı, kur farkı, faktor�ng kuruluşlarına ver�len �skonto bedeller� ve benzer� adlar altında yapılmış olan g�der
ve mal�yet unsurlarını,

-Yabancı kaynaklar: B�lançonun kısa vadel� yabancı kaynaklar ve uzun vadel� yabancı kaynaklar toplamını,
-Yatırım: İlg�l� duran varlık kullanılmaya hazır hale gel�nceye kadar yatırım projeler�ne �l�şk�n olarak

“yapılmakta olan yatırımlar” hesabında �zlenen tutarlar da dah�l olmak üzere her türlü (teşv�k belgel� veya belges�z)
amort�smana tab� �kt�sad� kıymetler�,

�fade etmekted�r.
11.13.1. Kapsama g�ren mükellefler
Kanunun 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend�nde düzenlenen f�nansman g�der kısıtlaması, yabancı

kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar verg�s� mükellefler� hakkında uygulanacaktır.
Ayrıca, f�nansman g�der kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak mukayeses� gerekmekte

olduğundan bu düzenleme b�lanço esasına tab� mükellefler �ç�n geçerl� olup �şletme hesabı esasına tab� mükellefler bu
kapsamda değerlend�r�lmeyecekt�r.

-4632 sayılı Kanun kapsamında faal�yette bulunan emekl�l�k ş�rketler�,



-5411 sayılı Kanun kapsamında faal�yette bulunan Türk�ye’de kurulu mevduat bankaları, katılım bankaları,
kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu n�tel�ktek� kuruluşların Türk�ye'dek� şubeler� ve f�nansal hold�ng
ş�rketler�,

-5684 sayılı Kanun kapsamında faal�yette bulunan s�gorta ve reasürans ş�rketler�,
-6361 sayılı Kanunun �lg�l� maddeler�nde yer alan sözleşmelere uygun olarak faal�yette bulunan f�nansal

k�ralama, faktor�ng, f�nansman ş�rketler� ve tasarruf f�nansman ş�rketler� �le,
-6362 sayılı Kanun kapsamında sermaye p�yasası faal�yetler�nde bulunan kurumlar,
f�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutulmayacaklardır.
11.13.2. F�nansman g�der kısıtlamasının uygulanacağı dönem
G�der kısıtlaması kapsamında olup b�lanço esasına göre defter tutan kurumlar verg�s� mükellefler�, her b�r

geç�c� verg�lend�rme dönem�n�n son günü �t�barıyla f�nansman g�der kısıtlaması önces� Verg� Usul Kanununa göre
çıkaracakları b�lanço esas alınmak suret�yle öz kaynak ve yabancı kaynak mukayeses� yaparak f�nansman g�der
kısıtlamasına tab� olup olmayacaklarını tesp�t edeceklerd�r.

Yıllık dönemde; hesap dönem� olarak takv�m yılını kullanan mükelleflerde 31 Aralık tar�hl� b�lanço, özel
hesap dönem�n� kullanan mükelleflerde �se hesap dönem�n�n son günü �t�barıyla çıkarılacak b�lanço esas alınacaktır.

Dolayısıyla, f�nansman g�der kısıtlaması �lk defa 2021 yılının b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem� �t�barıyla
d�kkate alınacaktır.

11.13.3. 1/1/2013 tar�h�nden önce yapılan borçlanmalara �l�şk�n f�nansman g�derler�n�n durumu
Kurumlar Verg�s� Kanununun “Kabul ed�lmeyen �nd�r�mler” başlıklı 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�)

bend�nde yer alan f�nansman g�der kısıtlamasına �l�şk�n düzenleme 1/1/2013 tar�h�nden �t�baren yürürlüğe g�rm�ş olup
bu tar�hten �t�baren (bu tar�h dah�l) sağlanan f�nansman h�zmetler� veya akded�len kred� sözleşmeler� neden�yle oluşan
f�nansman g�derler�, 3/2/2021 tar�hl� ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren başlayan
verg�lend�rme dönemler�ne uygulanmak üzere yürürlüğe g�ren f�nansman g�der kısıtlamasının hesabında d�kkate
alınacaktır.

Bu nedenle, dönem sonu �t�barıyla kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan �şletmelerde, 1/1/2013
tar�h�nden �t�baren sağlanan yabancı kaynaklara �l�şk�n olarak mah�yet ve tutar �t�barıyla 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren
kes�nleşen g�der ve mal�yet unsurları g�der kısıtlamasına tab� tutulacaktır.

Öte yandan, 1/1/2021 tar�h�nden önce mah�yet ve tutar �t�barıyla kes�nleşerek tahakkuk ve dönemsell�k �lkeler�
gereğ� 2020 ve öncek� yıllarda kurum kazancının tesp�t�nde d�kkate alınmış olan f�nansman g�derler�n�n f�nansman
g�der kısıtlamasına tab� tutulması söz konusu olmayacaktır.

11.13.4. G�der kısıtlaması kapsamına g�ren yabancı kaynaklara �l�şk�n g�der ve mal�yet unsurları
G�der ve mal�yet unsurlarından yatırımın mal�yet�ne eklenenler g�der kısıtlaması kapsamı dışındadırlar.

F�nansman g�der kısıtlaması kapsamında yatırım olarak kabul ed�len kıymetler�n mal�yet bedel�n�n hang� unsurlardan
oluştuğu Verg� Usul Kanununun 262 nc� maddes�nde bel�rlenm�şt�r. Bu madde ve bu maddeye �l�şk�n Verg� Usul
Kanunu Genel Tebl�ğler�nde yapılan açıklamalar çerçeves�nde, zorunlu olarak ya da mükellef�n �ht�yarında mal�yete
eklenen yabancı kaynaklara a�t g�der ve mal�yetler g�der kısıtlamasına konu olmayacaktır.

B�r g�der veya mal�yet unsurunun g�der kısıtlamasına konu ed�lmes� �ç�n bunların yabancı kaynak kullanımına
ve bu kaynağın kullanım süres�ne bağlı olarak doğmuş olması gerekmekted�r. Tem�nat mektubu kom�syonları, tahv�l
�hracı �le �lg�l� olarak yapılan baskı ve benzer� g�derler �le �potek masrafları g�b� herhang� b�r yabancı kaynak
kullanımına bağlı olmaksızın yapılan g�derler�n g�der kısıtlamasına konu ed�lmes� söz konusu değ�ld�r. Aynı şek�lde
b�r f�nansman g�der� olmayıp f�nansman gel�r� azalması n�tel�ğ�nde olan erken ödeme �skontoları veya peş�n ödeme
�skontoları da f�nansman g�der kısıtlaması kapsamı dışındadır.

Satış bedel�n�n bel�rl� b�r vade sonunda ödenmes�ne �l�şk�n olarak, mükellefler�n Verg� Usul Kanununa göre
düzenlenen b�lançolarında �zlenen “satıcılar” vb. hesaplar �ç�n f�nansman g�der� hesaplanmaması hal�nde bu �şlemler
�ç�n ayrıca ayrıştırma yapılarak satış bedel�n�n bel�rl� b�r kısmı g�der kısıtlamasına tab� tutulmayacaktır. D�ğer yandan
söz konusu hesaplarda yer alan tutarların Verg� Usul Kanununun 280 �nc� maddes� kapsamında değerlemes�nden
kaynaklanab�lecek kur farkı g�derler� �se g�der kısıtlaması kapsamında değerlend�r�lecekt�r.

Kred� sözleşmeler�ne �l�şk�n olarak ödenen damga verg�s� veya banka havale ücretler�ne �l�şk�n ödenen banka
ve s�gorta muameleler� verg�s� g�b� b�r yabancı kaynağın kullanım süres�ne bağlı olarak doğmayan g�der ve mal�yet
unsurları f�nansman g�der kısıtlaması uygulamasına tab� olmayacaktır. Bu g�derlerden kred� fa�zler� üzer�nden
hesaplanan banka ve s�gorta muameleler� verg�s� g�b� b�r yabancı kaynağın �şletmede kullanım süres�ne bağlı olarak
doğanların �se f�nansman g�der kısıtlaması uygulamasına konu ed�leceğ� açıktır.

Ayrıca, �şletmelerce banka vb. kurumlardan tem�n ed�len kred�ler�n, bu �şletmeler�n üzer�nde herhang� b�r
f�nansman yükü kalmaksızın grup ş�rketler�ne aktarılması hal�nde, bu kred�lere �l�şk�n f�nansman g�der�n�n, kred�y�
devralan ve f��len kullanan ş�rket bünyes�nde g�der kısıtlamasına tab� tutulması gerekmekted�r.

Öte yandan, �malatçı veya tedar�kç� ş�rketlerle �mzalanan aracılı �hracat sözleşmes�ne dayanarak dış t�caret
sermaye ş�rketler� ve sektörel dış t�caret ş�rketler� üzer�nden aynı değerle alınıp aynı değerle �hracatı gerçekleşt�r�len,
malın üret�m� veya tedar�k�ne �l�şk�n tüm yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran �malatçı veya tedar�kç�
ş�rketler�n sorumlu olması ve �hracattan doğan f�nansman yükünün aracılı �hracat sözleşmes�n�n tarafı olan �malatçı
veya tedar�kç� ş�rketlere aktarılması kaydıyla, bu �şlemler neden�yle dış t�caret sermaye ş�rketler� veya sektörel dış
t�caret ş�rketler� nezd�nde f�nansman g�der kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Ancak, dış t�caret sermaye ş�rketler� ve sektörel dış t�caret ş�rketler�n�n kend� nam ve hesabına yurt �ç�nden
satın aldıkları malların satışından doğan f�nansman g�derler� f�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutulacaktır.



Örnek 1: Öz kaynakları toplamı 800.000 TL olan (A) A.Ş.’n�n aynı dönemde yabancı kaynakları toplamı
1.000.000 TL’d�r. Bu döneme �l�şk�n toplam f�nansman g�der� �se 100.000 TL’d�r.

Dönem sonu �t�barıyla (A) A.Ş.’n�n yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aştığı �ç�n aşan kısma münhasır
olmak üzere yabancı kaynaklara �l�şk�n f�nansman g�der�n�n %10’luk kısmı, kurum kazancının tesp�t�nde g�der olarak
kabul ed�lmeyecekt�r.

F�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutarın hesabı:
Aşan kısım¹    : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
                        : 1.000.000 TL – 800.000 TL = 200.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�       : F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                          yabancı kaynak)
                                                                        : 100.000 TL x (200.000 TL / 1.000.000 TL)
                                                                        : 100.000 TL x %20
                                                                        : 20.000 TL
Yabancı kaynağın öz kaynak tutarını aşan kısmına �sabet eden f�nansman g�der�n�n %10’luk kısmı olan

(20.000 TL x %10=) 2.000 TL kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate alınacaktır.
Örnek 2: Öz kaynakları toplamı 2.000.000 TL olan (B) A.Ş.’n�n aynı dönemde yabancı kaynakları toplamı

2.500.000 TL’d�r. Ş�rket�n bu döneme �l�şk�n toplam f�nansman g�der� �se 200.000 TL’d�r.
(B) A.Ş. devam eden yatırımı dolayısıyla aynı dönemde kullanmış olduğu kred�den kaynaklanan 60.000 TL’l�k

f�nansman g�der�n� yatırımın mal�yet�ne eklem�şt�r. 
(B) A.Ş.’n�n bu dönemde yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aştığı �ç�n aşan kısma münhasır olmak

üzere yabancı kaynaklara �l�şk�n f�nansman g�der�n�n %10’luk kısmı kurum kazancının tesp�t�nde g�der olarak kabul
ed�lmeyecekt�r. D�ğer taraftan, f�nansman g�der�n�n yatırımın mal�yet�ne eklenm�ş olan kısmı %10’luk bu sınırlamaya
tab� tutulmayacaktır.

Bu döneme �l�şk�n toplam 200.000 TL’l�k f�nansman g�der�n�n 60.000 TL’l�k kısmı yatırımın mal�yet�ne
eklenm�ş olduğundan f�nansman g�der kısıtlamasının hesabında d�kkate alınacak tutar (200.000 TL – 60.000 TL=)
140.000 TL olacaktır.

Aşan kısım         : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
                           : 2.500.000 TL – 2.000.000 TL = 500.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�         : F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                           yabancı kaynak)
                                                                         : 140.000 TL x (500.000 TL / 2.500.000 TL)
                                                                         : 140.000 TL x %20
                                                                         :  28.000 TL
28.000 TL x %10 = 2.800 TL’l�k f�nansman g�der� �se kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak kabul

ed�lecekt�r.
11.13.5. Geç�c� verg�lend�rme dönemler�nde f�nansman g�der kısıtlaması
Kanunun 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend� kapsamında f�nansman g�der kısıtlaması 3490 sayılı

Cumhurbaşkanı Kararıyla, 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren başlayan verg�lend�rme dönem� kazançlarına uygulanmaya
başlandığından,

-Hesap dönem� olarak takv�m yılını kullanan mükelleflerde 2021 yılının �lk geç�c� verg�lend�rme dönem�nde,
-Kend�ler�ne özel hesap dönem� tay�n ed�lm�ş olan mükelleflerde �se 2021 yılında başlayan özel hesap

dönem�n�n �lk geç�c� verg�lend�rme dönem�nde,
yabancı kaynak ve öz kaynak mukayeses� yapılarak d�kkate alınacaktır.
Dolayısıyla, gerek geç�c� verg�lend�rme dönemler�nde gerekse yıllık dönemde f�nansman g�der kısıtlamasına

tab� olunup olunmayacağı hesap dönem�n�n son günü �t�barıyla f�nansman g�der kısıtlaması önces� Verg� Usul
Kanununa göre çıkarılacak b�lanço esas alınarak tesp�t ed�lecekt�r.

Öncek� geç�c� verg�lend�rme dönemler�nde f�nansman g�der kısıtlaması şartlarını taşımayan mükellefler,
şartların oluştuğu geç�c� verg�lend�rme dönem�nden �t�baren f�nansman g�der kısıtlamasına tab� olacaktır.

Örnek 1: (C) A.Ş.’n�n 2021 yılı b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem� �t�barıyla 31/3/2021 tar�h�ndek�
b�lançosunda yer alan öz kaynaklar toplamı 9.000.000 TL, yabancı kaynakları toplamı 12.000.000 TL olup bu geç�c�
verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n f�nansman g�der� toplamı �se 500.000 TL’d�r.

F�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutarın hesabı:
Aşan kısım      : Yabancı kaynak toplamı - Öz kaynak toplamı
                        : 12.000.000 TL - 9.000.000 TL = 3.000.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�       : F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                          yabancı kaynak)
                                                                        : 500.000 TL x (3.000.000 TL / 12.000.000 TL)
                                                                        : 500.000 TL x %25
                                                                        : 125.000 TL
Buna göre, (C) A.Ş. tarafından, 2021 yılının b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�nde 125.000 TL’l�k f�nansman

g�der�n�n %10’luk kısmı olan (125.000 TL x %10=) 12.500 TL f�nansman g�der kısıtlaması düzenlemes� uyarınca
kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate alınacaktır.

Örnek 2: (D) A.Ş.’n�n 2021 yılına �l�şk�n geç�c� verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla öz kaynak, yabancı kaynak
ve f�nansman g�derler�ne �l�şk�n tutarları aşağıdak� g�b�d�r:



-B�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�nde f�nansman g�der kısıtlaması:
B�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�n�n son günü �t�barıyla çıkarılan b�lançoya göre yabancı kaynak (500.000

TL) �le öz kaynak (600.000 TL) mukayeses� yapıldığında, b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�n�n son günü �t�barıyla
yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aşmadığından, bu dönemde f�nansman g�der kısıtlaması uygulanmayacaktır.

-İk�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�nde f�nansman g�der kısıtlaması:
İk�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�n�n son günü �t�barıyla çıkarılan b�lançoya göre yabancı kaynak (600.000

TL) �le öz kaynak (600.000 TL) mukayeses� yapıldığında, yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aşmadığından, bu
dönemde de f�nansman g�der kısıtlaması uygulanmayacaktır.

-Üçüncü geç�c� verg�lend�rme dönem�nde f�nansman g�der kısıtlaması:
Üçüncü geç�c� verg�lend�rme dönem�n�n son günü �t�barıyla çıkarılan b�lançoya göre yabancı kaynak tutarı

(700.000 TL) öz kaynak (600.000 TL) tutarını aşmaktadır. Bu nedenle (D) A.Ş. üçüncü geç�c� verg�lend�rme
dönem�nde f�nansman g�der kısıtlaması uygulayacaktır.

Aşan kısım       : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
                         : 700.000 TL – 600.000 TL = 100.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�        : F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                          yabancı kaynak)
                                                                        : 25.000 TL x (100.000 TL / 700.000 TL)
                                                                        : 25.000 TL x % 14,2857
                                                                        : 3.571,43 TL
KKEG olarak d�kkate alınacak f�nansman g�der�: 3.571,43 TL x %10 = 357,14 TL
-Dördüncü geç�c� verg�lend�rme dönem�nde f�nansman g�der kısıtlaması:
Dördüncü geç�c� verg�lend�rme dönem�n�n son günü �t�barıyla çıkarılan b�lançoya göre yabancı kaynak tutarı

(800.000 TL) öz kaynak (600.000 TL) tutarını aşmaktadır. Bu nedenle (D) A.Ş. dördüncü geç�c� verg�lend�rme
dönem�nde de f�nansman g�der kısıtlaması uygulayacaktır.

Aşan kısım       : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
                         : 800.000 TL – 600.000 TL = 200.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�          : F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                             yabancı kaynak)
                                                                           : 30.000 TL x (200.000 TL / 800.000 TL)
                                                                           : 30.000 TL x %25
                                                                           : 7.500 TL
KKEG olarak d�kkate alınacak f�nansman g�der�: 7.500 TL x %10 = 750 TL
Dolayısıyla, (D) A.Ş. üçüncü geç�c� verg�lend�rme (Ocak-Eylül) dönem�nde 25.000 TL’l�k f�nansman g�der�n�n

357,14 TL’l�k kısmını, dördüncü geç�c� verg�lend�rme (Ocak-Aralık) dönem�nde 30.000 TL’l�k f�nansman g�der�n�n
750 TL’l�k kısmını, yıllık dönemde �se 30.000 TL tutarında f�nansman g�der�n�n 750 TL’l�k kısmını KKEG olarak
d�kkate alacaktır.

11.13.6. Özel hesap dönem� 2021 yılı �ç�nde sona eren mükellefler�n durumu
Kanunun 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend� hükmü 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren başlayan

verg�lend�rme dönem� kazançlarına uygulanmak üzere yürürlüğe g�rm�şt�r.
Dolayısıyla, özel hesap dönem� kullanmakta olan ve b�lanço esasına göre defter tutan kurumlar verg�s�

mükellefler�, 2020 yılı �ç�nde başlayıp 2021 yılında sona erecek özel hesap dönemler�nde f�nansman g�der
kısıtlamasına tab� tutulmayacaklardır.

Bu mükellefler, 2021 yılı �ç�nde başlayıp 2022 yılında sona erecek özel hesap dönemler�nde şartların oluşması
hal�nde f�nansman g�der kısıtlaması uygulamaya başlayacaklardır.

11.13.7. Yıllara sar� �nşaat ve onarma �şler� �le uğraşan mükelleflerde g�der kısıtlaması uygulaması
Gel�r Verg�s� Kanununun 42 nc� maddes� hükmüne göre b�rden fazla takv�m yılına s�rayet eden �nşaat ve

onarma �şler�nde kâr veya zarar �ş�n b�tt�ğ� yıl kes�n olarak tesp�t ed�lmekte ve kazancın tamamı o yılın gel�r� sayılarak
verg�lend�r�lmekted�r. Bu �şlerle uğraşanların kullandıkları yabancı kaynaklara �l�şk�n f�nansman g�derler�n�n, �ş�n
kes�n kâr veya zararının tesp�t ed�ld�ğ� yıl kazancının hesaplanmasında g�der veya mal�yet unsuru olarak d�kkate
alınması gerekt�ğ�nden, g�der kısıtlamasına �l�şk�n uygulama da aynı dönemde yapılacaktır.

B�rden fazla �nşaat ve onarma �ş�n�n b�rl�kte yapılması veya yıllara sar� �nşaat ve onarma �şler�n�n yanı sıra
başka �şler�n de bulunması hal�nde, yapılan f�nansman g�derler� hang� yılın kâr veya zarar tutarının tesp�t�nde d�kkate
alınıyorsa, o yılda g�der kısıtlamasına konu ed�lecekt�r.

Öte yandan, f�nansman g�der kısıtlamasına �l�şk�n hükümler 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren uygulanmak üzere
yürürlüğe g�rd�ğ�nden, bu tar�hten önce mah�yet ve tutar �t�barıyla kes�nleşm�ş olan ancak yıllara sar� �nşaat ve onarma
�şler�n�n kazancı �ş�n b�tt�ğ� yılın kazancı olarak beyan ed�leceğ�nden henüz kurum kazancının tesp�t�nde d�kkate



alınmamış olan f�nansman g�derler�n�n, �nşaat ve onarma �ş� kazancının hang� yıl beyan ed�ld�ğ�ne bakılmaksızın,
g�der kısıtlanmasına konu ed�lmemes� gerekmekted�r.

Örnek: (E) A.Ş. �nşaat taahhüt �şler�n�n yanı sıra otomot�v t�caret� �le de �şt�gal etmekted�r. Ş�rket�n, 2019
yılında taahhüt etm�ş olduğu �nşaat �ş� halen devam etmekted�r.

(E) A.Ş.’n�n 31/12/2021 tar�hl� b�lançosunda yabancı kaynak toplamı 15.000.000 TL, öz kaynak toplamı �se
12.000.000 TL’d�r. Bu döneme �l�şk�n toplam 600.000 TL’l�k f�nansman g�der�n�n 200.000 TL’l�k kısmı halen devam
eden yıllara sar� �nşaat ve onarma �ş�n�n f�nansmanında kullanılmak üzere alınan kred�den kaynaklanmaktadır.

Yıllara sar� �nşaat ve onarma �ş�ne �l�şk�n 200.000 TL’l�k f�nansman g�der�, halen devam etmekte olan söz
konusu �nşaat ve onarma �ş�n�n b�tt�ğ� yılın g�der� olarak d�kkate alınacak olup (E) A.Ş. tarafından 2021 yılında
f�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutarın tesp�t�nde, 200.000 TL’l�k bu f�nansman g�der� d�kkate alınmayacaktır.

(E) A.Ş. söz konusu yıllara sar� �nşaat ve onarma �ş�n� 28/12/2022 tar�h�nde tamamlamış olup 2022 yılı
b�lançosunda yabancı kaynak toplamı 16.000.000 TL, öz kaynak toplamı �se 12.000.000 TL’d�r. (E) A.Ş.’n�n 2022 yılı
toplam f�nansman g�der� (yıllara sar� �nşaat ve onarma �ş�nden kaynaklanan f�nansman g�derler� dah�l) 2.000.000
TL’d�r.

2022 yılı kurum kazancının tesp�t�nde d�kkate alınacak 2.000.000 TL’l�k f�nansman g�der�n�n 1.500.000 TL’l�k
kısmı yıllara sar� �nşaat ve onarma �ş�nden kaynaklanmaktadır. (İnşaat �ş�ne �l�şk�n 1.500.000 TL’l�k bu f�nansman
g�der�n�n 600.000 TL’l�k kısmı 2019 yılında, 400.000 TL’l�k kısmı 2020 yılında, 200.000 TL’l�k kısmı 2021 yılında ve
300.000 TL’l�k kısmı da 2022 yılında ödenen fa�z g�derler�nden oluşmaktadır.)

2021 yılı uygulaması:
Aşan kısım      : Yabancı kaynak toplamı - Öz kaynak toplamı
                        : 15.000.000 TL - 12.000.000 TL = 3.000.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�: F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                           yabancı kaynak)
                                         : (600.000 TL-200.000 TL²) x (3.000.000 TL / 15.000.000 TL)
                                         : 400.000 TL x %20
                                         : 80.000 TL
Dolayısıyla (E) A.Ş., 2021 yılına �l�şk�n (yıllara sar� �nşaat ve onarma �ş�nden kaynaklanan kısım har�ç)

400.000 TL’l�k f�nansman g�der�n�n aşan kısma �sabet eden 80.000 TL’s�n�n %10’u olan (80.000 TL x %10=) 8.000
TL’l�k kısmını, f�nansman g�der kısıtlaması düzenlemes� uyarınca kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate
alacaktır.

2022 yılı uygulaması:
Aşan kısım       : Yabancı kaynak toplamı - Öz kaynak toplamı
                         : 16.000.000 TL - 12.000.000 TL = 4.000.000 TL
2022 yılında tamamlanan yıllara sar� �nşaat ve onarma �ş�nden kaynaklanan ancak 1/1/2021 tar�h�nden önce

tahakkuk ederek mah�yet ve tutar �t�barıyla kes�nleşen f�nansman g�derler� mahsup ed�ld�kten sonra kalan tutar, 2022
yılında g�der kısıtlamasının hesabında d�kkate alınacaktır.

Toplam f�nansman g�der� – İnşaat �ş�ne �l�şk�n 1/1/2021 tar�h�nden öncek� f�nansman g�der�:
2.000.000 TL – [600.000 TL (2019) + 400.000 TL (2020)] = 1.000.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�     : F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                       yabancı kaynak)
                                                                     : 1.000.000 TL x (4.000.000 TL / 16.000.000 TL)
                                                                     : 1.000.000 TL x %25
                                                                     : 250.000 TL
Buna göre (E) A.Ş. 2022 yılına �l�şk�n (1/1/2021 önces�nde yıllara sar� �nşaat ve onarma �ş�nden kaynaklanan

kısım har�ç) 1.000.000 TL’l�k f�nansman g�der�n�n aşan kısma �sabet eden 250.000 TL’s�n�n %10’u olan (250.000 TL x
%10=) 25.000 TL’l�k kısmını, f�nansman g�der kısıtlaması düzenlemes� uyarınca kurum kazancının tesp�t�nde KKEG
olarak d�kkate alacaktır.

11.13.8. F�nansman g�der� yanında f�nansman gel�r�n�n de bulunması durumu
F�nansman g�derler�n�n yanı sıra f�nansman gel�r� de elde etm�ş olan mükellefler�n g�der kısıtlaması

uygulamasında söz konusu gel�r ve g�derler�n� b�rb�r� �le mukayese etmek suret�yle netleşt�rmeler� mümkün olmayıp
f�nansman g�derler� toplamının g�der kısıtlamasına konu ed�lmes� gerekmekted�r.

1/1/2013 tar�h�nden �t�baren sağlanan yabancı kaynaklardan doğan kur farkı g�derler� 2021 yılı kazancının
tesp�t� de dah�l olmak üzere döv�z kurlarındak� değ�ş�m d�kkate alınarak hesaplanan gerçek tutarları �le f�nansman
g�der kısıtlamasına konu ed�lecekt�r.

Yabancı para kurlarındak� düşüş veya yüksel�şler neden�yle, geç�c� verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla kur farkı
gel�r� veya kur farkı g�der� söz konusu olab�lmekted�r. Şu kadar k� aynı kaynağa �l�şk�n olarak b�r hesap dönem�
�ç�ndek� aynı veya farklı geç�c� verg�lend�rme dönemler�nde oluşan kur farkı gel�r ve g�derler� mahsuplaştırılarak �şlem
tar�h� veya dönem sonu �t�barıyla bu kaynağa �l�şk�n net kur farkı g�der� doğması hal�nde bu tutar f�nansman g�der�
kısıtlamasında d�kkate alınacaktır.

Aynı dönem �ç�nde olsa b�le farklı yabancı kaynaklara �l�şk�n olarak oluşan kur farkı gel�rler� �le kur farkı
g�derler�n�n b�rl�kte değerlend�r�lmes� mümkün değ�ld�r.

Öte yandan, tem�n ed�len yabancı kaynağın mevduat vb. şek�llerde değerlend�r�lmes� sonucu doğacak kur farkı
gel�r� ş�rket�n b�lançosunun akt�f�nde yer alan b�r varlığın değerlemes� sonucu oluştuğu �ç�n, yabancı kaynağa �l�şk�n
kur farkı g�der�nden mahsup ed�lemeyecekt�r.



Örnek 1: (G) A.Ş. 10/5/2019 tar�h�nde kullanmış olduğu kred�ye �l�şk�n olarak 2019 yılında 100.000 TL, 2020
yılında 150.000 TL, 2021 yılının b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�nde 150.000 TL fa�z ödem�ş olup 2020 yılında
50.000 TL, 2021 yılının b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�nde �se 85.000 TL fa�z gel�r� elde etm�şt�r.

(G) A.Ş.’n�n 31/3/2021 tar�h�ndek� b�lançosunda yer alan öz kaynaklar toplamı 9.000.000 TL, yabancı
kaynakları toplamı �se 10.000.000 TL olup 2021 yılının b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�ne �l�şk�n f�nansman
g�derler� toplamı �se 200.000 TL’d�r.

2019 yılında alınan kred�ye �l�şk�n olarak 2019 ve 2020 yıllarında ödenen (100.000 TL + 150.000 TL=)
250.000 TL fa�z g�der� 1/1/2021 tar�h�nden önce tahakkuk ederek ödenm�ş olduğu �ç�n f�nansman g�der kısıtlamasına
tab� olmayacaktır. Ancak, her ne kadar kred� 10/5/2019 tar�h�nde kullanılmış olsa da bu kred�ye �l�şk�n olarak 1/1/2021
tar�h�nden �t�baren katlanılan f�nansman g�derler� Kanunun 11 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (�) bend� kapsamında
f�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutulacaktır.

2021 yılının b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�nde f�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutarın hesabı:
Aşan kısım       : Yabancı kaynak toplamı - Öz kaynak toplamı
                         : 10.000.000 TL - 9.000.000 TL = 1.000.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�: F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                   yabancı kaynak)
                                                                   : 200.000 TL x (1.000.000 TL / 10.000.000 TL)
                                                                   : 200.000 TL x %10
                                                                   : 20.000 TL
Buna göre, (G) A.Ş. tarafından, 2021 yılının b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem� f�nansman g�der kısıtlaması

kapsamında (20.000 TL x %10=) 2.000 TL’l�k fa�z g�der� kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate
alınacaktır.

(G) A.Ş.’n�n 2021 yılının b�r�nc� geç�c� verg�lend�rme dönem�nde elde etm�ş olduğu 85.000 TL’l�k fa�z gel�r�
�se ş�rket�n f�nansman g�der kısıtlaması hesabında d�kkate alınmayacaktır.

Örnek 2: (H) A.Ş. 1/1/2022 tar�h� �t�barıyla (D) Bankasından 100.000 Avro banka kred�s� kullanmış olup
31/12/2022 tar�h�nde anapara ve %5 fa�z ödemes� yapılacaktır.

Avro kuru, kred�n�n kullanıldığı 1/1/2022 tar�h�nde 7,00 TL olup 31/3/2022 tar�h�nde 6,00 TL, 30/6/2022
tar�h�nde 8,00 TL, 30/9/2022 tar�h�nde 7,10 TL ve 31/12/2022 tar�h�nde �se 7,50 TL olmuştur.

100.000 Avro tutarındak� kred�ye �l�şk�n geç�c� verg�lend�rme dönemler�n�n son günü �t�barıyla değerleme
yapılmıştır.

(H) A.Ş.’n�n geç�c� verg�lend�rme dönemler� �t�barıyla f�nansman g�der kısıtlaması önces� çıkarmış olduğu
b�lançolarında yapacağı mukayese sonucunda yabancı kaynak toplamının öz kaynak toplamını aştığının tesp�t ed�lm�ş
olması hal�nde, (D) Bankasından kullanmış olduğu 100.000 Avro kred� neden�yle, �k�nc� geç�c� verg�lend�rme (1 Ocak
– 30 Haz�ran) dönem�nde 100.000 TL, üçüncü geç�c� verg�lend�rme (1 Ocak – 30 Eylül) dönem�nde 10.000 TL ve
dördüncü geç�c� verg�lend�rme (1 Ocak – 31 Aralık) dönem�nde �se 50.000 TL tutarında f�nansman g�der�, g�der
kısıtlamasının hesabında d�kkate alınacaktır.

(H) A.Ş., kred� ger� ödemes�n� 31/12/2022 tar�h�nde yapmış olup 2022 yılında f�nansman g�der�
kısıtlamasında, (D) Bankasından kullanmış olduğu bu kred� neden�yle 2022 yılı �ç�n hesaplayacağı 50.000 TL kur
farkı g�der�n� d�kkate alacaktır.

Öte yandan, (H) A.Ş.’n�n Avro olarak ödeyeceğ� %5 oranında fa�z tutarının da dönem sonundak�/�şlem
tar�h�ndek� kura göre tesp�t ed�leceğ� tab��d�r.

11.13.9. Örtülü sermaye, transfer f�yatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ve b�nek otomob�llerde
g�der kısıtlaması uygulamaları neden�yle KKEG olarak d�kkate alınan f�nansman g�derler�n�n durumu

İşletmen�n kullanmış olduğu yabancı kaynaklara �l�şk�n fa�z ve kur farkı g�b� g�derlerden örtülü sermaye,
transfer f�yatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı veya b�nek otomob�llerde g�der kısıtlaması uygulamaları
neden�yle kurum kazancının tesp�t�nde hal� hazırda KKEG olarak d�kkate alınmış olanlar f�nansman g�der
kısıtlamasına tab� tutarın hesabında d�kkate alınmayacaktır.

Örnek 1: 2021 yılı dönem başı öz sermaye tutarı 200.000 TL olan (I) A.Ş., ortağı (O) A.Ş.’den 1.000.000 TL
borç almış ve 2021 yılında 100.000 TL fa�z ödem�şt�r. Söz konusu ş�rket�n 2021 yılı toplam f�nansman g�der� 150.000
TL’d�r.

Öte yandan, (I) A.Ş.’n�n 31/12/2021 tar�hl� b�lançosunda yabancı kaynak tutarı 2.000.000 TL, öz kaynak tutarı
�se 1.500.000 TL’d�r.



Bu durumda, (I) A.Ş.’n�n ortağı (O) A.Ş.’den aldığı borcun, dönem başı öz sermayen�n 3 katı olan (200.000
TL x 3=) 600.000 TL’y� aşan (1.000.000 TL – 600.000 TL=) 400.000 TL’l�k kısmı örtülü sermaye olacaktır. Kurumlar
Verg�s� Kanununun 12 nc� maddes� uyarınca örtülü sermaye olarak kabul ed�len kısma �sabet eden fa�z tutarı KKEG
olarak d�kkate alınacaktır.

Örtülü sermaye neden�yle ödenen fa�z           : 100.000 TL x (400.000 TL / 1.000.000 TL)
                                                                      : 100.000 TL x %40
                                                                      : 40.000 TL
(I) A.Ş.’n�n 2021 yılına �l�şk�n toplam 150.000 TL’l�k f�nansman g�der�n�n 100.000 TL’l�k kısmı ortak (O)

A.Ş.’den alınan borca �l�şk�n olup bu tutarın örtülü sermayeye �sabet eden kısmına �l�şk�n 40.000 TL’l�k fa�z g�der�
KKEG olarak kabul ed�lecekt�r. F�nansman g�der kısıtlaması neden�yle KKEG olarak d�kkate alınacak tutar �se örtülü
sermayeye �sabet eden KKEG düşüldükten sonra kalan (150.000 TL - 40.000 TL=) 110.000 TL üzer�nden
hesaplanacaktır.

F�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutarın hesabı:
150.000 TL – 40.000 TL = 110.000 TL
Aşan kısım       : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
                         : 2.000.000 TL – 1.500.000 TL = 500.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�           : F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                           yabancı kaynak)
                                                                           : 110.000 TL x (500.000 TL / 2.000.000 TL)
                                                                           : 110.000 TL x %25
                                                                           : 27.500 TL
Buna göre, (I) A.Ş. tarafından 2021 yılında f�nansman g�der kısıtlaması kapsamında (27.500 TL x %10=)

2.750 TL’l�k fa�z g�der� kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate alınacaktır.
Dolayısıyla, (I) A.Ş. 2021 yılında örtülü sermaye kapsamında 40.000 TL, f�nansman g�der� kısıtlaması

kapsamında �se 2.750 TL olmak üzere f�nansman g�derler�n�n toplam 42.750 TL’l�k kısmını kurum kazancının
tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate alacaktır.

Örnek 2: K�mya alanında faal�yette bulunan (J) A.Ş. 2021 yılında f�nansal k�ralama yoluyla ed�nd�ğ� b�nek
otomob�l �ç�n 2021 yılında 40.000 TL, 2022 yılında da 50.000 TL fa�z ödeyecekt�r.

(J) A.Ş.’n�n 31/12/2022 tar�hl� b�lançosunda yabancı kaynak tutarı 3.000.000 TL, öz kaynak tutarı �se
2.000.000 TL’d�r. Bu yıla �l�şk�n 90.000 TL’l�k toplam f�nansman g�der�n�n, 50.000 TL’l�k kısmı 2021 yılında f�nansal
k�ralama yoluyla �kt�sap ed�len b�nek otomob�lden kaynaklanmaktadır. (J) A.Ş. söz konusu f�nansman g�der�n� b�nek
otomob�l�n mal�yet�ne eklemey�p g�der olarak d�kkate almayı terc�h etm�şt�r. B�nek otomob�l �ç�n ödenen fa�z�n
%70’l�k kısmı kurum kazancının tesp�t�nde g�der olarak d�kkate alınab�lecekt�r. 

2021 yılı uygulaması:
İlk yıl ödenen 40.000 TL’l�k fa�z g�der�, 163 ser� no.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�ne göre söz konusu

b�nek otomob�l�n mal�yet�ne dah�l olacağından f�nansman g�der kısıtlamasına tab� olmayacaktır. (J) A.Ş.’n�n
31/12/2021 tar�hl� b�lançosunda yabancı kaynak tutarının öz kaynak tutarını aşması ve başkaca f�nansman g�der�n�n
bulunması hal�nde f�nansman g�der kısıtlaması uygulanacaktır.

2022 yılı uygulaması:
(J) A.Ş.’n�n 2022 yılına �l�şk�n toplam 90.000 TL’l�k f�nansman g�der�n�n 50.000 TL’l�k kısmı f�nansal

k�ralama yoluyla �kt�sap ed�len b�nek otomob�le �l�şk�n olup bu tutarın ancak %70’� olan (50.000 TL x %70=) 35.000
TL’l�k kısmı kurum kazancının tesp�t�nde g�der olarak d�kkate alınab�leceğ�nden, kalan (50.000 TL – 35.000 TL=)
15.000 TL’l�k fa�z g�der� 2022 yılı kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate alınacaktır. Bu nedenle aşan
kısma �sabet eden f�nansman g�der� hesaplanırken toplam f�nansman g�der�nden 15.000 TL’l�k bu fa�z g�der�n�n
düşülmes� gerekmekted�r.

F�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutarın hesabı:
90.000 TL – 15.000 TL = 75.000 TL
Aşan kısım       : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
                         : 3.000.000 TL – 2.000.000 TL = 1.000.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�          : F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                            yabancı kaynak)
                                                                          : 75.000 TL x (1.000.000 TL / 3.000.000 TL)
                                                                          : 75.000 TL x %33,33
                                                                          : 25.000 TL
Buna göre, (J) A.Ş.’n�n, f�nansal k�ralama yoluyla �kt�sap ett�ğ� b�nek otomob�l �ç�n 2022 yılında ödem�ş

olduğu ve g�der olarak d�kkate almaya karar verd�ğ� 50.000 TL’l�k fa�z g�der�n�n 15.000 TL’l�k kısmı Gel�r Verg�s�
Kanununun 40 ıncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (5) numaralı bend� kapsamında KKEG olarak d�kkate alınacaktır.
KKEG olarak d�kkate alınmış olan 15.000 TL tutarındak� bu g�der f�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutarın
hesabında toplam f�nansman g�der�nden mahsup ed�lecekt�r.

Dolayısıyla, (J) A.Ş. 2022 yılında (25.000 TL x %10=) 2.500 TL tutarında f�nansman g�der�n�, f�nansman
g�der kısıtlaması kapsamında, kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate alacaktır.

11.13.10. Ad� ortaklıklarda f�nansman g�der kısıtlaması
Ad� ortaklıkların tüzel k�ş�l�kler� bulunmayıp, kazançları dolayısıyla gel�r veya kurumlar verg�s� mükellef�

olmaları söz konusu değ�ld�r. Bu nedenle, ad� ortaklık bünyes�nde yürütülen faal�yetten doğan kâr veya zarar, ad�



ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından h�sseler� oranında kend� kazançlarına dah�l ed�lerek verg�lend�r�lmekted�r.
F�nansman g�der kısıtlaması uygulamasında ad� ortaklıklar, ad� ortaklığı oluşturan ortaklardan ayrı b�r b�r�m

olarak değerlend�r�lecekt�r. Ad� ortaklığın f�nansman g�derler�, ad� ortaklığın ortakları tarafından doğrudan kend�
f�nansman g�derler�ne dah�l ed�lmeyecekt�r. Ancak, b�lançolarında yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aşan ad�
ortaklıklarda, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın mal�yet�ne eklenenler har�ç, �şletmede kullanılan yabancı
kaynaklara �l�şk�n fa�z, kom�syon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzer� adlar altında yapılan g�der ve mal�yet
unsurları toplamının %10'u ortakların h�sseler� oranında, verecekler� beyannameler�nde KKEG olarak d�kkate
alınacaktır.

Örnek: (A) A.Ş. �le (B) Ltd. Şt�.’n�n eş�t h�sselerle kurdukları (AB) Ad� Ortaklığının 2021 yılı yabancı
kaynakları toplamı 500.000 TL, öz kaynakları toplamı 400.000 TL olup bu döneme �l�şk�n toplam f�nansman g�der� �se
50.000 TL’d�r.

(AB) Ad� Ortaklığının yabancı kaynak tutarı öz kaynak tutarını aştığı �ç�n aşan kısma münhasır olmak üzere
yabancı kaynaklara �l�şk�n f�nansman g�der�n�n %10’luk kısmı ortakların kurum kazancının tesp�t�nde g�der olarak
kabul ed�lmeyecekt�r.

F�nansman g�der kısıtlamasına tab� tutarın hesabı:
Aşan kısım       : Yabancı kaynak toplamı – Öz kaynak toplamı
                         : 500.000 TL – 400.000 TL = 100.000 TL
Aşan kısma �sabet eden f�nansman g�der�         : F�nansman g�der� x (Aşan kısım / Toplam
                                                                           yabancı kaynak)
                                                                         : 50.000 TL x (100.000 TL / 500.000 TL)
                                                                         : 50.000 TL x %20
                                                                         : 10.000 TL
Yabancı kaynağın öz kaynak tutarını aşan kısmına �sabet eden f�nansman g�der�n�n %10’luk kısmı olan

(10.000 TL x %10=) 1.000 TL, ortakların kurum kazancının tesp�t�nde KKEG olarak d�kkate alınacaktır. Buna göre,
(A) A.Ş. �le (B) Ltd. Şt�. kanunen kabul ed�lmeyen 1.000 TL’l�k bu g�der� �lg�l� dönem �ç�n verecekler� kurumlar
verg�s� beyannameler�nde ad� ortaklıktak� h�sseler� oranında (1.000 / 2 =  500 TL)  KKEG olarak d�kkate alacaklardır.”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n “15.6.6. Avans kâr payı dağıtımı” başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere
aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.

“15.6.7. Sermaye ş�rketler�n�n �kt�sap ett�kler� kend� h�sse senetler� veya ortaklık payları
15.6.7.1. Yasal düzenleme
11/11/2020 tar�hl� ve 7256 sayılı Kanunun 17 nc� maddes�yle Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n

üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n �kt�sap ett�kler� kend� h�sse senetler�n� veya ortaklık paylarını,
�) Sermaye azaltımı yoluyla �tfa etmeler� hal�nde �kt�sap bedel� �le h�sse senetler�n�n veya ortaklık paylarının

�t�bar� değer� arasındak� fark tutar sermaye azaltımına �l�şk�n kararın t�caret s�c�l�nde tesc�l ed�ld�ğ� tar�h,
��) İkt�sap bedel�n�n altında b�r bedel karşılığında elden çıkarmaları hal�nde �kt�sap bedel� �le elden çıkarma

bedel� arasındak� fark tutar elden çıkarma tar�h�,
���) İkt�sap ett�kler� tar�hten �t�baren �k� tam yıl �çer�s�nde, sermaye azaltımı yoluyla �tfa etmemeler� veya elden

çıkarmamaları hal�nde, �kt�sap bedel� �le h�sse senetler�n�n veya ortaklık paylarının �t�bar� değer� arasındak� fark tutar
�kt�sap tar�h�nden �t�baren �k� tam yıllık süren�n son günü,

�t�barıyla dağıtılmış kâr payı sayılır ve bu tutarlar üzer�nden %15 oranında verg� tevk�fatı yapılır. Bu fıkra
kapsamında tevk�f ed�len verg�ler herhang� b�r verg�den mahsup ed�lemez. Cumhurbaşkanı, tam mükellef sermaye
ş�rket�n�n paylarının Borsa İstanbul'da �şlem görüp görmemes�ne, �şlem gören paylarının toplam payları �ç�ndek�
oranına, ger� alınan payların Borsa İstanbul'da �şlem gören paylardan olup olmamasına, tam mükellef kurumlardan
ger� alınıp alınmamasına, tam mükellef sermaye ş�rket�n�n yıllık satış hasılatı ve d�ğer gel�rler�n�n toplam tutarına göre
ayrı ayrı ya da b�rl�kte, bu oranı sıfıra kadar �nd�rmeye veya b�r katına kadar artırmak suret�yle yen�den tesp�t etmeye
yetk�l�d�r.”

Bu düzenlemeyle, tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n kend� h�sseler�n� �kt�sap etmek suret�yle verg�s�z b�r
şek�lde kâr dağıtımı yapmalarının önüne geç�lm�ş ve ş�rket karlarının dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın tevk�f
yoluyla alınacak verg�ye �l�şk�n b�r verg� güvenl�k müesseses� �hdas ed�lm�şt�r.

15.6.7.2. Ş�rketler�n kend� h�sse senetler�n� veya ortaklık paylarını �kt�sap etmeler�
Tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n kend� h�sse senetler�n� ve ortaklık paylarını �kt�sap ett�kler� tar�h �t�barıyla

herhang� b�r verg�lend�rme �şlem� yapılmayacaktır. Bu tar�h �t�barıyla ş�rketler�n kend� h�sse sened� veya ortaklık payı
alımlarına �l�şk�n kayıt gerçekleşt�r�lecek ve bunun dışında kend� h�sses�n� veya ortaklık payını satın alan ş�rket
açısından Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�ne göre herhang� b�r verg� kes�nt�s� söz konusu olmayacaktır.

D�ğer taraftan, söz konusu h�sse senetler�n� veya ortaklık paylarını elden çıkaran gerçek ya da tüzel k�ş�n�n
hukuk� n�tel�ğ�ne göre genel hükümler çerçeves�nde verg�lend�rme yapılacaktır.

Örnek: (B) Ltd. Şt�.’n�n el�nde bulunan (A) A.Ş. h�sse senetler�, 10/12/2020 tar�h�nde (A) A.Ş. tarafından
500.000 TL bedel karşılığı �kt�sap ed�lm�şt�r. Ş�rketler�n kend� h�sseler�n� �kt�sap etmeler� Gel�r Verg�s� Kanununun 94
üncü maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca tevk�fat kapsamında olmadığından bu aşamada (A) A.Ş. nezd�nde Gel�r
Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre verg� kes�nt�s� yapılmayacaktır.

Öte yandan, (B) Ltd. Şt�. söz konusu h�sse senetler�n�n satışı dolayısıyla Kurumlar Verg�s� Kanunu hükümler�
uyarınca verg�lemeye tab� olacaktır.

15.6.7.3. İkt�sap ed�len h�sse senetler� ve ortaklık paylarının sermaye azaltımı yoluyla �tfası



Tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n �kt�sap ett�kler� kend� h�sse senetler� veya ortaklık paylarını sermaye
azaltımı yoluyla �tfa etmeler� hal�nde, �kt�sap bedel� �le h�sse senetler�n�n veya ortaklık paylarının �t�bar� değer�
arasındak� olumsuz farkın, sermaye azaltımına �l�şk�n kararın t�caret s�c�l�ne tesc�l ed�ld�ğ� tar�h �t�barıyla sermaye
ş�rketler� nezd�nde %15 oranında verg� kes�nt�s�ne tab� tutulması gerekmekted�r.

Örnek: (C) A.Ş.’n�n h�sse senetler�n�n �t�bar� değer� her b�r h�sse �ç�n 10 TL’d�r. (C) A.Ş.’n�n ortağı olan (D)
Ltd. Şt�.’n�n akt�f�nde bulunan (C) A.Ş.’ye a�t 10 TL �t�bar� değerle kayıtlı 500 adet h�sse sened�, (C) A.Ş. tarafından
15/12/2020 tar�h�nde 30.000 TL bedel karşılığında satın alınmıştır.

(C) A.Ş. tarafından h�sse senetler�n�n �kt�sap ed�ld�ğ� 15/12/2020 tar�h� �t�barıyla Gel�r Verg�s� Kanununun 94
üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre verg� kes�nt�s� yapılmayacaktır.

(D) Ltd. Şt�. �se h�sse senetler�nden elde ett�ğ� [30.000 – (500 x 10)=] 25.000 TL kazancını kurumlar verg�s�ne
tab� tutacaktır. (D) Ltd. Şt�. bu satış �şlem� dolayısıyla, şartları taşıması hal�nde Kanunun 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc�
fıkrasının (e) bend�nde yer alan �st�snadan faydalanab�lecekt�r.

(C) A.Ş., 30.000 TL’ye �kt�sap ett�ğ� kend� h�sse senetler� �ç�n sermaye azaltımı kararı almış ve �t�bar� değer�
10 TL olan 500 adet h�sse sened� �ç�n alınan �tfa kararını 7/3/2021 tar�h�nde t�caret s�c�l�nde tesc�l ett�rm�şt�r.

Buna göre, (C) A.Ş. 7/3/2021 tar�h� �t�barıyla, h�sse senetler�n�n �kt�sap bedel� �le �t�bar� değer� arasındak� fark
olan [30.000 – (500 x 10)=] 25.000 TL üzer�nden %15 oranında verg� kes�nt�s� yapacak ve (25.000 TL x %15=) 3.750
TL verg�y� Mart/2021 dönem� muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames�yle beyan ederek ödeyecekt�r.

(C) A.Ş. satın almış olduğu kend� h�sse senetler�n� sermaye azaltımı yoluyla �tfa etm�ş olduğu �ç�n öded�ğ�
3.750 TL verg�, (C) A.Ş. veya (D) Ltd. Şt�. nezd�nde herhang� b�r verg�den mahsup ed�lemeyecek, matrahın tesp�t�nde
g�der yazılamayacak veya �ade konusu yapılamayacaktır.

15.6.7.4. İkt�sap ed�len h�sse senetler� ve ortaklık paylarının �kt�sap bedel�n�n altında b�r bedelle elden
çıkarılması

Tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n �kt�sap ett�kler� kend� h�sse senetler�n� veya ortaklık paylarını, �kt�sap
bedel�n�n altında b�r bedel karşılığında elden çıkarmaları hal�nde, �kt�sap bedel� �le elden çıkarma bedel� arasındak�
fark tutar, elden çıkarma tar�h� �t�barıyla %15 oranında verg� kes�nt�s�ne tab� tutulacaktır.

Öte yandan, ş�rketler�n bu şek�lde �kt�sap etm�ş oldukları kend� h�sse senetler�n� �kt�sap bedel�n�n üzer�nde b�r
bedelle elden çıkarmaları hal�nde Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca verg�
kes�nt�s� yapılmayacaktır.

Örnek: (G) A.Ş.’n�n h�sse senetler�n�n �t�bar� değer� her b�r h�sse �ç�n 20 TL’d�r. (F) Ltd. Şt�.’n�n akt�f�nde
bulunan (G) A.Ş.’ye a�t 30.000 TL toplam değerle kayıtlı 1.000 adet h�sse sened�, (G) A.Ş. tarafından 19/12/2020
tar�h�nde 50.000 TL bedel karşılığında satın alınmıştır.

(G) A.Ş. tarafından h�sse senetler�n�n �kt�sap ed�ld�ğ� 19/12/2020 tar�h� �t�barıyla, Gel�r Verg�s� Kanununun 94
üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre verg� kes�nt�s� yapılmayacaktır.

(G) A.Ş., 50.000 TL’ye �kt�sap etm�ş olduğu kend� h�sse senetler�n� 17/4/2021 tar�h�nde 40.000 TL’ye
satmıştır. Buna göre (G) A.Ş., 17/4/2021 tar�h� �t�barıyla, kend� h�sse senetler�n�n �kt�sap bedel� �le satış değer�
arasındak� fark tutarı olan (50.000 TL – 40.000 TL =) 10.000 TL üzer�nden %15 oranında verg� kes�nt�s� yapacak ve
(10.000 TL x %15=) 1.500 TL verg�y� N�san/2021 dönem� muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames�yle beyan ederek
ödeyecekt�r.

(G) A.Ş.’n�n satın almış olduğu kend� h�sse senetler�n� �kt�sap bedel�nden düşük b�r bedelle elden çıkarması
neden�yle ödem�ş olduğu 1.500 TL tutarındak� verg�, (G) A.Ş. veya (F) Ltd. Şt�. nezd�nde herhang� b�r verg�den
mahsup ed�lemeyecek, matrahın tesp�t�nde g�der olarak d�kkate alınamayacak veya �ade konusu yapılamayacaktır.

(G) A.Ş. nezd�nde ortaya çıkan 10.000 TL zarar, (G) A.Ş.’n�n kend� h�sse senetler�n�n �kt�sabında veya
satışında Kanunun transfer f�yatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümler�ne göre eleşt�r� konusu yapılacak
b�r durum bulunmaması kaydıyla, kurum kazancının tesp�t�nde d�kkate alınab�lecekt�r.

15.6.7.5. İkt�sap ed�len h�sse senetler� veya ortaklık paylarının sermaye azaltımı yoluyla �tfa ed�lmemes�
veya elden çıkarılmaması

Tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n �kt�sap ett�kler� kend� h�sse senetler�n� veya ortaklık paylarını, �kt�sap
ett�kler� tar�hten �t�baren �k� tam yıl �çer�s�nde sermaye azaltımı yoluyla �tfa etmemeler� veya elden çıkarmamaları
hal�nde, �kt�sap tar�h�nden �t�baren �k� tam yıllık süren�n son günü �t�barıyla, �kt�sap bedel� �le h�sse senetler�n�n veya
ortaklık paylarının �t�bar� değer� arasındak� fark tutarı üzer�nden Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n
dördüncü fıkrasına göre %15 oranında verg� kes�nt�s� yapılacaktır.

Örnek 1: (G) A.Ş.’n�n h�sse senetler�n�n �t�bar� değer� her b�r h�sse �ç�n 20 TL’d�r. (H) Ltd. Şt�.n�n akt�f�nde
toplam 30.000 TL bedelle kayıtlı 1.000 adet h�sse (G) A.Ş. tarafından 13/2/2021 tar�h�nde toplam 35.000 TL bedel
karşılığında satın alınmıştır.

(G) A.Ş. tarafından h�sse senetler�n�n �kt�sap ed�ld�ğ� 13/2/2021 tar�h� �t�barıyla Gel�r Verg�s� Kanununun 94
üncü maddes�n�n dördüncü fıkrasına göre verg� kes�nt�s� yapılmayacaktır.

(H) Ltd. Şt�. �se (G) A.Ş. h�sse senetler�n�n satışından elde ett�ğ� (35.000 TL – 30.000 TL=) 5.000 TL kazancı
genel hükümler çerçeves�nde kurumlar verg�s�ne tab� tutacak olup şartları taşıması hal�nde Kanunun 5 �nc� maddes�n�n
b�r�nc� fıkrasının (e) bend�nde yer alan �şt�rak h�sses� satış kazancı �st�snasından faydalanab�lecekt�r.

(G) A.Ş., 35.000 TL’ye �kt�sap ett�ğ� kend� h�sse senetler�n� 13/2/2023 tar�h� �t�barıyla sermaye azaltımı
yoluyla �tfa etmem�ş ve elden çıkarmamıştır.

Buna göre, (G) A.Ş. 13/2/2023 tar�h� �t�barıyla, kend� h�sse senetler�n�n �kt�sap bedel� �le �t�bar� değer�
arasındak� fark olan [35.000 – (1.000 x 20)=] 15.000 TL üzer�nden %15 oranında verg� kes�nt�s� yapacak ve



hesaplamış olduğu (15.000 TL x %15=) 2.250 TL verg�y� Şubat/2023 dönem� muhtasar ve pr�m h�zmet
beyannames�yle beyan ederek ödeyecekt�r.

(G) A.Ş.’n�n, satın almış olduğu kend� h�sse senetler�n� �kt�sap tar�h�nden �t�baren �k� yıllık süre �ç�nde sermaye
azaltımı yoluyla �tfa etmemes� ve elden çıkarmamış olması neden�yle ödem�ş olduğu 2.250 TL verg�, herhang� b�r
verg�den mahsup ed�lemeyecek veya �ade konusu yapılamayacaktır. Ayrıca 2.250 TL’l�k bu verg�, (G) A.Ş. tarafından
kurumlar verg�s� matrahının tesp�t�nde g�der olarak da d�kkate alınmayacaktır.

Örnek 2: (K) A.Ş.’n�n h�sse senetler�n�n �t�bar� değer� her b�r h�sse �ç�n 10 TL’d�r. (K) A.Ş. Borsa İstanbul’da
�şlem görmekte olan 2.000 adet kend� h�sse sened�n�, 1/8/2021 tar�h�nde 50.000 TL’ye satın almıştır.

(K) A.Ş., 50.000 TL’ye �kt�sap ett�ğ� kend� h�sse senetler�n� 1/8/2023 tar�h� �t�barıyla henüz sermaye azaltımı
yoluyla �tfa etmed�ğ� g�b� elden de çıkarmamıştır.

Buna göre, (K) A.Ş. �kt�sap tar�h�nden �t�baren �k� tam yıllık süren�n dolduğu 1/8/2023 tar�h� �t�barıyla, kend�
h�sse senetler�n�n �kt�sap bedel� �le �t�bar� değer� arasındak� fark olan [50.000 TL – (2.000 TL x 10)=] 30.000 TL
üzer�nden %15 oranında verg� kes�nt�s� yapacak ve hesaplamış olduğu (30.000 TL x %15=) 4.500 TL verg�y�
Ağustos/2023 dönem� muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames�yle beyan ederek ödeyecekt�r.

1/8/2023 tar�h� �t�barıyla, �k� yıldır el�nde tutmakta olduğu kend� h�sse senetler�n�n �kt�sap bedel� �le �t�bar�
bedel� arasındak� fark üzer�nden verg� kes�nt�s� yapan (K) A.Ş., kend� h�sse senetler�n� �kt�sap tar�h�nden �k� tam yıllık
süre geçt�kten sonrak� b�r tar�h olan 11/10/2023 tar�h�nde 15.000 TL’ye satmıştır.

Ağustos/2023 dönem� muhtasar ve pr�m h�zmet beyannames� �le Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n
dördüncü fıkrasına göre tevk�fat yükümlülüğünü yer�ne get�rmes� gereken (K) A.Ş.’n�n bu satış neden�yle ayrı b�r
tevk�fat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

15.6.7.6. İkt�sap ed�len h�sse senetler� veya ortaklık paylarının �kt�sap bedel�n�n üzer�nde b�r bedelle
elden çıkarılması

Sermaye ş�rketler�, �kt�sap ett�kler� kend� h�sse senetler� veya ortaklık paylarını sermaye azaltımı yoluyla �tfa
edeb�lecekler� g�b� �kt�sap bedel�n�n altında veya üstünde b�r bedel karşılığında elden çıkarab�lmekted�rler.

Tam mükellef sermaye ş�rketler�nce �kt�sap ed�len kend� h�sse senetler� veya ortaklık paylarının, �kt�sap
bedel�n�n üzer�nde b�r bedelle elden çıkarılması hal�nde satış kazancının tamamı kurum kazancına dah�l ed�lerek genel
hükümlere göre verg�lend�r�lecekt�r.

Örnek: (I) Ltd. Şt�.’n�n ortaklık paylarının kayıtlı değer� her b�r pay �ç�n 50 TL’d�r. Bay (A)’nın el�nde
bulundurduğu 500 adet (I) Ltd. Şt�.’ne a�t ortaklık payı, (I) Ltd. Şt�. tarafından 11/7/2021 tar�h�nde toplam 60.000
TL’ye satın alınmıştır. Bu aşamada Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�ne göre tevk�fat yapılması söz konusu
olmayacaktır.

(I) Ltd. Şt�., 11/7/2021 tar�h�nde �kt�sap ett�ğ� kend� ortaklık paylarını 21/7/2022 tar�h�nde 70.000 TL bedel
karşılığında satmıştır. (I) Ltd. Şt�.’n�n, �kt�sap bedel�n�n üzer�nde b�r bedelle kend� ortaklık paylarını elden çıkarması
neden�yle, bu aşamada da Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca verg� kes�nt�s�
yapılmayacak olup,  (70.000 TL – 60.000 TL =) 10.000 TL tutarında satış kazancı genel hükümler çerçeves�nde
verg�lend�r�lecekt�r.

15.6.7.7. Uygulama dönem�
11/11/2020 tar�hl� ve 7256 sayılı Kanunun 17 nc� maddes�yle Gel�r Verg�s� Kanununun 94 üncü maddes�n�n

üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen, kend� h�sseler�n� �kt�sap eden ş�rketlerde verg� kes�nt�s�ne �l�şk�n
dördüncü fıkra, 7256 sayılı Kanunun 45 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend� uyarınca bu Kanunun yayımı
tar�h� olan 17/11/2020 tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r.

Buna göre, söz konusu düzenleme, tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n 17/11/2020 tar�h�nden �t�baren �kt�sap
ett�kler� kend� h�sse senetler� ve ortaklık payları açısından uygulanacaktır.

Dolayısıyla, tam mükellef sermaye ş�rketler�n�n 17/11/2020 tar�h�nden önce �kt�sap ett�kler� kend� h�sse
senetler� veya ortaklık payları �ç�n bu düzenleme uygulanmayacaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n “32.1. Kurumlar verg�s� oranı ve geç�c� verg�” başlıklı bölümünden sonra gelmek
üzere aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.

“32.1.1. Borsa İstanbul Pay P�yasasında �lk defa �şlem görmek üzere en az %20 oranında halka arz
ed�len kurumlarda kurumlar verg�s� oranının 2 puan �nd�r�ml� uygulanması

7256 sayılı Kanunun 35 �nc� maddes�yle Kurumlar Verg�s� Kanununun 32 nc� maddes�ne eklenen altıncı
fıkrada yer alan düzenlemeyle payları Borsa İstanbul Pay P�yasasında �lk defa �şlem görmek üzere en az %20 oranında
halka arz ed�len kurumların paylarının �lk defa halka arz ed�ld�ğ� hesap dönem�nden başlamak üzere beş hesap
dönem�ne a�t kurum kazançlarına kurumlar verg�s� oranının 2 puan �nd�r�ml� olarak uygulanacağı hüküm altına
alınmıştır.

Öte yandan bankalar, f�nansal k�ralama ş�rketler�, faktor�ng ş�rketler�, f�nansman ş�rketler�, ödeme ve
elektron�k para kuruluşları, yetk�l� döv�z müesseseler�, varlık yönet�m ş�rketler�, sermaye p�yasası kurumları �le s�gorta
ve reasürans ş�rketler� ve emekl�l�k ş�rketler� �nd�r�ml� oran uygulamasından yararlanamayacaklardır.

İnd�r�ml� oranlı kurumlar verg�s� uygulamasından yararlanılab�lmes� �ç�n, payların Borsa İstanbul Pay
P�yasasında madden�n yürürlük (17/11/2020) tar�h�nden sonra �lk defa halka arz ed�l�yor olması ve en az %20
oranında halka arzın gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r.  %20’l�k oranın hesabında halka arz ed�len tutarla b�rl�kte
ulaşılan toplam sermaye tutarı d�kkate alınacaktır.

İnd�r�ml� oranlı kurumlar verg�s� uygulaması süres�z olmayıp, �lk defa halka arzın gerçekleşt�ğ� hesap
dönem�nden başlamak üzere beş hesap dönem� boyunca elde ed�lecek kurum kazançlarına uygulanacaktır. Halka arz
şartının Kanunda öngörülen şek�lde sağlandığı geç�c� verg�lend�rme dönem�nden �t�baren kurumlar verg�s� 2 puan



�nd�r�ml� olarak uygulanacak olup halka arzın gerçekleşt�ğ� tar�he göre öncek� geç�c� verg�lend�rme dönemler�nde
kanun� oran üzer�nden hesaplanan geç�c� verg�ler �ç�n düzeltme �şlem� yapılmayacaktır.

İnd�r�ml� oranlı kurumlar verg�s� uygulamasından yararlanılab�lmes� �ç�n en az %20 oranındak� halka açıklığın,
�lk defa halka arzın gerçekleşt�ğ� hesap dönem�nden �t�baren beş hesap dönem� boyunca korunması gerekmekted�r. Bu
şartın �hlal ed�lmes� hal�nde �nd�r�ml� verg� oranı uygulaması neden�yle zamanında tahakkuk ett�r�lmem�ş verg�ler,
verg� z�yaı cezası uygulanmaksızın gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�lecekt�r.

Ayrıca bu hüküm kapsamında, İnd�r�ml� oranlı kurumlar verg�s�nden yararlanan kurumların �lk defa halka
arzın gerçekleşt�ğ� hesap dönem�nden �t�baren beş hesap dönem� �çer�s�nde tasf�yeye g�rmeler� veya dev�r ya da tam
bölünme yoluyla �nf�sah etmeler� hal�nde �se �nd�r�ml� verg� oranı uygulaması neden�yle zamanında tahakkuk
ett�r�lmem�ş verg�ler, verg� z�yaı cezası uygulanmaksızın gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�lecekt�r.

Örnek 1: İnşaat sektöründe faal�yette bulunan (A) A.Ş.’n�n payları yetk�l� organının kararı doğrultusunda
9/3/2021 tar�h�nde Borsa İstanbul Pay P�yasasında �şlem görmek üzere �lk defa halka arz olunmuştur.

Söz konusu halka arz �şlem�yle b�rl�kte %35 oranında halka açılan (A) A.Ş.’n�n 2021-2025 hesap
dönemler�nde elde edeceğ� kurum kazancına kurumlar verg�s� oranı 2 puan �nd�r�ml� olarak uygulanacaktır.

Örnek 2: Madenc�l�k sektöründe faal�yette bulunan (B) A.Ş.’n�n payları 13/7/2020 tar�h�nde halka arz ed�lm�ş
olup, halka açıklık oranı %30’dur. Hal� hazırda sermayes� 5.000.000 TL olan (B) A.Ş. 2022 yılında 3.000.000 TL’l�k
sermaye artırımıyla halka arz ed�lm�ş ve halka açıklık oranı %56,25 olmuştur.

(B) A.Ş.’n�n �lk defa halka arz ed�ld�ğ� tar�h, �nd�r�ml� oranda kurumlar verg�s� uygulamasının yürürlük tar�h�
(17/11/2020) önces�ne tekabül ett�ğ�nden �nd�r�ml� oranda kurumlar verg�s� uygulamasından yararlanması mümkün
bulunmamaktadır.

Örnek 3: 1.000.000 TL sermayes� bulunan ve 2021 yılında 250.000 TL sermaye artırımı suret�yle �lk defa
olmak üzere (250.000 TL / 1.250.000 TL) %20 oranında halka arz ed�len (C) A.Ş. bu hesap dönem�nden �t�baren
�nd�r�ml� oranda kurumlar verg�s� uygulamasından yararlanab�lecekt�r. (C) A.Ş.’n�n �nd�r�ml� orandan yararlanab�lmes�
�ç�n 2021-2025 yılları arasında tasf�yeye g�rmemes� ve y�ne bu dönemde dev�r ya da tam bölünme yoluyla �nf�sah
etmemes� gerekmekted�r. (C) A.Ş.’n�n bu dönem �çer�s�nde tasf�yeye g�rmes� veya dev�r ya da tam bölünme yoluyla
�nf�sah etmes� hal�nde �se �nd�r�ml� oranda uygulanan kurumlar verg�s� neden�yle zamanında tahakkuk ett�r�lmem�ş
verg�ler, verg� z�yaı cezası uygulanmaksızın gec�kme fa�z� �le b�rl�kte tahs�l ed�lecekt�r.

Örnek 4: 14/2/2021 tar�h�nde %10 oranında �lk defa halka arz ed�len (D) A.Ş.’n�n 14/2/2022 tar�h�nde %15
oranında �k�nc� halka arzı gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Her ne kadar (D) A.Ş.’n�n toplam halka arz oranı toplamda %20’n�n üzer�ne çıkmış olsa da �lk defa halka
arzda %20’l�k oranın sağlanamaması neden�yle 2 puan �nd�r�ml� oranda kurumlar verg�s� uygulamasından
yararlanılamayacaktır.

Örnek 5: F�nansal k�ralama sektöründe faal�yette bulunan (E) A.Ş.’n�n payları �lk defa 15/6/2021 tar�h�nde
halka arz ed�lm�ş olup, halka arz oranı %45’t�r.

F�nansal k�ralama ş�rketler�, söz konusu �nd�r�ml� oranda kurumlar verg�s� uygulamasından
yararlanamayacaklar arasında sayıldığından (E) A.Ş.’n�n kurum kazancına �nd�r�ml� oranda kurumlar verg�s�
uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, söz konusu �nd�r�ml� oranda kurumlar verg�s� uygulaması, normal hesap dönem� kullanan
mükellefler�n 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren elde ed�len kazançlarına, özel hesap dönem� kullanan mükellefler�n �se
2021 takv�m yılından �t�baren başlayan özel hesap dönemler�nde elde ed�len kazançlarına uygulanacaktır.

Örnek 6: G�y�m sektöründe faal�yette bulunan ve normal hesap dönem�n� kullanan (G) A.Ş.’n�n payları
23/12/2020 tar�h�nde �lk defa halka arz ed�lm�ş olup, halka arz oranı % 25’t�r.

Kanunun 32 nc� maddes�n�n altıncı fıkrasının yürürlük (17/11/2020) tar�h�nden sonra söz konusu halka arz
�şlem�yle b�rl�kte %25 oranında halka açılan (G) A.Ş.’n�n 2021-2025 hesap dönemler�nde elde edeceğ� kurum
kazancına kurumlar verg�s� oranı 2 puan �nd�r�ml� olarak uygulanacaktır.

Öte yandan, 2021-2025 hesap dönemler�ne �l�şk�n geç�c� verg�lend�rme dönemler�nde de (G) A.Ş. �ç�n
kurumlar verg�s� oranı 2 puan �nd�r�ml� olarak uygulanacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n “36.8.” bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdak� bölüm eklenm�şt�r.
“36.9. 5520 sayılı Kanuna 7316 sayılı Kanunun 11 �nc� maddes�yle eklenen geç�c� 13 üncü madde hükmü

aşağıdak� g�b�d�r.
“Geç�c� Madde 13 – (1) Bu Kanunun 32 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların

2021 yılı verg�lend�rme dönem�ne a�t kurum kazançları �ç�n %25, 2022 yılı verg�lend�rme dönem�ne a�t kurum
kazançları �ç�n %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönem� tay�n ed�len kurumlar �ç�n �lg�l� yıl �ç�nde
başlayan hesap dönemler�ne a�t kazançlarına uygulanır.”

Ayrıca, 7316 sayılı Kanunun 14 üncü maddes�n�n (c) bend�yle, söz konusu geç�c� 13 üncü madden�n,
-1/7/2021 tar�h�nden �t�baren ver�lmes� gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren

başlayan verg�lend�rme dönem�ne (özel hesap dönem� tay�n ed�len kurumlar �ç�n 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren başlayan
hesap dönem�ne) a�t kurum kazançları �ç�n geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�receğ�,

-Bu oranların özel hesap dönem� tay�n ed�len kurumlar �ç�n �lg�l� yıl �ç�nde başlayan hesap dönemler�ne a�t
kazançlara uygulanacağı

bel�rt�lm�şt�r.
Bu kapsamda, kurumlar verg�s� mükellefler�n�n 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren başlayan verg�lend�rme dönemler�

�ç�n 1/7/2021 tar�h�nden �t�baren ver�lmes� gereken yıllık/geç�c� kurumlar verg�s� beyannameler�nde beyan ed�len



matrahlarına %25 oranında kurumlar verg�s�/geç�c� verg� uygulanacaktır. 2022 hesap dönem�ne a�t kurum kazançları
üzer�nden �se %23 oranında kurumlar verg�s� alınacaktır.

Dolayısıyla, geç�c� verg� oranı, hesap dönem� olarak takv�m yılını kullanan mükelleflerde 1/1/2021 tar�h�nden
�t�baren başlayan 2021 hesap dönem�n�n �k�nc� geç�c� verg� dönem�nden �t�baren %25 oranında; kend�ler�ne özel hesap
dönem� tay�n ed�lm�ş olan mükelleflerde �se 1/1/2021 tar�h�nden �t�baren başlayan hesap dönemler�ne �l�şk�n olarak
1/7/2021 tar�h�nden �t�baren ver�lmes� gereken geç�c� verg� beyannameler�nde %25 olarak uygulanacaktır.”

MADDE 5 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
 
–––––––––––––––––––

Yabancı kaynak tutarının öz kaynak tutarını aşan kısmı
200.000 TL, 2021 yılında devam etmekte olan yıllara sar� �nşaat ve onarma �ş�ne �l�şk�n f�nansman g�der�d�r.
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