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SUNUM PLANI
• ÖZELLİK ARZ EDEN DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

– Kasa Hesabının Değerlemesi
– Bankalar Hesabının Değerlemesi
– Alacak ve Borçların Değerlemesi
– Emtia Değerlemesi
– Duran Varlıkların Değerlemesi
– Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlemlerinde Dönem Sonu İşlemleri
– Dönem Sonu İşlemlerinde Özellikli Kanunlar

• İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ
• ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI VERGİ TEŞVİKLERİ

– Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Vergi İndirimi
– Genel Olarak Kurumlar Vergisi İstisnaları
– Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası
– Sat, Kirala, Geri Al Uygulamasında Vergisel Avantajlar
– Ar-Ge Yazılım ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Vergisel Avantajlar

• VERGİ MEVZUATINDAKİ GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER
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KASA HESABININ 
DEĞERLEMESİ
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KASA HESABI 
Kasa hesabı, daima borç bakiyesi verir veya bakiyesi sıfır olur. Hiçbir şekilde alacak
bakiyesi vermemesi gerekir.

 Kasa hesabının alacak bakiyesi vermesi; muhasebe işlemlerinde hata olduğunu
gösterir. Muhasebe işlemlerinin doğru olduğu iddia edildiğinde ise bu durum ya
gelirlerin gizlendiği ya da gerçek dışı ödemelerin sanki yapılmış gibi kayıtlara intikal
ettirildiği anlamına gelir ki bu da VUK’nun 30/4. maddesine göre re’sen takdir
nedeni olup, cezalı tarhiyata yol açabilir.

 Dönem sonu kasa bakiyesinin çok büyük meblağlarda olması halinde de bu
paranın kasada olamayacağı ortaklar tarafından kullanılmış olduğu gerekçesiyle
transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı sayılarak cezalı tarhiyata
muhatap olunulabilir. Bu nedenle dönem sonu kasa bakiyesinin işletmenin
büyüklüğüne iş hacmine ve kasa işlemlerinin yoğunluğuna uygun bir rakam olması
gerekir.
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KASADA BULUNAN YABANCI PARALARIN 
DEĞERLEMESİ

 Kasada mevcut yabancı paralar efektif alış kuru ile
değerlenir.

 Döviz cinsinden değerleme farkları olumlu ise kambiyo
karı olarak, olumsuz farklar ise kambiyo zararı olarak
dönem matrahının tespitinde dikkate alınır.
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BANKALAR HESABININ 
DEĞERLEMESİ
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BANKALAR
 Bu hesap, işletmece yurtiçi ve yurtdışı banka ve benzeri finans kurumlarına

yatırılan ve çekilen paraların izlenmesini kapsar. Bankalara para olarak veya
hesaben yatırılan değerler borç, çekilen tutarlar ile üçüncü kişilerce tahsil
edildiği anlaşılan çek ve ödeme emirleri alacak kaydedilir.

 Banka hesabında TL ve döviz cinsinden paralar tutulduğu için TL cinsinden
kıymetler mukayyet değerle, döviz cinsinden değerler ise Maliye Bakanlığı’nca
yayımlanan ilgili döviz alış kuru ile değerlenirler. (Yıl sonu dışındaki tarihlerde
TCMB döviz alış kurları esas alınır.)

 Bankalar hesabının envanteri yapılırken öncelikle bankalar hesabı ile ilgili yanlış
ve eksik kayıtların düzeltilmesi yapılarak muhasebe kayıtlarının banka ekstreleri
ile uyumu sağlanır.

 Bankalarda bulunan yabancı para mevcutlarının dönem sonunda mutlaka
değerleme işlemi yapılarak oluşan kur farklarının ilgili hesaplara alınması gerekir.
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VADELİ MEVDUAT HESAPLARININ DEĞERLEMESİ

VUK’nun 281. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibidir.

“Alacaklar mukayyet değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine müstenit
alacaklar değerleme gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.”

Buna göre ticari işletmelerinin aktifine kayıtlı mevduat hesapları bulunan mükellefler, bu
hesapları dolayısıyla vadesinde elde edecekleri faiz gelirinden değerleme gününe kadar
oluşan kıst döneme ait kısmı ilgili oldukları dönemde gelir yazmak suretiyle kurum
kazançlarına dahil edeceklerdir. Ticari işletmeler aktifine kayıtlı repo hesapları için de aynı
şekilde işlem yapacaklardır.
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VADELİ MEVDUAT HESAPLARININ DEĞERLEMESİ

Örneğin; A Limited Şirketi’nin, 01.08.2018 tarihinde açtırmış olduğu
1 yıl vadeli mevduat hesabı dolayısıyla vade tarihi olan 01.08.2019
tarihinde 120.000 TL faiz geliri elde ettiği bir durumda söz konusu
kazancın tamamı 2019 yılı kurum kazancının tespitinde değil,
toplam faiz gelirinin 01.08.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında
kalan beş aylık kıst döneme isabet eden kısmı olan 50.000 TL 2018
yılı kurum kazancının hesabında; 01.01.2019 – 31.07.2019 tarihleri
arasında kalan yedi aylık kıst döneme isabet eden kısmı olan 70.000
TL ise 2019 yılı kurum kazancının hesabında gelir olarak dikkate
alınacaktır.



İrfan VURAL 
10

VADELİ MEVDUATLARIN İŞLEMİŞ FAİZLERİNE İSABET EDEN 
STOPAJLARIN MAHSUBU

Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri Numaralı Genel Tebliğinin (34.8.) bölümünde ;

“Vadesi değerleme gününden ( 31 Aralık ) sonra olan repo ve ters repo işlemleri ile vadeli mevduat

hesaplarına ilişkin olarak, değerleme gününe kadar tahakkuk eden ve kurum kazancının tespitinde gelir

olarak dikkate alınan faiz tutarları üzerinden, ilgili dönem beyannamesinin verilmesi gereken sürenin

sonuna kadar kesinti suretiyle ödenmiş olan verginin, beyannameye dahil edilen gelire isabet eden kısmı

hesaplanan vergiden mahsup edilebileceği” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre; vadesi değerleme gününden (31 Aralık 2018) sonra, ancak beyanname verme tarihinden

önce dolan mevduat hesaplarında kıst olarak hesaplanıp gelir yazılan işlemiş faizlere isabet eden gelir

vergisi stopajı mahsuba konu edilebilecektir. Vadesi beyanname verme süresinden sonra (Gelir

Vergisinde 25 Mart 2019, Kurumlar Vergisinde 25 Nisan 2019) dolan mevduat hesaplarında ise stopajın

tamamı faiz ödemesinin yapıldığı yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan

vergilerden yapılacaktır.
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BANKA KREDİLERİNİN YIL SONU DEĞERLEMESİNDE 
DÖNEM SONUNA KADAR İŞLEMİŞ OLAN FAİZLER GİDER 

OLARAK DİKKATE ALINABİLECEKTİR

VUK’un 285 inci maddesinin birinci fıkrasına göre;“Borçlar mukayyet
değerleriyle değerlenir. Mevduat veya kredi sözleşmelerine ilişkin borçlar değerleme
gününe kadar hesaplanacak faizleriyle birlikte dikkate alınır.”

Bu hüküm çerçevesinde finansman ihtiyaçlarını banka kredisi kullanmak

suretiyle karşılayan mükellefler, banka kredisi borçları nedeniyle değerleme

gününe kadar oluşan kıst döneme ait tahakkuk etmiş ancak ödememiş bulundukları

faizleri de gider olarak kurum kazancından indirebileceklerdir.
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ALACAK VE BORÇLARIN 
DEĞERLEMESİ
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ALACAK VE BORÇLARIN DEĞERLEMESİ

 İsteyen mükellefler, işletme aktifinde veya pasifinde yer alan alacak ve borç senetlerini

değerleme günündeki gerçek değerine indirgenmesi amacıyla reeskont işlemi yapabilirler.
 Döviz cinsinden alacak ve borçların geçici vergi dönemleri itibariyle T.C. Merkez 

Bankasınca, yıl sonunda ise Maliye Bakanlığı’nca açıklanan döviz alış kurları esas alınarak 
TL’ye çevrilmesi ve doğan kur farklarının gelir ya da gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi 
gerekmektedir.

 Ortaklardan olan alacakların adatlandırılarak faiz hesaplanması gerekir. 

 Ortaklardan olan alacaklara hesaplanacak faiz tutarlarının işletme tarafından ilgili ortağa 
faturalanması ve fatura üzerinde KDV hesaplanması gerekir. (Aksi yönde görüşler de 
mevcuttur.) 
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ŞÜPHELİ ALACAKLAR ( VUK Md.323 )
Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırmanın Koşulları ;

1- Bilanço usulüne göre defter tutulmalıdır.

2- Alacak, ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve devamı ile ilgili olmalıdır.

3- Alacak değerleme günü itibariyle şüpheli hale gelmiş olmalıdır.

- Alacak, dava ve icra safhasında bulunmalıdır.

- Alacağın dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacak olması halinde
ise; yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu
tarafından ödenmemiş olmalıdır.

4- Alacak tahakkuk etmiş olmalıdır.

5- Alacak değerleme günü itibariyle teminatsız olmalıdır.
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ŞÜPHELİ  ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ 
DURUMLAR

Şüpheli alacak karşılığı uygulaması ihtiyari bir uygulamadır.
Dolayısıyla alacağın şüpheli hale geldiği dönemde karşılık
ayrılamadığı durumda ihtiyariliğin karşılık ayırmama yönünde
kullanıldığı kabul edilerek, daha sonraki dönemlerde bu alacak için
karşılık ayrılması söz konusu olamaz.
(Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen 28/03/2012
tarih ve B.07.1.GİB.4.35.18.02-1741-366 sayılı mukteza)
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ŞÜPHELİ  ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ 
DURUMLAR

Konkordato müessesesinin şüpheli alacak karşılığı uygulaması
karşısındaki durumu hk. 112 sayılı VUK Sirküleri ile geniş
açıklamalar yapılmıştır:

2004 sayılı Kanunun 288 inci maddesi uyarınca, geçici mühlet
kararı kesin mühletin hukuki sonuçlarını doğurmakta olduğundan
ve geçici mühlet kararı ile birlikte takip yapılması mümkün
bulunmadığından, geçici mühlet kararından önce dava veya icra
safhasına intikal ettirilmemiş alacaklar için geçici mühlet kararının
ilan edildiği hesap dönemi itibariyle şüpheli alacak karşılığı
ayrılabilir.
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ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR

 334 sayılı VUK Genel Tebliği’ne göre, alacağın ilgili dönem
kayıtlarına girmiş olması ve KDV beyannamelerinde beyan edilmiş
olması şartıyla, KDV içeren şüpheli alacaklarda katma değer vergisi
için de karşılık ayrılabilecektir.

 Yurt dışından olan alacaklar içinde dava açıldığının veya icra
takibine başlandığının belgelendirilmesi şartıyla karşılık ayrılabilir.

Dövize endeksli veya döviz cinsinden olan şüpheli alacaklar için
karşılık ayrılmasına karar verilmesi halinde, bu alacağa bağlı
olarak ortaya çıkan kur farkları da şüpheli alacak kabul edilerek
karşılık ayrılır.
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DEĞERSİZ ALACAKLAR

Yargı Kararına veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan olmayan

alacaklardır.

Değersiz Alacağın Şartları :

1- Alacak, bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari veya

zirai kazançla iştigal eden işletmelere ait olmalıdır.

2- Alacak ticari işle veya işletmeyle ilgili olmalıdır.

3- Alacağın tahsili, kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre

imkansız hale gelmelidir.

4- Alacak ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi ile ilgili

olmalıdır.
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Kanaat Verici Vesikalar :

 Borçlunun herhangi bir mal varlığı bırakmadan ölümü veya Medeni Kanunun 31 ve izleyen
maddelerine göre mahkemelerce borçlu hakkında verilen gaiplik kararı ve mirasçıların da
mirası reddettiklerine dair sulh hukuk mahkemelerince verilmiş bulunan mirası red kararı,

 Borçlunun yurt dışına kaçması ve haciz edilebilecek malı olmadığını gösterir belge,

 Alacaktan vazgeçildiğini gösteren mahkeme tutanakları,

 Alacaktan vazgeçildiğine dair konkordato anlaşması,

 Borçlunun, ülkeyi dönmemek üzere terk ettiğini belirleyen gazeteler ve bunu doğrulayan
resmi makam belgeleri.

 Borçlunun dolandırıcılıktan mahkûm olması ve herhangi bir mal varlığı bulunmadığını
belgeleyen resmi evrak ve diğerleri,

Ticaret mahkemesince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tutulmuş
bulunan iflas kararına ilişkin belgeler
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DEĞERSİZ ALACAKLARDA ÖZELLİKLİ KONULAR

 Bir alacağın değersiz alacak sayılabilmesi için tüm hukuki yolların tüketilmiş olması

gerekir.

 Alacağın değersiz hale geldiği yıl hesaplarına gider (zarar) yazılması gerekir. Aksi

takdirde izleyen yıllarda dikkate alınamaz.

 Değersiz alacaklar daha sonra tahsil edilirse tahsil edildiği yıl gelir yazılır.

 Bilanço esasına göre defter tutan işletmeler değersiz hale gelen alacaklarını değersiz

hale geldikleri yıl mukayyet değerleri ile zarara geçirerek, işletme hesabı esasına göre

defter tutan mükellefler ise defterlerine gider kaydederek yok ederler.

 KDV içeren değersiz alacaklarda KDV de değersiz alacak olarak kabul edilecektir.
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EMTİA
DEĞERLEMESİ



İlhan ALKILIÇ &  İrfan VURAL 

SATIN ALINAN EMTİANIN DEĞERLEMESİ

 Vergi Usul Kanunu’nun 274/1 madde hükmüne göre, satın alınan
emtia maliyet bedeli ile değerlenir. Maliyet bedeli; bir iktisadi
kıymetin satın alınması veya değerinin arttırılmasına yönelik yapılan
ödemelerle buna bağlı olarak doğan tüm giderleri ifade eder.

 Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan
kur farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Sonraki
dönemlerde ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları
yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi ihtiyaridir.

 Krediler için ödenen faiz ve komisyon giderlerinin ise emtianın
maliyeti ile ilişkilendirilmeksizin doğrudan gider yazılması mümkün
olup, dönem sonu stoklarına pay verilmesi zorunluluğu yoktur.
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KIYMETİ DÜŞEN MALLARDA DEĞERLEME 

VUK'un 278. maddesinde yazılı nedenlerle değerini kısmen veya tamamen 
kaybeden emtia emsal bedeli ile değerlenir. 

Bu şekilde değerleme yapabilmek  için; 

• Değer kaybı ticari  faaliyetin normal gerekleri dahilindeki bozulma, 
çürüme, kırılma , çatlama, paslanma, v.b. olaylar sonucunda; 

• Veya yangın, deprem, su  basması gibi bir doğal afet nedeniyle 
oluşmalıdır. 

• Bu  haller dışında örneğin, çalınma ve kaybolma hallerinde  bu hüküm 
uygulanmaz. 

• Kıymeti düşen emtianın değerini tespit için  takdir komisyonlarına
başvurularak, emsal bedelin tespitinin yapılması istenir ve tespit 
edilecek emsal bedel (Sıfır dahi olsa) değerlemede esas alınır. 
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DURAN 
VARLIKLARIN
DEĞERLEMESİ
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DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ
VUK.’un 269. maddesine göre iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedeli ile
değerlenir.

Satın Alma Bedeline Eklenmesi Zorunlu Giderler;

1. Makine ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri
2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsanın tesviyesinden doğan giderler

Satın Alma Bedeline Eklenmesi İhtiyari Olan Giderler;

1- Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri,
2- Tapu harçları, özel tüketim vergileri

 K.D.V. Kanunun 30 ve 58. maddeleri hükümleri bir arada değerlendirildiğinde binek otomobil alımında
ödenen K.D.V.’nin indirimi mümkün olmayıp gider veya maliyet yazılması gerekmektedir.

Mükellefler tarafından satın alınacak taşınmazla ilgili olarak banka kredisi kullanılması nedeniyle
ödenen BSMV'nin kurum kazancının tespitinde, GVK’nun 40/6 numaralı bendi uyarınca gider olarak
dikkate alınabileceği tabiidir.
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SABİT KIYMET ALIMI VE YATIRIMLAR DOLAYISIYLA DOĞAN 
KREDİ FAİZLERİNİN VE KUR FARKLARININ DURUMU 

163 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

Yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından döviz
kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme
döneminin sonuna (31 Aralık) kadar olan kısmının maliyete intikal ettirilmesi,
aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider
yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerektiği
açıklanmış bulunmaktadır.

334 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre ise;

Kurlarda meydana gelen düşüş nedeniyle Lehe oluşan kur farklarının da aktifleştirme
işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetten düşülmesi,
aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise kambiyo geliri olarak
değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle kalan tutar üzerinden
amortismana tabi tutulması gerekecektir.

Ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme
göre işlem yapılmasına devam edilecektir.
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AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ  
KONULAR

 VUK’nun mükerrer 315 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre; Azalan
bakiyeler usulünde ayrılabilecek azami amortisman oranı % 50’ yi
geçemeyecektir.

Mükellefler tarafından iktisap edilerek defter kayıtlarına geçirilen,
değerleme gününde envantere dahil olan ve kullanılmaya hazır halde
bulunan iktisadi kıymetler için kullanılma şartı aranmaksızın
amortisman ayrılabilecektir. Bu kapsamda kullanılabilmesi kayıt ve
tescile tabi taşıtların, ilgili sicillerine yasal süresi içerisinde kayıt ve
tescil işlemi yapılmak şartıyla; fiilen kullanılıp kullanılmadığına
bakılmaksızın aktife alındıkları dönemden itibaren amortismana tabi
tutulması mümkün bulunmaktadır.
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AMORTİSMAN UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ  
KONULAR

Eski sahipleri elinde amortisman süresini doldurmuş bulunan
iktisadi kıymetlerin yeni sahipleri tarafından yeniden amortisman
ayrılabilir.

Binek otomobiller için kıst amortisman uygulanmalıdır.

İlgili olduğu yılda ayrılmayan amortismanların sonraki dönemlerde
dikkate alınması mümkün değildir.

Yapılmakta olan yatırımlar için amortisman hesaplanamaz.

Devam eden Ar-Ge Projeleri için amortisman hesaplanamaz.
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ÖZEL MALİYET BEDELLERİ   
VUK’un “Gayrimenkullerde maliyet bedelinin artması” başlıklı 272. maddesine göre; 
normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında gayrimenkulü genişletmek veya 
iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin gayrimenkulün 
maliyet bedeline eklenmesi gerekmektedir. Gayrimenkullerin kira ile tutulmuş olması 
halinde ise, kiracı tarafından yapılan bu nitelikteki giderlerin bunların özel maliyet 
bedeli olarak değerlenmesi gerekir.

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere yapılan bir harcamanın özel maliyet bedeli 
olarak değerlendirilmesi için şu şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

1. Harcamanın yapılmış olduğu gayrimenkul veya gayrimenkul gibi değerlenen 
iktisadi kıymet başkasına ait olmalı ve kiralanmış olmalıdır.

2. Yapılan harcamalar kiracı tarafından yapılmış olmalıdır.

3. Yapılan harcamalar, normal tamir, bakım ve temizleme giderleri dışında 
gayrimenkulü genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak amacıyla 
yapılmış olmalıdır. Başka bir deyişle, yapılan harcama gayrimenkulün maliyet 
bedeline eklenmesi gereken türden olmalıdır.
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ÖZEL MALİYET BEDELLERİNİN İTFASI   

VUK’un 327. maddesinde; “Gayrimenkullerin ve gemilerin 
iktisadi kıymetini arttıran ve 272. maddede yazılı özel maliyet 
bedelleri, kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira süresi 
dolmadan, kiralanan şeyin boşaltılması halinde henüz itfa 
edilmemiş olan giderler, boşaltma yılında bir defada gider 
yazılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; özel maliyet bedelinde itfa süresi kiralanma 
süresidir. Oran ise her yıl eşit olacaktır.

Kira süresinin belli olmadığı hallerde itfa süresi 5 yıldır.
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YENİLEME FONU
Yenileme Fonu; İşletmeye dahil ATİK’lerin gerektiğinde yenilenebilmesi için bu
kıymetlerin satış kar veya sigorta tazminatlarından ayrılan karşılığın bilançonun
pasifinde azami üç yıl süre ile muhafaza edilmesidir.

Yenileme Fonu Ayırma Koşulları:

Bilanço esasına göre defter tutulmalıdır.

Elden çıkarılan ve yerine alınacak olan kıymetin ATİK olması gerekir.

Elden çıkarılan kıymetin yenilenmesi zorunlu olması veya yenilenmesi
konusunda karar verilmiş olmalıdır.

Yeni iktisadi kıymet, elden çıkan iktisadi kıymetle aynı nitelikte olmalıdır.

Ayrılan Fon, yeni alınan ATİK’in amortismanlarında kullanılır.

Üç yılın hesabında satışın yapıldığı yıl da dikkate alınmalı ve Yenileme fonu
3 yıl içinde kullanılmalıdır.
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YENİLEME FONU UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ 
KONULAR

3 Yıllık Süre yeni iktisadi kıymetin alınmasına ilişkin olup, bu süre içerisinde
yeni amortismana tabi iktisadi kıymet alınmış olması durumunda yenileme
fonunda yer alan tutar Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen
faydalı ömür süresince ayrılacak amortismanlara mahsup edilecektir.

‘‘Örneğin; Şirketin aktifinde kayıtlı bir binanın 05/09/2011 tarihindeki satışından elde edilen
kârın yenileme fonuna alınmasının başlangıcı olarak satışın gerçekleştiği 05/09/2011 tarihinin
dikkate alınması, bu tarih itibarıyla tesis edilen yenileme fonunun en geç 31/12/2013 tarihi
itibarıyla kullanılmış olması, 31/12/2013 tarihine kadar kullanılmamış olması halinde ise 2013
hesap dönemi kurumlar vergisi matrahınıza ilave edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, şirketinize yukarıda belirtilen tarih aralığında (05/09/2011-31/12/2013),
yenileme fonuna alınmış kârın kullanımıyla işin mahiyetine uygun bir bina alınmış olması
halinde, yeni alınan binanın iktisabında kullanılan kâr 3 yıllık süreyle sınırlı olmaksızın yeni
alınan bina için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen faydalı ömür ve amortisman
oranı dikkate alınarak ayrılacak amortismanlara mahsup edilecektir. ’’
(Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca verilen 10/09/2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-1569 sayılı ile mukteza.)
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YILLARA SARİ İNŞAAT 
İŞLERİNDE DÖNEM SONU 

İŞLEMLERİ
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YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM 
İŞLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Tekdüzen Hesap Planında Yıllara Sari İnşaat ve 
Onarım İşleri İle İlgili Hesaplar :

170-178 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri

350-358 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri

295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 
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YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDE 
GEÇİCİ VERGİ

• GVK 120. madde hükmüne göre; yıllara yaygın inşaat 
faaliyetinde bulunan işletmeler geçici vergi 
kapsamına dahil edilmemiştir.

• Dolayısıyla bu mükellefler yıllara sari işlerinden elde 
ettikleri kazançlarını geçici vergi beyanlarına dahil 
etmezler. (İş bitse de söz konusu işin geliri işin 
bittiği geçici vergi döneminde değil, o yıla ait genel 
beyan döneminde yapılır.) 

• Geçici vergi döneminde kazanç beyan edilmediği 
için, kazanca ait stopajların mahsubu da mümkün 
değildir.
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YILLARA SARİ İNŞAAT İŞLERİNDEN ELDE 
EDİLEN KAZANCIN HESAPLANMASI

• Yıllara sari inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar, 
iş devam ettiği müddetçe beyan edilmeyip, işin bittiği yılın 
geliri olarak beyan edileceğinden, bu işlerden elde edilen 
gelirin doğru olarak hesaplanması önem arz etmektedir.

• Bu nedenle, her bir işten elde edilen gelirin doğru 
hesaplanması gerekir. Bu kapsamda, bir inşaat işi ile ilgili 
hakedişin diğer işlerin gelirleri ile karıştırılmaması gerekir.

• Benzer şekilde bir işle ilgili maliyetlerin, diğer                          
işlerin maliyetleri ile karıştırılmaması gerekir. 
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GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE YILLARA SARİ 
İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNDE MÜŞTEREK GENEL 
GİDERLER VE AMORTİSMANLARIN DAĞITILMASI

• Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma 
işlerinde veya bu işlerin diğer işler ile birlikte yapılması 
halinde, ortak giderler Gelir Vergisi Kanunu’nun 43 
üncü maddesinde yer alan hükme göre bütün işlere 
dağıtılır. 

• Söz konusu madde hükmüne göre; Yıl içinde birden 
fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, 
her yıla ait müşterek genel giderler, bu işlere ait 
harcamaların bir birine olan nispetlerine göre işlere 
dağıtılır.
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İNDİRİMLİ KURUMLAR 
VERGİSİ UYGULAMASI
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YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI

• 19.06.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan 2012/3305 
Sayılı Karar.

• 20.06.2012 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/1 Sayılı 
Tebliğ.

• KVK Md. 32/A

• KDV Geçici md. 9
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Teşvik Sistemindeki 6 Bölge



İrfan VURAL 



İrfan VURAL 

TANIMLAR

• Yatırıma Katkı Oranı / Yatırıma Katkı Tutarı

• Vergi İndirimi Oranı

• İndirime Esas Kazanç

• Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç

• Yatırımın Süresi / Yatırım Dönemi

• Yatırımın Cinsi; Komple Yeni, Tevsi, Modernizasyon, 
Ürün Çeşitlendirme ve Entegrasyon

42
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Bölgesel Sektörlerdeki 
Yatırım Konuları

Orta-Yüksek Teknolojili 
Yatırım Konuları

Yatırım 
Döneminde 

Uygulanacak

Bölgeler

Yatırıma
Katkı
Oranı
(%)

Kurumlar
vergisi veya
gelir vergisi
indirim oranı

(%)

Yatırıma
Katkı
Oranı
(%)

Kurumlar
vergisi veya
gelir vergisi
indirim oranı 

(%)

Yatırım 
döneminde 
kullanılabi-
lecek YKT

(%)
I 15 50

30 70
80

II 20 55
III 25 60
IV 30 70
V 40 80 40 80
VI 50 90 50 90

YATIRIMA KATKI ORANI VE VERGİ İNDİRİM ORANI
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İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi 
Kapsamındaki Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi
7061 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesi ile KVK’nun geçici 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yapılan değişiklik ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi
kapsamındaki yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması 2019 yılında da
uygulamaya devam edecektir.

KVK’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının
 (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla

"%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve
 (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde

uygulanacaktır.
2012/3305 sayılı BKK’nın geçici 8. maddesine göre "(Ek:RG-22.02.2017-29987)
(Değişik:RG-30.12.2017-30286) (1) Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat
sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında,
01.01.2017 ile 31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;
a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,
b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi

desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı
oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm
bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının
diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere,

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır."
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ÖRNEK
Eskişehir’de (1.bölge) Makine imalatı konusunda 2019 
takvim yılında 10.000.000 TL’lik yatırım yapılırsa; 

YKO %30 VİO %70 yerine 
YKO %45 VİO %100 

10.000.000 TL x %45 = 4.500.000 TL Yatırıma Katkı 
Tutarına ulaşıncaya kadar, 

Kurumlar Vergisi Oranı %0 olarak uygulanacaktır.
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İNDİRİMİN UYGULAMASINDA İKİ 
FARKLI KAVRAM (DÖNEM)

• Yatırım Dönemi
• İşletme Dönemi

Yatırım dönemi ifadesinden, Yatırım teşvik belgesi 
kapsamındaki yatırıma fiilen başlanılan tarihi içeren geçici 
vergilendirme döneminin başından tamamlama vizesi 
yapılması amacıyla Bakanlığına müracaat tarihini içeren 
geçici vergilendirme döneminin son gününe kadar olan 
sürenin anlaşılması gerekmektedir.
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KOMPLE YENİ YATIRIM VE TEVSİ YATIRIM AYIRIMI

 İşletme döneminde sadece yatırımdan elde edilen 
kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanır.

 Komple yeni yatırımlarda; yatırımdan elde edilen 
kazancın ayrı şekilde tespiti şarttır.

 Tevsi yatırımlarda ise; kazancın ayrı bir şekilde tespit 
edilememesi halinde:

YATIRIMDAN ELDE EDİLEN KAZANÇ 
= (yatırım tutarı / toplam sabit yatırım tutarı) x ticari kazanç
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DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA 
İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI 

(YATIRIM DÖNEMİNDE)
 Yatırıma katkı tutarına mahsuben

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

ve

b) Gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak

üzere, yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde 
ettikleri kazançlarına uygulayabileceklerdir.

48
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Örnek : (D) İmalat A.Ş. 2012/3305 sayılı Karara istinaden imalat sanayiine yönelik
(US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgesi kapsamında V.
Bölgede bulunan toplam 30.000.000 TL’lik yatırımına 2/3/2018 tarihinde
başlamıştır. Bu yatırıma ilişkin olarak 2018 hesap dönemi sonu itibarıyla
9.000.000 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. (D) İmalat A.Ş., 2018 hesap
döneminde diğer faaliyetlerinden 60.000.000 TL kazanç elde etmiştir.

(D) İmalat A.Ş., henüz işletilmeyen bu yatırımdan kazanç elde edilmediği için 2018
hesap döneminde sadece diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli
kurumlar vergisi uygulayabilecektir.

V. Bölgedeki yatırımlara uygulanan yatırıma katkı oranı %40, vergi indirim
oranı ise %80 ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı
%80 olmasına rağmen KVK’nun geçici 9 uncu maddesi ve 2012/3305 sayılı
Kararın geçici 8 inci maddesine göre yatırıma katkı oranı %55 (=%40+%15), vergi
indirimi oranı ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı
%100 olarak uygulanacaktır.

2018 hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli
kurumlar vergisi uygulanırken yatırıma katkı tutarının %80’i değil %100’ü dikkate
alınacaktır.
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Yatırım tutarı 30.000.000 TL

2018 hesap döneminde gerçekleşen yatırım harcaması 9.000.000 TL

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç 60.000.000 TL

Yatırıma katkı oranı (YKO) % 40 (% 55)

Vergi indirimi oranı % 80 (% 100)

YKO’nun yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı % 80 (% 100)
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Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar
vergisi uygulaması üst sınırı:

1. Sınır: Yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı =

[(Yatırım harcaması tutarı x Yatırıma katkı oranı) x Belirlenen oran] = 11.670.000 TL
[(9.000.000 TL x (%40+%15)) x %100] = 4.950.000 TL
[(21.000.000 TL x %40) x % 80]  = 6.720.000 TL 

2. sınır: Gerçekleştirilen yatırım harcaması =            9.000.000 TL 

(D) A.Ş.’nin 2018 hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançlarına
ilişkin indirimli kurumlar vergisi uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır.

İndirimli KV Oranı = [KV oranı - (KV oranı x Vergi indirim oranı)] 
= [%22 - (%22 x %100)] = [%22 - %22] = %0
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Elde edilen kazanç (KV Matrahı) ........................................................................: 60.000.000 TL 
- İndirimli KV olmasaydı ödenecek KV (%22)...................................................: 13.2000.000 TL 

- Yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı .........................: 9.000.000 TL

- İndirimli KV matrahı=[Yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarı/(KV oranı-İndirimli KV oranı)] 

= [9.000.000 TL / (%22 - %0)] ..............................................................................: 40.909.091 TL 

- İndirimli orana tabi matrah üzerinden hesaplanan KV 40.909.091 TL x %0).: 0 TL 

- Genel orana tabi matrah (60.000.000 TL – 40.909.091 TL) .............................: 19.090.909 TL 

- Genel orana tabi matrah üzerinden hesaplanan KV (19.090.909 TL x %22).: 4.200.000 TL 

- Hesaplanan toplam KV (4.200.000 TL + 0 TL) .................................................: 4.200.000 TL

Bu dönemde yararlanılan YKT = (13.200.000 – 4.200.000)

= 9.000.000 TL
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(D) İmalat A.Ş.’nin yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettiği
kazancının 40.909.091 TL’lik kısmına indirimli kurumlar vergisi oranı
uygulanması nedeniyle tahsilinden vazgeçilen kurumlar vergisi tutarı
[(40.909.091 TL x %22) - (40.909.091 TL x %0) =] 9.000.000 TL’dir. Buna
göre, yatırım döneminde yararlanılabilecek yatırıma katkı tutarının
9.000.000 TL’lik kısmı 2018 hesap döneminde diğer faaliyetlerden elde
edilen kazanca indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle
faydalanılmıştır.

KVK’nun geçici 9 uncu maddesi ve 2012/3305 sayılı Kararın geçici 8 inci
maddesinde yer alan düzenleme 2019 hesap döneminde de
uygulanacağından (D) İmalat A.Ş.’nin yatırımı 2019 hesap döneminde
tamamlayamaması halinde, (D) İmalat A.Ş. 2019 hesap döneminde diğer
faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar için KVK’nun geçici 9 uncu maddesi
kapsamında indirimli kurumlar vergisi uygulamasına devam edebilecektir.
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ÖRNEK 2

Yatırım tutarı 10.000.000 TL

2018 hesap döneminde gerçekleşen yatırım harcaması 2.000.000 TL

Yatırıma katkı oranı (YKO) % 30 (% 45)

Vergi indirimi oranı % 70 (% 100)

YKO’nun yatırım döneminde kullanılabilecek kısmı % 80 (% 100)

TİVARİ Bilanço Karı 5.000.000 TL

100.000 TL
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1. SINIR : 

2018 Yılında Gerçekleşen Yatırım Harcaması Üzerinden:
2.000.000 x %45 x %100 = 900.000 TL

Henüz Gerçekleşmemiş Yatırım Tutarı Üzerinden :
8.000.000 x %30 x %80 = 1.920.000 TL

TOPLAM : 2.820.000 TL

2. SINIR :
2018 Yılında Gerçekleşen Yatırım Harcaması =     2.000.000 TL
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2018 yılında yararlanılabilecek YKT’nin üst sınırı olan 2.000.000 TL’ye isabet 
eden kurumlar vergisi matrahı:

= 2.000.000 / 0,22 = 9.090.909 TL 

İlgili dönemde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç tutarı (Ticari Bilanço 
Karı) 5.000.000 TL olduğu için bu kazancın tamamına indirimli kurumlar vergisi 
oranı (% 0) uygulanabilecektir.

KKEG ise «diğer kazanç» tanımına girmediği için genel oranda (% 22) oranında 
kurumlar vergisine tabi tutulmalıdır.

Buna göre dönemin hesaplanan kurumlar vergisi (100.000 x %22=)
22.000 TL’dir.

Bu verilere göre toplam yatırıma katkı tutarının (5.000.000 x %22=) 1.100.000 
TL’si bu dönemde kullanılmıştır. Kalan kısım ise izleyen yıllarda kullanılmaya 
devam edecektir.
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• ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI VERGİ TEŞVİKLERİ
– Nakit Sermaye Artışından Kaynaklanan Vergi İndirimi
– Genel Olarak Kurumlar Vergisi İstisnaları
– Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası
– Sat, Kirala, Geri Al Uygulamasında Vergisel Avantajlar
– Ar-Ge Yazılım ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Vergisel Avantajlar
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NAKİT SERMAYE ARTIRIMINDAN 
KAYNAKLANAN İNDİRİM
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NAKDİ SERMAYE ARTIŞINDAN 
KAYNAKLANAN İNDİRİM

KVK’nın10. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre;

- finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, 
- bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve 
- sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile 
- kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere

- sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş 
olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya 

- yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak 
karşılanan kısmı 

üzerinden indirimden yararlanılan yıl için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
tarafından en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap 
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, 
kurum kazancından indirim konusu yapılabilir.
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İndirim Tutarının Hesaplamasında 
Dikkate Alınmayacak Sermaye Artışları

• Nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan sermaye artışları,
• Birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan 

sermaye artışları,
• Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden 

kaynaklanan sermaye artışları,
• Ortaklarca veya KVK’nın12. maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan 

kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen 
sermaye artışları,

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

• Bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen 
sermaye artışları,
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Sermaye Artırımının Tescili ve Artırılan Tutarın 
Şirketin Banka Hesabına Yatırılması

• Sermaye şirketleri, yetkili organlarının kısmen veya tamamen nakdi sermaye 
artışına ilişkin kararının ticaret siciline tescil edildiği hesap döneminden 
itibaren, indirim uygulamasından yararlanmaya başlayabileceklerdir.

• İndirim hesaplamasına konu edilebilecek sermaye artışı tutarı, artırılan 
sermayenin ortaklarca şirketin banka hesabına nakit olarak fiilen yatırılan 
kısım ile sınırlı olup, taahhüt edilen sermayenin, ortaklar tarafından nakit 
olarak şirketin banka hesabına fiilen yatırılmayan kısmı indirim tutarının 
hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

• Nakden taahhüt edilen sermayenin;
- Sermaye artırımına ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten 
önce şirketin banka hesabına yatırılan kısmı için tescil tarihi,
- Tescil tarihinden sonra şirketin banka hesabına yatırılan tutarlar için ise 
şirketin banka hesabına yatırılma tarihi,

esas alınarak bu indirimden yararlanılabilecektir.
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Nakdi Sermaye Artırımı Faiz İndiriminde 
Sermaye Avanslarının Durumu

İleride gerçekleştirilecek sermaye artırımından kaynaklanan sermaye 
taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılmak amacıyla, sermaye 
artırımına ilişkin karardan önce ortaklar tarafından sermaye avansı olarak 
şirketin banka hesabına yatırılan tutarların;

- Banka hesabına yatırıldığı tarihten itibaren şirketin bilançosunda öz 
sermaye kalemleri arasında yer alan “529.Diğer Sermaye Yedekleri” 
hesabında izlenmesi ve
- Banka hesabına yatırıldığı tarihin içinde bulunduğu hesap döneminin 
sonuna kadar bu tutarlarla ilgili sermaye artırımına ilişkin kararın 
ticaret siciline tescil ettirilmesi

şartıyla, söz konusu kararın ticaret siciline tescil ettirildiği tarih esas 
alınarak indirim uygulamasında dikkate alınması mümkündür.
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Sonraki dönemlerde sermayenin azaltılması halinde nakdi sermaye artışının 
azaltılan sermaye tutarı kadarlık kısmı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.

İNDİRİM UYGULAMASI
2018 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en 
son açıklanan %27,04 oranının esas alınacağı açıklanmıştır.

İndirim uygulamasında, artırılan sermayenin hesap dönemi içerisinde ortaklarca 
nakit olarak ödendiği (nakden taahhüt edilen sermayenin, sermaye artırımına 
ilişkin kararın ticaret siciline tescil edildiği tarihten önce şirketin banka hesabına 
yatırılan kısmı için tescil tarihinin içinde bulunduğu) ay kesri tam ay sayılmak 
suretiyle, yılın kalan süresi için kıst dönem esasına göre indirim tutarı 
hesaplanacaktır.

Kurum kazancından indirilebilecek tutar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:
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FARKLILAŞTIRILMIŞ İNDİRİM ORANLARI

Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinde indirim 
oranı, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak 
izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil 
edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;

- %50 ve daha az olan şirketler için 25 puan,
- %50'nin üzerinde olan şirketler için ise 50 puan,

ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve 
sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında 
ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi  yatırımlarında 
kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde  yer alan sabit 
yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle söz 
konusu indirim uygulanacaktır.
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SINIRLANDIRILMIŞ İNDİRİM ORANLARI
Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve 
personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti 
dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli 
gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve 
iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için indirilebilecek tutarın 
hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi 
olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek 
tutarın hesaplanmasında indirim oranı %0 olarak uygulanacaktır.

Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül 
eden tutarla sınırlı olmak üzere indirilebilecek tutarın hesaplanmasında indirim 
oranı %0 olarak uygulanacaktır.
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 Sermaye şirketleri gerçekleştirdikleri nakdi sermaye artışları 
üzerinden, nakdi sermaye artışının yapıldığı hesap 
döneminden itibaren başlamak üzere izleyen her bir hesap 
dönemi için ayrı ayrı indirim uygulamasından 
yararlanabileceklerdir.

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

İndirimden her bir hesap dönemi için ayrı 
ayrı yararlanılabilir:
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UYGULAMA ÖRNEĞİ

(Z) A.Ş., 10.02.2018 tarihli genel kurulunda 1.000.000 TL sermaye avansı 
oluşturulmasına karar vermiştir. Daha sonra şirket genel kurulu tarafından 
şirket esas sermayesinin 1.000.000 TL artırılmasına ve sermaye artırımının 
529.Diğer Sermaye Yedekleri hesabından karşılanmasına karar verilmiştir. 
Nakdi sermaye artışına ilişkin genel kurul kararı 31.08.2018 tarihinde 
ticaret siciline tescil ettirilmiş ve 02.09.2018 tarih ve 9157 sayılı Türkiye 
Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

(Z) A.Ş.’nin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi ayrıntılı gelir tablosunda yer 
alan gelirler toplamı 500.000 TL’dir. Gelir tablosunda yer alan pasif nitelikli 
gelir kalemleri ise aşağıdaki tablodaki gibidir. 
642-Faiz Gelirleri : 12.500 TL
645-Menkul Kıymet Satış Karları : 19.500 TL
649-Diğer Olağan Gelir ve Karlar :  3.000 TL (kira ve lisans ücreti gibi 
gelirlerle sınırlı olarak)

(Z) A.Ş. 2018 hesap döneminde 300.000 TL ticari bilanço karı elde etmiştir. 
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UYGULAMA ÖRNEĞİ
I. Pasif nitelikli gelirler :   35.000 TL
II. Gelirler toplamı : 500.000 TL
III. Pasif nitelikli Gelirler Gelirler Toplamı İçindeki Pay (I / II) : %7

I. Nakdi sermaye artışı : 1.000.000 TL
II. İndirim oranı : % 50
III. Süre : 5/12
IV. TCMB ticari faiz oranı : %27,04         .
V. Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi 
(K.V.K. Mad. 10/1-ı) (I x II x III x IV) : 56.332,00 TL

I. Ticari Bilanço Karı : 300.000,00 TL 
II. İndirime Esas Tutar : 300.000,00 TL 
III. Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz
İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-ı) :  56.332,00 TL 
IV. DÖNEM SAFİ KURUM KAZANCI (MATRAH) (II – III) : 243.668,00 TL
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• (Z) A.Ş. Söz konusu 1.000.000 TL sermaye 
artırımını 2017 yılında yapmış olsa idi;

2018 yılında yararlanılacak indirim tutarı:
(1.000.000 x 0,2704 x 0,50=)

135.200 TL tutarında matrahtan indirim 
uygulayabilir.
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GENEL OLARAK KURUMLAR 

VERGİSİ İSTİSNALARI
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İSTİSNALAR (KVK md.5)
a- İştirak kazançları istisnası

b- Yurt dışı iştirak kazançları istisnası

c- A.Ş.’lerin yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı istisnası

ç- Emisyon primi kazancı istisnası

d- Yatırım fon ve ortaklıkları kazançlarına ilişkin istisna
e- Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası

f- Bankalara veya TMSF’ye borçlu kurumlara tanınan istisna

g- Yurt dışı şube kazançları

h- Yurt dışı inşaat, onarım işlerinden sağlanan kazançlarda istisna

ı- Eğitim tesisleri ile rehabilitasyon merkezlerine ilişkin istisna

i- Risturn istisnası

j- Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlara ilişkin istisna

k- Kira sertifikası ihracı amaçlıyla her türlü varlık ve hakların satışından 
doğan kazançlara ilişkin istisnası
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Sınai mülkiyet haklarında istisna (KVK md.5/B)

Yabancı fon kazançları istisnası (KVK md.5/A)

İSTİSNALAR
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İSTİSNALAR 
(Diğer Kanunlarla Düzenlenen İstisnalar)

Serbest Bölge Kazanç İstisnası

TUGS’ye Kayıtlı Gemilerin İşletilmesi ve Devrine İlişkin İstisna

Teknoloji Geliştirme Bölgelerine İlişkin İstisna
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ 
SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

İSTİSNANIN AMACI VE GENEL ÇERÇEVESİ

İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin 
ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde 
kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların 
mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. 

Şartların sağlanması halinde, kurumların en az 
iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan 
taşınmazlar ve iştirak hisseleri ve rüçhan 
haklarının satışından doğan kazançların belli 
kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.

Kazancın 

%50’ 
lik kısmı 
istisnadır.
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Taşınmaz ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, 
İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı

7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile 5520 sayılı KVK’nun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendine yapılan değişiklik ile,

 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların 05.12.2017
tarihinden sonra satışından doğan kazançların %50’si kurumlar vergisinden istisnadır.

 KVK’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik
kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların 05.12.2017
tarihinden itibaren satışı ile sınırlıdır.

 05.12.2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan taşınmaz satışlarından elde
edilen kazancın %50’lik kısmına istisna uygulanacak; 05.12.2017 tarihinden önce
yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %75’lik kısmı istisna
uygulamasına konu edilebilecektir. (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14))

 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı
süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının
satışından doğan kazançların ise %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ 
KAZANCI İSTİSNASI

• İstisnadan Yararlanabilecek Olanlar,
• Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa 

senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnasından tam 
veya dar mükellef ayrımı yapılmaksızın tüm kurumlar vergisi 
mükellefleri yararlanabileceklerdir. 

• Ancak, esas faaliyeti menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve 
kiralanması olan kurumların bu amaçla, diğer bir ifadeyle 
ticari faaliyet çerçevesinde iktisap ettikleri ve ellerinde 
tuttukları kıymetlerin satışından elde ettikleri kazançlar için 
istisnadan yararlanmaları mümkün değildir.

• Ancak, taşınmaz ticareti ile uğraşan mükelleflerin 
faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların 
satışından elde ettikleri kazançlara istisna uygulanabilecek; 
taşınmaz ticaretine konu edilen ve kiralama veya başka 
surette değerlendirilen taşınmazların satış kazancı ise 
istisnaya konu edilmeyecektir.
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ 
KAZANCI İSTİSNASI

İstisna Uygulamasına 
Konu Olabilecek İktisadi 

Kıymetler

Taşınmazlar
 İştirak Hisseleri, 
 Kurucu Senetleri 
 İntifa Senetleri,

Rüçhan 
Hakları
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ 
KAZANCI İSTİSNASI

Taşınmazlar

(Türk Medeni 
Kanunu’nun 704. 
maddesine göre;)

 Arazi, 
 Tapu siciline ayrı 
sayfaya kaydedilen 
bağımsız ve sürekli 

haklar,

 Kat mülkiyeti
kütüğüne kayıtlı 

bağımsız bölümler
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ 
KAZANCI İSTİSNASI

İştirak Hisseleri

Anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse
senetleri

Limited şirketlere ait iştirak payları, 

Eshamlı komandit şirketlerin komanditer 
ortaklarına ait ortaklık payları,

İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık
payları,

Kooperatiflere ait ortaklık payları
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

İstisnasından Yaralanmanın Şartları

• Taşınmazlar ve iştirak hisselerinin iki tam yıl süre ile aktifte 
bulundurulması,

• Satıştan doğan kazancın istisnadan yararlanan kısmının, satışın 
yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir 
fon hesabında tutulması,

• Satış bedelinin en geç satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim 
yılının sonuna kadar tahsil edilmesi,

“İki tam yıl” 
ifadesinden 730 günün 
anlaşılması gerekir.
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

Satış Bedelinin En Geç Satışın Yapıldığı Yılı İzleyen İkinci Takvim 
Yılının Sonuna Kadar Tahsil Edilmesi

Peşin satışlarda olduğu gibi vadeli satış halinde de satıştan doğan 
kazanç kısmının %75’i, beş yıl süreyle özel bir fon hesabında 
tutulmak şartıyla satışın yapıldığı dönemde istisnadan 
yaralanabilecektir. 

Ancak, satış 
bedelinin 
tamamının, 
satışın yapıldığı 
yılı izleyen ikinci 
takvim yılının 
sonuna kadar
tahsil edilmesi 
şarttır.

Örneğin,
2013 yılında 100.000 
TL’ye alınan bir arsanın 
2018 yılında 300.000 
TL’ye satılması halinde 
istisnadan 
yararlanılabilmesi için 
satış bedeli olan 300.000 
TL’nin en geç
31.12.2020 tarihine 
kadar tahsil edilmesi 
gerekir. Aksi takdirde, 
istisna şartları ihlal edilmiş 
sayılacaktır.

Bu süre içinde tahsil 
edilmeyen satış 
bedeline isabet 
eden istisna 
nedeniyle 
zamanında 
tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler, 
vergi ziyaı cezası ve 
gecikme faizi ile 
birlikte tahsil 
edilecektir. 
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TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

İstisna Şartlarının İhlali Halinde Ziyaa Uğratılmış 
Sayılan Vergi

– Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa 
senetleri ve rüçhan hakları satış kazancı istisnası satışın 
yapıldığı hesap döneminde uygulanacaktır.

– İstisnanın uygulanmasına ilişkin bu durumun gereği olarak, 
istisnanın uygulanmasından sonra şartların ihlal edilmesi 
halinde, istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergilerin ziyaa uğramış sayılacağına dair 
hükme madde metninde yer verilmiştir. 

Bu kapsamda;

İstisna edilen kazançtan 5 yıl içinde sermayeye ilave 
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba 
nakledilen veya işletmeden çekilen kısım için 
uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk 
ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

Satış bedelinin iki yıllık süre içinde tahsil edilememesi 
halinde, tahsil edilemeyen satış bedeline isabet eden 
istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 
vergiler ziyaa uğramış sayılır. 
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TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇ 
İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

İstisna, satış kazancının belli kısmına uygulandığından, kazancın tamamının fon 
hesabına alınma şartı bulunmayıp, sadece istisnadan yararlanan kazanç kısmının 
söz konusu fon hesabına alınması gerekmektedir. 

Fon hesabına alınma işleminin, satışın yapıldığı yılı izleyen hesap 
döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait 
kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması 
gerekir.



İrfan VURAL 

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇ 
İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

Taşınmazların para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi 
işlemler    istisna kapsamına girmemektedir. Kat karşılığı arsa devri 
işleminin, bir malın başka bir mal ile değiştirilmesini ifade eden trampa
niteliğinde olmasından dolayı, bu gibi işlemlerden  elde edilen kazançlara 
söz konusu istisnanın uygulanması mümkün değildir.

Devir, bölünme ve birleşmelerde 2 yıl aktifte tutulma süresinin 
hesabında devrolan veya bölünen kurumun aktifinde geçen 
sürelerde dikkate  alınacaktır.



İrfan VURAL 

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 
verilen 04.05.2010 tarih B.07.1.GİB.4.06.16.01-
2010-KVK-5-4-333 sayılı özelge :

Şirketin ana faaliyet konuları arasında 
taşınmaz ticareti ve kiralanması faaliyetinin 
bulunması halinde, (faaliyetin yürütülmesine 
tahsis edilen taşınmazın satışı hariç) 
taşınmaz satışından elde edilen kazancın 
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi 
kapsamında kurumlar vergisinden istisna 
edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 
09.12.2011 tarih B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-
716 sayılı özelge :

Şirkete ait fabrika binasının satışından elde 
edilecek kazancın 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 5-1/e maddesi 
çerçevesinde istisnaya konu edilmesi ve 
istisna dışında kalan % 25'lik kısmının ise 
yeni bir fabrika binasının iktisap edilmesi 
amacıyla yenileme fonuna aktarılması 
mümkün bulunmaktadır. 

TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANÇ 
İSTİSNASINDA ÖZELLİKLİ KONULAR

Yaptığı taşınmaz ve iştirak hissesi satışları 
dolayısıyla 2018 yılında ise 294.000 TL üzerinde 

istisnadan faydalanan kurumların YMM İstisna 
Tasdik Raporu düzenlettirmesi gerekir. Tam tasdik 

sözleşmesi bulunanlarda ayrıca rapora ihtiyaç 
yoktur.



İrfan VURAL 

SAT, KİRALA VE GERİ AL İLE FİNANSAL 
KİRALAMA FİNANSMAN YÖNTEMLERİNİN 

VERGİSEL AVANTAJLARI
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SAT-KİRALA GERİ AL İŞLEMİNİN FİNANSAL VE VERGİSEL 
AÇIDAN AVANTAJLARI :

• Finansman sıkıntısı içinde olan işletmeler için işletme sermayesine ek finansman sağlar.

• Sağlanan finansman ile işletmenin kredi limitleri kullanılmamış olur.

• İşletmenin finansal rasyoları (likidite oranları ve borçlanma oranları) olumlu etkilenir. 

• Satış işlemi, geri kiralama işlemi ve kiralama süresi sonunda tekrar satın alma işlemi 
KDV’den müstesnadır. 

• Satıştan ve geri satıştan doğan kazanç kurumlar vergisinden belli şartlar dahilinde 
müstesnadır.

• İşletme kiraladığı taşınmazı geri alımında, tapuya tescil işlemi tapu harcından 
müstesnadır. (İlk satış aşamasında ise satış bedelinin %4,55 ‘i tutarında tapu harcı 
ödemektedir.)

• Hazırlanan kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar 
ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.



İrfan VURAL 

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN 
DOĞAN KAZANÇLARDA 
KURUMLAR VERGİSİ 

İSTİSNASI UYGULAMASI
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN 
KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

• 6728 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle Kurumlar Vergisi 
Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) 
bendiyle, her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı 
Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme 
sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal 
kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 
bankalarına satışından doğan kazançlar ile bu kurumlarca 
söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi 
sonunda devrinden doğan kazançlara yönelik istisna 
uygulaması düzenlenmiştir.



İrfan VURAL 

«j) Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve 
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlarca söz konusu 
varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar.
İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur ve özel fon 
hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu 
varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden 
amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba 
nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için 
uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 
Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm 
uygulanır.
Söz konusu varlıkların,
i) Kiracı tarafından veya
ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil olmak üzere (6361 sayılı Kanunda 
yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri hariç),
üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce bu varlıkların 
kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate 
alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme 
yapılır.
Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al işleminin 
tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, 
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.»
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

İstisnadan yararlanacak olanlar:

6361 sayılı Kanun kapsamında 
geri kiralama amacıyla ve 

sözleşme sonunda geri alınması 
şartıyla taşınır ve taşınmaz 
mallarını finansal kiralama 

şirketleri, katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankalarına 

devreden kurumlar vergisi 
mükellefleri

Bu varlıkları devraldıkları 
kurumlara kira süresi 

sonunda devreden finansal 
kiralama şirketleri, katılım 
bankaları ile kalkınma ve 

yatırım bankaları
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

İstisna uygulamasına konu 
olacak iktisadi kıymetler :
İstisna uygulamasına her türlü taşınır ve taşınmaz mallar konu 
olabilecektir.

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

Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde;

•Arazi, 
•Tapu siciline ayrı sayfaya kaydedilen 
bağımsız ve sürekli haklar,
•Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız 
bölümler 

olarak sayılmıştır.

Taşınırlar
6361 sayılı Kanun kapsamında 
kiralamaya konu edilebilen ve 
kurumların aktifinde yer alan 
amortismana tabi tüm 
taşınırlardır.
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

İstisnadan yararlanma 
şartları :
Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve 
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede 
yer alması 

Satış kazancının özel fon hesabında tutulması

Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden 
çekilmemesi
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

İstisna uygulaması
• Taşınır ve taşınmaz malların, sat-kirala-geri al işlemine konu edilmesi 

dolayısıyla kiracı nezdinde doğan ve istisna uygulamasına konu kazanç 
tutarı, satış tarihi itibarıyla hesaplanacaktır. 

• İstisna kapsamındaki değerlerin satışından kaynaklanan alacaklar için 
alınan faiz, komisyon ve benzeri gelirler, istisna kazancın tespitinde dikkate 
alınmayacaktır. 

• Aynı şekilde, satış bedelinin döviz cinsinden belirlenmesi durumunda 
ortaya çıkan kur farklarının da istisna kazancın tespitinde dikkate alınması 
mümkün bulunmamaktadır. 

• Döviz üzerinden veya vadeli olarak gerçekleşen satışlarda, yabancı paraların 
ya da alacakların değerlemesinden kaynaklanan unsurlar vergi matrahının 
tespitinde gelir veya gider unsuru olarak dikkate alınacaktır.

• İstisnaya konu edilen satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon 
hesabında tutulacak ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı 
tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların 
kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine 
isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılabilecektir. 



İrfan VURAL 

SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Örnek:

• (G) A.Ş. 8.000.000.- TL bedelle aktifine kayıtlı olan taşınmazı için 
toplam 1.600.000.- TL amortisman ayırdıktan sonra bu taşınmazı 
sat-kirala-geri al işlemine konu ederek 22/8/2016 tarihinde 
10.000.000.- TL bedel üzerinden (H) Finansal Kiralama A.Ş.’ye
devretmiştir.

• (H) Finansal Kiralama A.Ş., söz konusu taşınmazı (G) A.Ş.’ye
10.000.000.- TL ana para ve 6.000.000.- TL faiz olmak üzere 
toplam 16.000.000.- TL kira ödemesi karşılığında 8 yıl süreyle 
kiralamıştır. 

• Kira süresinin bitiminde taşınmazı (H) Finansal Kiralama A.Ş. 
1.000.- TL bedelle (G) A.Ş.’ye geri satmıştır. (G) A.Ş. bu 
taşınmazını 25/11/2024 tarihinde (İ) Ltd. Şti.’ne 13.000.000.- TL 
bedelle satmıştır. 
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

1. satış: (G) A.Ş.’nin taşınmazını (H) Finansal Kiralama A.Ş.’ye
satışı: 

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

: 10.000.000.- TL – (8.000.000.- TL – 1.600.000.- TL)

: 3.600.000.- TL

(G) A.Ş. 3.600.000.- TL istisna kazanç tutarını pasifte özel bir fon hesabına alarak, bu
tutarın tamamı için istisnadan yararlanabilecektir.

(G) A.Ş.’nin “260 Haklar” hesabında 10.000.000.- TL bedelle takip edeceği söz konusu
taşınmazla ilgili sat-kirala-geri al işleminden kaynaklanan kullanım hakkına ilişkin
olarak yıllık olarak hesaplayacağı amortismanın (3.600.000.- TL / 10.000.000.- TL=)
%36’lık kısmı özel fon hesabından karşılanacak; en fazla (6.400.000.- TL / 10.000.000.-
TL=) %64’lük kısmı ise kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir.
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

2. satış: (H) Finansal Kiralama A.Ş.’nin taşınmazı (G) A.Ş.’ye
geri satışı:

• (H) Finansal Kiralama A.Ş.’nin (G) A.Ş.’den satın aldığı ve 
aktifinde iz bedeliyle takip ettiği taşınmazı kira süresi 
sonunda 1.000.- TL bedelle (G) A.Ş.’ye geri satışından doğan 
kazanç istisna uygulamasına konu edilebilecektir. 
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

3. satış: (G) A.Ş.’nin taşınmazı (İ) Ltd. Şti.’ne satışı:

• (G) A.Ş. 22/8/2016 tarihinde sat-kirala-geri al işlemine konu ettiği ve (H) 
Finansal Kiralama A.Ş.’den 1.000.- TL bedelle geri aldıktan sonra 
10.001.000.- TL bedelle aktifine kaydetmiş olduğu bu taşınmazı 
25/11/2024 tarihinde (İ) Ltd. Şti.’ne 13.000.000.- TL bedelle satmıştır. Satış 
bedelinin tamamı aynı tarihte (G) A.Ş.’nin banka hesabına aktarılmıştır. 

• (G) A.Ş. söz konusu taşınmazın kullanım hakkı dolayısıyla kira süresi 
boyunca 1.152.000.- TL özel fon hesabından mahsup edilmek ve 
2.048.000.- TL de kurum kazancının tespitinde dikkate alınmak suretiyle 
toplam 3.200.000.- TL amortisman ayırmıştır. 

• G) A.Ş.’nin sat-kirala-geri al işlemine konu etmiş olduğu taşınmazın, (H) 
Finansal Kiralama A.Ş.’den geri alındıktan sonra (İ) Ltd. Şti.’ne satışından 
elde edilen kazanç, kiralayan kuruma devrinden önce bu taşınmazın (G) 
A.Ş.’deki net bilanço aktif değeri ile sat-kirala-geri al işleminin 
başlangıcından itibaren bu taşınmaza ilişkin olarak kazancın tespitinde 
dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak hesaplanacaktır. 
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Satış 
kazancı 

:
(Satış bedeli + Gider veya 

maliyet olarak dikkate 
alınan amortismanlar)

–
(Taşınmazın kiralayana devrinden önce 
(G) A.Ş.’deki net bilanço aktif değeri + 

(H) Finansal Kiralama A.Ş.’den geri alım 
bedeli)

Satış 
kazancı : (13.000.000.- TL + 2.048.000.- TL) – (6.400.000.- TL + 1.000.- TL)

: 8.647.000.- TL
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

(G) A.Ş.’nin bu satış işlemi normal bir duran varlık satışı gibi 
kayıtlara alınacak olup özel fon hesabında yer alan bakiye 
tutar birikmiş amortismanlar gibi değerlendirilecektir. 

Buna göre, (G) A.Ş.’nin bu satış işlemi ile ilgili muhasebe kaydı 
aşağıdaki gibi olacaktır.

------------------------------------ 25/11/2024 ----------------------------
BANKALAR 13.000.000.- TL
BİRİKMİŞ AMORT. 3.200.000.- TL
ÖZEL FON HS. 2.448.000.- TL

VARLIK HS. 10.001.000.- TL
GELİR VE KARLAR 8.647.000.- TL

------------------------------------ ………….. ----------------------------------
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE KDV 
İSTİSNASI

3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasının 6728 
sayılı Kanun ile değişik (y) bendi uyarınca, 21/11/2012 tarihli ve 
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri 
Kanunu kapsamında, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankalarınca bizzat kiracıdan satın alınıp geri 
kiralanan her türlü taşınır ve taşınmazlara uygulanmak üzere ve 
kiralamaya konu kıymetin mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda 
kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralamaya konu taşınır ve 
taşınmazların; 

• kiralayana satılması, 
• satan kişilere kiralanması, 
• satan kişilere devri

işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. 
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE
DAMGA VERGİSİ  İSTİSNASI

6361 sayılı Kanunun 37. maddesine göre;

"Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu 
sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar 
ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen 
kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili 
yapılacak işlemler harçtan müstesnadır."

• Buna göre finansal kiralama sözleşmesi 
kapsamında yapılan sat- geri kirala işlemleri 
nedeniyle düzenlenen kağıtlar da damga 
vergisinden istisna olacaktır.
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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİNDE
HARÇ İSTİSNASI ve İNDİRİMLİ TAPU HARCI

6361 sayılı Kanunun 37. maddesine göre; 
Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan 
kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan 
taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı 
adına tapuya tescili tapu harcından 
müstesnadır.

Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli 
4 sayılı tarifenin 20/g bendine göre, işleme 
konu taşınmazın kiracı tarafından finansal 
kiralama şirketine ilk satışında binde 4,55 
oranında (sadece satıcı tarafından) harç 
ödenmesi gerekmektedir.
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AR-GE YAZILIM VE TASARIM 
FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERGİSEL 

TEŞVİKLER
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AR-GE YAZILIM VE TASARIM FAALİYETLERİNE 
YÖNELİK VERGİSEL TEŞVİKLER

4691 SAYILI TGB
KANUNU

- Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası
- Bölgede Çalışan Personeline Ücret 

Ödemelerinde Stopaj İstisnası
- Gümrük Vergisi İstisnası
- KDV İstisnası
- SGK işveren prim desteği

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

- Geçici Md. 20: Yazılım şeklindeki bazı 
teslim ve hizmetler ile ilgili KDV 
istisnası

- Md. 17/4-z : Sınai mülkiyet haklarının 
kiralanması, devri veya satışında KDV 
istisnası 

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

- Sınai Mülkiyet Haklarının işletilmesi ve 
devrinden elde edilen kazançlara ilişkin 
gelir ve kurumlar vergisi istisnası

5746 SAYILI AR-GE 
KANUNU

- Ar-Ge ve Tasarım indirimi
- Gelir vergisi stopaj teşviki
- Damga vergisi istisnası
- Gümrük vergisi istisnası
- SGK işveren prim desteği



İrfan VURAL 

TEKNOKENTLERDE ELDE EDİLEN 
KAZANÇLARA YÖNELİK GELİR VE 
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI



İrfan VURAL 

TEKNOKENTLERDE ELDE EDİLEN 
KAZANÇLARA YÖNELİK GELİR VE 
KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

4691 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesine göre;

• Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri 
kazançlar,

• Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, 
münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden 
elde ettikleri kazançları,

31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
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KAZANÇ İSTİSNASINDAN YARARLANMANIN ŞARTLARI

İstisnadan 
faydalanılabilmesi 
için;

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca belirlenen 
teknoloji geliştirme 
bölgelerinde faaliyet 
gösterilmesi,

• Kazancın Ar-Ge, yazılım ve 
tasarıma dayalı 
faaliyetlerden elde edilmesi,

gereklidir.

Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı 
bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. 
Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için bu 
başvuruya, yönetici şirketten alınacak olan vergi 
mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin 
faaliyet alanlarını gösteren belgeler de eklenir.



İrfan VURAL 

İSTİSNA TUTARININ TESPİTİ
İstisna, bir kazanç istisnasıdır.

* İstisna kapsamındaki faaliyetlerden elde 
edilen hasılattan bu faaliyetler nedeniyle 
yüklenilen gider ve maliyet unsurlarının
düşülmesi sonucu bulunacak kazancın
tamamı istisna olacaktır. 
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Teknokent Kazanç İstisnasına İlişkin Olarak Bakanlar 
Kurulu’na/ Cumhurbaşkanı’na Verilen Yetki

«Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kazançlarının gayri 
maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan 
yararlanılmasını, bu hakların, mahiyetlerine göre, AR-GE faaliyetleri neticesinde elde 
edilmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde tescil veya kayıt ettirilmesi ya da bildirilmesi şartına 
bağlamaya, istisnadan kazancın elde edildiği vergilendirme dönemine ilişkin beyannamelerin 
verilmesi gereken sürenin sonuna kadar tescil veya kayıt için yetkili kuruma başvurulmuş 
olması kaydıyla bu kazançları doğuran işlemlerin gerçekleştirildiği vergilendirme dönminden
başlayarak faydalandırmaya, mükellefin gayri maddi hak geliri ve varsa bağlı olduğu grubun 
satış hasılatına göre tescil şartına bağlı olmaksızın belgelendirme usulüne tabi tutmaya, 
istisnadan yararlanacak kazancı; bu kazancın elde edilmesine yönelik faaliyetler kapsamında 
gerçekleştirilen nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına isabet eden kısmı ile 
sınırlandırmaya, bu oranı toplam harcama tutarını aşmamak üzere yüzde 30’una kadar 
artırımlı uygulatmaya, nitelikli ve toplam harcamaları tanımlamaya Cumhurbaşkanı, bu 
kapsamda tescil, kayıt veya bildirim şartının yerine getirilmesine ve uygulamaya ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. 
(Ek cümle: 21/3/2018-7103/51 md.) Belirlenen esaslar çerçevesinde tescil, kayıt veya 
bildirim şartının yerine getirilmemesi durumunda, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergi, 
vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.»

Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 19/10/2017 tarih ve 30215 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/9/2017 tarihli ve 
2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmıştır.

Bakanlar Kuruluna verilen yetki, 19/10/2017 tarih ve 30215 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 11/9/2017 tarihli ve 
2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kullanılmıştır.
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Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamındaki kazançlar

Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına; AR-GE ve yazılım 
faaliyeti sonucu ortaya çıkan gayrimaddi hakların,

• SATIŞI VEYA DEVRİ ile
• KİRALANMASI,
nedeniyle ortaya çıkan kazançlar girmektedir.
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Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki 
kazançlar (süre yönünden)

Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi gereğince, 

• anılan Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 
19/10/2017 tarihinden sonra bölgede başlatılacak 
projelerden elde edilen kazançlar ile 

• bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30/6/2021 
tarihinden sonra elde edilen kazançlara, 

ilişkin istisna uygulamasında söz konusu Bakanlar Kurulu 
Kararı dikkate alınacaktır. 
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YENİ BKK UYGULAMASI

Yeni sisteme tabi olan projeler için iki şart 
öngörülmektedir:

1- Proje sonucu ortaya çıkan gayrimaddi hakkın 
belgeye bağlanması,

2- Proje kapsamında yapılan harcamaların 
nitelikli harcama ayrımı yapılarak bulunacak 
oran üzerinden istisna kazancın hesaplanması. 
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5746 SAYILI AR-GE VE TASARIM 
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ 
HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA 

KURUMLAR VERGİSİNDE AR-GE VE 
TASARIM İNDİRİMİ
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AR-GE VE TASARIM İNDİRİMİ
(5746 sayılı Kanun Md. 3)

• Teknoloji merkezi işletmelerinde, 
• Ar-Ge merkezlerinde, 
• Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme 

projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu 
kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon 
veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca 
desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, 

• Rekabet öncesi işbirliği projelerinde,
• Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca, 

gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile bu Kanun 
kapsamında yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 
tasarım projelerinde ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen münhasıran 
tasarım harcamalarının tamamı kurum tespitinde indirim konusu yapılır.



İrfan VURAL 

• Bölge içerisinde faaliyette bulunan gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefleri, yazılım, tasarım veya Ar-Ge 
faaliyetleri dolayısıyla 4691 sayılı Kanunda yer alan 
vergisel teşviklerden bütün halinde yararlanabilirler. 

• Bu durumda aynı yazılım veya Ar-Ge veya tasarım 
projesi için 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunda yer alan vergisel teşviklerden ayrıca 
yararlanamazlar.



7061, 7103, 7104 ve 7161 SAYILI KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE

VERGİ MEVZUATINDAKİ GÜNCEL 
DEĞİŞİKLİKLER
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VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması
7061 sayılı Kanunun 100 üncü maddesi ile 5941 sayılı Çek
Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yer alan 31.12.2017 tarihi
31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.

Geçici 3 üncü maddede, 31.12.2020 tarihine kadar, üzerinde yazılı
düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya
ibrazının geçersiz olduğu hükmolunmuştur.

Dolayısıyla, vadeli çeklere reeskont uygulaması 31.12.2020
tarihine kadar devam edilecektir.
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Taşınmaz ve İştirak Hisseleri ile Kurucu Senetleri, 
İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları Satış Kazancı

7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile 5520 sayılı KVK’nun 5 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendine yapılan değişiklik ile,

 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların 05.12.2017
tarihinden sonra satışından doğan kazançların %50’si kurumlar vergisinden istisnadır.

 KVK’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik
kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların 05.12.2017
tarihinden itibaren satışı ile sınırlıdır.

 05.12.2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan taşınmaz satışlarından elde
edilen kazancın %50’lik kısmına istisna uygulanacak; 05.12.2017 tarihinden önce
yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %75’lik kısmı istisna
uygulamasına konu edilebilecektir. (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14))

 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı
süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının
satışından doğan kazançların ise %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi 
Kapsamındaki Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi

5520 sayılı KVK’nın geçici 9 uncu maddesinin birinci
fıkrasında yapılan değişiklik ile imalat sanayine yönelik
yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarda indirimli
kurumlar vergisi uygulaması 2019 yılında da uygulamaya
devam edecektir.
KVK’nun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının
 (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan

kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde
ve

 (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise
"%100" şeklinde uygulanacaktır.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.



İrfan VURAL 

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki 
Yatırımlarda KDV İadesi

7061 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanununun geçici 37
nci maddesinde yapılan değişiklikle imalat sanayine yönelik yatırım teşvik
belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve
indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi 2019 yılında da belge
sahibi mükellefe iade edilecektir.

Düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

Geçici Madde 37
İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;
a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle
2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim
yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,[1]
b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle
2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen
katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,[2]
talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın
tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren
gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın
kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.
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İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı 
olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme 
yapılmıştır.
• Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’na “İmha edilmesi

gereken mallar” başlıklı 278/A maddesi eklenmiştir. Bu madde ile gıda
veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi
nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir
komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine
imkân sağlanmaktadır.

• Bu kapsamda işlem tesis edilebilmesi için, bu mahiyetteki imha işlemleri
süreklilik arz eden mükelleflerce Maliye Bakanlığına başvurulması
gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri,
fiili üretimi, satış ve imha süreçleri ile sektördeki diğer mükelleflerin
durumu, yetkili idare, oda ve kuruluşların görüşleri de dikkate alınmak
suretiyle mükellefle yapılacak anlaşma ile belirlenecek usul çerçevesinde
ve imha oranını aşmayacak şekilde imha edilen emtianın emsal bedelinin
sıfır olarak kabul edileceği düzenlenmektedir.

• Konu ile ilgili düzenlemeler 496 numaralı VUK Genel Tebliğinde yer
almaktadır.

• Yürürlük tarihi: 28/03/2018
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Yeni makina ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilmiştir.
• Bu Kanunun 31 inci maddesiyle, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na

eklenen geçici 39 uncu madde ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat
sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019
tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat KDV’den istisna edilmiştir.

• Madde kapsamında vergiden istisna edilen işlemleri yapan mükelleflerin istisna
edilen işlemleri nedeniyle yüklendikleri verginin indirim konusu yapılması, indirim
yoluyla telafi edilemeyen verginin ise iadesi mümkün olacaktır.

• İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim
yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri veya
imalat sanayii dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında
alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte
tahsil edilecektir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı,
verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği
tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlayacaktır.

• 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan GTİP NUMARALARI
belirlenen mallar için istisna uygulanacaktır (sadece imalat sanayi için).

• Yürürlük tarihi: 01/05/2018
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Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere
verilen sağlık hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.
• 7104 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma

Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci
fıkrasına eklenen (l) bendi ile;

• Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler
tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu
gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının
bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve
rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan
yabancı uyruklu gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle
birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın
kapsamına dahil değildir.) tam istisna kapsamına alınmıştır.

• Konuya ilişkin açıklamalar 19 seri KDV Uygulama Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ’de yapılmıştır.

• Yürürlük tarihi: 01.06.2018
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Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere yeni makine ve teçhizat
alımları istisna kapsamına alınmıştır.
• 7104 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer

Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (m)
bendi ile;

• Teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme
bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma
laboratuvarlarında; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde
bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere
yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri tam istisna kapsamına
alınmıştır.

• İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip
eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve
tasarım faaliyetleri dışında kullanılması, elden çıkarılması veya
kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi
ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

• Konuya ilişkin açıklamalar 18 seri KDV Uygulama Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapan Tebliğ’de yapılmıştır.

• Yürürlük tarihi: 01.06.2018
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Bazı işlem, teslim ve hizmetler kısmi istisna kapsamına alınmıştır.
• 7104 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 inci 

maddesinin dördüncü fıkrasının (c), (g) ve (o) bentleri değiştirilerek, (ö) bendi ilave edilerek 
yapılan düzenlemeyle,

• a-Adi Ortaklıkların Sermaye Şirketine Dönüşmesi İşlemleri Kısmi İstisna Kapsamına 
Alınmıştır.

• Kurumsallaşmanın teşvik edilmesi amacıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde sayılan şartları sağlamak kaydıyla adi 
ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri istisna kapsamına alınmıştır.

• b-Konfeksiyon Sektöründe Ortaya Çıkan Kırpıntı Teslimleri İstisna Kapsamına Alınmıştır.
• Konfeksiyon sektöründe ortaya çıkan, aynen veya onarılmak suretiyle kullanılması mümkün 

olmayan kırpıntıların teslimi vergiden istisna edilmiştir.
• c- Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği 

gümrüklü sahalarda işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri 
istisna kapsamına alınmıştır.

• Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin verildiği gümrüklü 
sahalarda, ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören 
mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleri istisna kapsamına alınmıştır.

• Yürürlük tarihi: 01.06.2018
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İkinci el oto ve taşınmaz alış satışlarında özel
matrah şekli belirlenmiştir.
• Bu Kanun’un 6 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi

Kanunu’nun “Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23 üncü
maddesinde yapılan değişiklikle;

• ikinci el oto alış satışlarında özel matrah şekli
belirlenmiştir. Buna göre, katma değer vergisi mükellefi
olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna
kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında
değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara
taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli
düşüldükten sonra kalan tutardır.

• Konuya ilişkin açıklamalar 19 seri KDV Uygulama Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapan Tebliğ’de yapılmıştır.

• Yürürlük tarihi: 01.06.2018
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• KDV İNDİRİMİ HAKKI VERGİYİ DOĞURAN 
OLAYIN VUKU BULDUĞU TAKVİM YILINI 
TAKİP EDEN TAKVİM YILI SONUNA KADAR 
KULLANILABİLECEKTİR.

• 7104 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer 
Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında 
yapılan değişiklikle, indirim hakkının, vergiyi doğuran olayın 
vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar 
kullanılabilmesi imkânı getirilmiştir.

• Örneğin; 2019 yılına ait bir faturanın KDV’si 31.12.2020 
tarihine kadar indirim konusu yapılabilecektir
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Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen
katma değer vergisinin indirimine imkan sağlanmıştır.
• 7104 sayılı Kanunun 8 nci maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer

Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine üçüncü fıkrasından sonra
gelmek üzere eklenen dördüncü fıkrayla; değersiz hale gelen
alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer
vergisinin, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim
konusu yapılmasına imkan tanınmıştır.

• Yürürlük tarihi: 01.01.2019

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen
katma değer vergisi indirim konusu yapılamayacaktır.
• Vergi Usul Kanununun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen

alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV KDVK’nun 30/e
bendi uyarınca indirim konusu yapılamayacaktır.

• (KDVK 30/e)
• Yürürlük tarihi: 01.01.2019
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Zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen sabit kıymetlere ilişkin
yüklenilen katma değer vergisinin indirimi faydalı ömürlerini tamamlama
durumlarına göre belirlenecektir.
• 7104 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi

Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine eklenen ibareyle
Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine göre Maliye Bakanlığınca
belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna
kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin
yüklenilen katma değer vergisinin tamamı indirilecektir.

• Ayrıca, faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında
teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen katma
değer vergisinin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirimine imkan
sağlanmıştır.

• Konuya ilişkin açıklamalar 18 seri KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik
Yapan Tebliğ’de yapılmıştır.

• Yürürlük tarihi: 06.04.2018
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İstisna edilmiş işlemlerde indirim yoluyla
giderilemeyen katma değer vergisinin iadesinin
talep edilebileceği süre belirlenmiştir.
• Bu Kanun’un 10 uncu maddesiyle, Katma Değer

Vergisi Kanunu’nun “İstisna Edilmiş İşlemlerde
İndirim” başlıklı 32 nci maddesinde yapılan
değişiklikle; istisna edilmiş işlemler nedeniyle
yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen
katma değer vergisinin iadesinin talep
edilebileceği süre işlemin gerçekleştiği dönemi
izleyen ikinci takvim yılı sonu olarak belirlenmiştir.

• Yürürlük tarihi: 01.01.2019
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA 
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7161)

• Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin 
yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri inşasına inşasına
ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan 
iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet 
ifaları KDV’den müstesna tutulmuştur. (KDVK 
Md.13/j) (Yürürlük 1 Şubat 2019).

• Kitap ve süreli yayınların teslimi KDV’den müstesna 
tutulmuştur. (KDVK Md.13/n)
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER (7161)
• Kur farklarının da KDV matrahının bir unsuru olduğu Kanun’a eklenmiştir.
• KONUYA İLİŞKİN KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN AÇIKLAMA
• Bedelin döviz cinsinden veya dövize endekslenerek ifade edildiği 

işlemlerde, bedelin kısmen veya tamamen vergiyi doğuran olayın vuku 
bulduğu tarihten sonra ödenmesi halinde, satıcı lehine ortaya çıkan kur 
farkı esas itibarıyla vade farkı mahiyetinde olduğundan, matrahın bir 
unsuru olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. 

• Buna göre, teslim veya hizmetin yapıldığı tarih ile bedelin tahsil edildiği 
tarih arasında ortaya çıkan lehte kur farkı için satıcı tarafından fatura 
düzenlenmek ve faturada gösterilen kur farkına, teslim veya hizmetin 
yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan oran uygulanmak suretiyle 
KDV hesaplanır. 

• Bedelin tahsil edildiği tarihte alıcı lehine kur farkı oluşması halinde, kur 
farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, 
teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması 
gerekmektedir.

• Yılsonlarında ve geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca 
yapılan değerlemeler sonucu oluşan kur farkları üzerinden KDV 
hesaplanmaz.
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