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Konular-1

1. Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı 

2. Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik Kavramı

3. Tahakkuk Esası

4. Tahakkuk İlkesinden Sapmalar

5. Gelirin Elde Edilmesinde Temel İlkeler 

6. Gelirin Elde Edilmesinde Diğer Özellikli Durumlar

7. Giderlerin Tespitinde Temel İlkeler

8. Devlet Hakkı/Payının Gider Tahakkuku

9. Gelir Tablosunun Düzenlenmesi

16.Kasa ve Banka Hesaplarının Değerlemesi

17.Menkul Kıymetlerin Değerlemesi

18.Kur Farklarının Kaydı
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19. İştiraklerden Gelen Bedelsiz Hisselerin Kaydı

20. Sermaye Yedeği Kavramı

21. Aktifleştirme Yasağı

22. 6111 Sayılı Kanunun Bilançolar Üzerindeki Etkileri

23. Stokların Değerlemesi

24. Stokların Değerlemesinde Özellikler

25. Şüpheli Alacak Karşılığı

26. Değersiz Alacaklar-Vazgeçilen Alacaklar

27. Amortisman Ayırmanın Koşullar

28. Amortisman Hesapları

29. Yenileme Fonu
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Konular-3
30.Özel Maliyet Bedelinin Değerlemesi

31.Peştemallıkların (Şerefiye) Değerlemesi

32. İndirimli Kurumlar Vergisi (Md:32/A)

33.Yatırıma Katkı Oranı

34.Yatırıma Mahsuben İndirim Hakkından Yararlanılması

35.Diğer Kazançlardan Mahsuben Yapılacak İndirimin 
Hesabı

36.Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi 

37.Yurtdışında Yararlanılan ve Türkiye’de Yerleşmiş 
Olmayan Kişilere Verilen Hizmetlerde %50 Kazanç 
İndirimi

38.Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinde %50 Kazanç İndirimi

39.Eğitim Kazancı istisnası ve YMM Raporu

40.Eğitim İstisnası ile İndirimli Kurumlar Vergisinde 
Öncelik
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Konular-4

41. İnşaat ve Onarma İşlerinde Dönem Sonu İşlemleri

42.Taşınmazların ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı 
İstisnası (Md: 5/e) 

43.Teknik Hizmet Kavramı

44.Taşınmazdan Maksat

45. İştirak Hissesinden Maksat

46.Finansal Kiralamada ve Sat Geri Kiralamada Süre ve 
Oran

47.Yabancı Fon Kazançlarına İlişkin İstisna

48.Girişim Sermayesi Fonu Kazanç İndirimi

49.Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye Kullanımı

50.Sermayeye İlave Edilen Fonlar Tasfiye Halinde 
Vergilendirilebilir mi?

51.Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulan Varlıkların 
Satışı
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Konular-4
52.Sermaye Azaltımına Dikkat

53.Sermaye Azaltılarak Kar Dağıtılabilir mi?

54.Şirket Aktifleri Değerlenerek Öz Kaynaklar 
Yükseltilebilir mi?

55.Örtülü Sermaye Kullanımında Hazine Zararı Kriteri 
Yok

56.Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin Şirket 
Karlarından Karşılanması Kar Dağıtımı Sayılır mı?

57.Kar Payı Avans Dağıtılması

58.Kar Payına İlişkin Bilanço TFRS’ye mi VUK’na Göre 
mi Hazırlanacak?

59. İş Ortaklıklarına İlişkin Özellikler

60.Personele Ödenen Primlerin Kurum Kazancından 
İndirimi

61.Finansman Gider Kısıtlaması Var mı?

62.Kat Karşılığı İnşaat İşleri
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Konular-5
63.KDV Yönünden Yapılacak İşlemler

64.Ortaklardan Alacak ve Borçlar Hesaplarının 

Değerlemesi ve KDV

65.KDV Yönünden Dönem Sonunda Yapılması Gereken 

Son Kontroller

66.Hizmet İthalatında KDV

67.Yazılımın İnternet ve CD Ortamında İthali

68.Ticari Kardan Mali Kara (Matrah) Geçiş

69.Dönem Karı Üzerinden Vergi Hesaplaması 

70.Vergi Karşılığının Kaydı 

71.Zarar Mahsuplarına Dikkat

72.Hediyeler ve Hediye Çekleri 

73.Ek Mali Tabloları Düzenlemek Zorunda Olanlar
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Yeni konular

• 90 sayılı kararname kalktıktan sonra herkes tefeci mi 

oldu? 
• Md.2’de «….şirketlerin ortak ve iştiraklerine ödünç para verme işlemleri bu 

kararname kapsamında değildi. 6361 sayılı kanunda istisna yok.

• 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Şirketleri Kanunu
• TCK Md.241, Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren 

kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası
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Seçme özelgeler !!!!!
• 1)Esas sözleşmesinde faaliyet konusunda 

«inşaat» yazan şirketin KVK Md.5/1-e fıkrasında 

belirtilen istisnadan yararlanamayacağı

• 2)Yurt dışından alınan faizsiz borca «emsal faiz 

oranı» üzerinden KDV hesaplanması

• Borç alınan paraya faiz ödenmesi zorunlu mu?

• KDV hesaplanması zorunlu mu?

• KKDF ödenmesi gerekir mi?

• 3)Kira ödemelerinde gider pusulası 

• 4)Kaybolan faturanın gider kaydı için satıcı 

nüshasının notere onaylatılması gerektiği
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Dönem Sonu Muhasebe İşlemlerinin Kapsamı

• Envanter ve değerleme işlemlerinin gözden geçirilmesi

• Dönem sonunda gelecek yıllara ait gelir ve giderler ilgili 

hesaplara alınmalı

• Gider ve maliyet hesaplarının yansıtılması

• Gelir tablosu ve bilançonun çıkartılması

• Vergi karşılıklarının ayrılması

• Vadesi 1 yıl ve daha az veya fazla olan hesap kalemlerinin 

bilançoda ilgili hesap grubunda gösterimi yapılmalı

• 280 Nolu hesabın 180 nolu hesaba devri

• 400 nolu hesabın 300 nolu hesaba devri

• Kısa vadeli borç/alacakların uzun vadeli borç/alacak 

durumunun değerlendirilmesi

• 103 vadeli çeklerin 321/421 nolu hesaplara devri
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Dönem Ayırıcı Hesaplar ve Dönemsellik 

Kavramı 

Dönemsellik kavramı, işletmelerin sınırsız

kabul edilen ömrünün belli dönemlere bölünmesi

ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer

dönemlerden bağımsız olarak saptanmasını

ifade eder.

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre

muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların

aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla

karşılaştırılması dönemsellik ilkesinin gereğidir.



Tahakkuk Esası-1

Tahakkuk esası, vergiye tabi gelirin veya giderin
mahiyet ve tutar itibariyle kesin olarak
hesaplanabilir olmasını ifade eder.

GVK’nun 39.maddesinde ticari kazancın işletme
hesabı esasına göre tespitinin tahakkuk esasına
göre gerçekleştirileceği belirtildiği halde bilanço
usulünde kazancın tespitinin tahakkuk esasına göre
yapılacağına ilişkin açık bir hüküm yoktur.

Ancak, VUK’nun 283 ve 287. maddelerindeki
aktif/pasif geçici hesaplar bilanço usulünde
tahakkuk esasına işaret etmektedir.



Bununla birlikte öz kaynak kıyaslaması esası ve
VUK’nun 283 ve 287.md. değerleme hükümlerinin
birlikte değerlendirilmesi, bilanço usulünde de
ticari kazancın tahakkuk esasına göre tespit
edilmesi gerektiğini göstermektedir.

Türk Vergi Sisteminde ticari kazançta gelirin elde
edilmesi tahakkuk esasına bağlanmıştır. Tahakkuk
esasının ne olduğu tanımlanmamış olmasına
rağmen genel kabul görmüş tanımı ile tahakkuk
esası; gelir veya giderin mahiyet veya tutar
itibariyle kesinleşmesidir. Bu durumda gelirin
tahsil edilmiş veya giderlerin ödenmemiş olup
olmamasının tahakkuk esasına göre kazancın
tespitine etkisi olmayacaktır.



Tahakkuk ilkesinden sapmalar

• SGK primlerinin fiilen ödendiği tarihte gider
yazılması (5510 sayılı Kanunun 88.maddesi)

• Kıdem tazminatı ve garanti gider karşılıklarının fiili
ödeme tarihinde gider yazılması

• Telefon, elektrik, su, doğalgaz faturalarının
ödendiği tarihte ( dönemde) gider yazılması

• Yargı kararlarına ilişkin geçmiş dönemlere ilişkin
ödenen giderler (Ör: Yargı kararıyla veya uzlaşma
yoluyla ödenen damga vergisi)

• İhtilaflı alacakların yargı kararı sonunda gelir
yazılması

• Yıllara yaygın inşaat işlerinde geçici kabul
tutanağının onaylanma mecburiyeti



Gelirin elde edilmesinde temel ilkeler-1

Gelirin elde edilmesinde temel ölçü, mal satışlarında
malın tasarruf hakkının alıcıya devri, hizmet
işlemlerinde hizmetin (ifası) tamamlanmasıdır.

Malın tasarruf hakkı fiili veya hukuki teslim ile
gerçekleşir. Faturanın düzenlenmiş olması bazı
hallerde malın teslim edildiğini veya hizmetin ifa
edildiğini göstermez.

Mal satışlarında malın teslim anına kadar riskin kime
ait olduğu hususu teslimin gerçekleşip
gerçekleşmediği yönünden önem taşımaktadır.

Hazır kart satışlarında gelirin elde edilmesi, kartın
satılmasına değil, alıcının kartta bulunan kontörleri
kullanmasına bağlıdır.



Gelirin vergiye tabi tutulmasında diğer bir ölçü de
gelirin safiliği ilkesidir.

Her gelirin elde edilmesi için az veya çok bir
maliyet gideri vardır.

Gider kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi
için yapılmış olmalıdır. GVK;Md:40, KVK Md:8)

Harcamaların sınıflandırılmasında yapılan
harcamanın maliyet unsuru mu, gider unsuru mu
olduğu çok önemlidir.



Gelirin elde edilmesinde temel ilkeler  

• Malın sahipliği ile ilgili risk ve getirileri alıcıya devredilmiş 

olmalıdır.

• Satılan mal üzerinde satıcının bir kontrol veya sahipliği 

sürdürülmemelidir.

• Hasılat tutarı güvenilir biçimde ölçülebilmelidir

• Ekonomik yararın işletme için elde edilmesi muhtemel 

olmalıdır

• Satılan mal veya hizmete ilişkin maliyetlerin güvenilir 

biçimde ölçülebilir olması gerekir.
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Gelirin Elde Edilmesinde Diğer Özellikli 
Durumlar

• Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinde geçici
kabul tutanağının onaylanması, geçici kabul
rejimine tabi olmayan işlerde işin tamamlan-
ması

• İhracat işlemlerinde malın gümrük hattından
geçmesi (Fiili ihraç tarihi – gümrük beyanname-
sinin kapandığı tarih çelişkisi)

• Özel inşaat işlerinde yapı kullanma izin
belgesinin alınması veya fiili kullanıma başlama

• Hakediş onaylanmadan gelir tahakkuku
yapılmamalıdır

• Hakediş veya geçici kabul onaylandıktan sonraki
gider faturalarına dikkat edilmelidir.



• Devlet yardımlarında gelirin tahsil edilebilir hale
gelmesi (Tahakkuku),

• Temettü gelirlerinde kar dağıtım kararının genel
kurulca onaylandığı tarihte gelir elde edilebilir
hale gelir. Ancak, genel kurul kararında tarih
belirtilmemiş ise (belirtilmesi gerekir) fiili kar
dağıtımının beklenmesi gerekir. Yönetim
kuruluna da tarih belirleme yetkisi verilebiliyor.

• Ciro primlerinin durumu. (Dönemsellik ilkesine
uyulması gerekir. İndirimli orana tabi mallardaki
KDV’ne ilişkin sorun kısmen 116 nolu KDV
Tebliği ile çözümlendi.)



• Sözleşmeye dayanan lisans, royalty, franchise

gibi gayrımaddi hakların kullanılmasında

sözleşmede belirtilen tarih itibariyle gelir elde

edilmiş sayılır.

Gayrimaddi hakkı kiralayan ise ödeme

yapmasa dahi sözleşmeye göre gider tahakkuku

yoluyla gider kaydı yapabilir. Tahakkuk işlemi

yapılmış ise gelir/kurumlar vergisi stopajının

yapılması da gerekir. Yapılan işlem hesaben

ödeme kavramı kapsamındadır.

• Mahkeme kararlarına göre gelir/gider tahakkuk

işleminin yapılıp yapılamayacağı
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• Personele verilecek performans primlerinin

(temettülerin) tahakkuk zamanı ve vergi kesintisi

Prim ödemeleri SG prim matrahına dahil

edilmeli. İşveren tarafından ödenen özel sağlık

ve emeklilik primleri ayni değil nakdi ödeme

kabul ediliyor, asgari ücretin %30’unu aşmayan

kısmı prime esas kazançtan istisna

• Özel maliyet bedelinde gelirin elde edildiği tarih

varlığın mal sahibine terk edilmesidir.

• Yap-işlet-devret modelinde mal sahibi yönünden

gelirin elde edildiği tarih sözleşme süresinin

sonudur.
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• İntifa hakkı devirleri ve devre mülk satışlarında

dönemsellik ilkesi

• Konsinye satışlarda gelirin elde edildiği tarih

• Vadeli mevduatta kıst dönem gelirinin tahakkuku

gerekir.

• Vadesi gelecek dönemde dolan kredilerde kıst

dönem faiz gideri, faiz oranı ve süreye göre

tahakkuk ettirilmeli.
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Giderlerin Tespitinde Temel İlkeler

• Gider ile kazancın elde edilmesi veya
sürdürülmesi arasında bir nedensellik bağı
olmalıdır.

• Harcamanın yapıldığı faaliyet sonucunda elde
edilen gelir vergiye tabi bir gelir olmalıdır.

• Yapılan gider aktifleştirilmesi gereken maliyet
unsuru niteliğinde olmamalıdır. (Değer artırıcı
giderler aktifleştirilmelidir.) (VUK,272)



• Gider hesap dönemi ile ilgili olmalıdır. (Dönemsellik
ilkesi)

• Gider gelirin harcanması şeklinde yapılmamalıdır.
(Giderin keyfilikten uzak ve gelirle uyumlu olma ilkesi)

Örneğin, özel uçağın giderleri kabul edilmez.

• Yapılan harcama karşılığında maddi veya gayrımaddi bir
kıymet iktisap edilmiş olmamalıdır. (ATİK mahiyetindeki
iktisaplar giderleştirilmemeli amortisman yoluyla itfa
edilmelidir.)

• Tanıtım amaçlı internet sitesi bedelleri doğrudan gider
ticari amaçlı siteler aktifleştirilmeli. (GİB özelgesi)

• Bilgisayar programları aktifleştirilmeli. Yurt dışından
alınanlar ticari mal kapsamında olduğundan tevkifata
tabi değil.



Devlet Hakkı/Payının Gider Tahakkuku

• Turizm Teşvik Kanunu, 

• Maden Kanunu

• Kaynak Suları Kanunu 

• Uyarınca hesaplanan devlet payı veya hazine payı çıkarılan 

madenin ocak başı satış fiyatı, suyun satış bedeli ve turizm 

tesisinin işletme hasılatı gibi ölçütler esas alınarak 

hesaplanmakta ve genel olarak izleyen yılda ödenmektedir. 

Söz konusu payların hangi dönemin gideri olarak yazılacağı 

tereddüt konusudur.

• Bize göre söz konusu payların ilgili olduğu yılın sonunda 

gider tahakkuku yapılması gerekir.

• GİB’nın görüşü ödemenin yapıldığı tarihte.
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Gelir tablosunun düzenlenmesi
• Bütün gelir, satış, gider, maliyet ve kar/zarar brüt tutarlar 

üzerinden gösterilir. (Brüt esası)

• Hiçbir satış, gelir ve kar kalemi maliyet, gider ve zarar kalemi 

ile mahsuplaştırılarak gelir tablosu dışında tutulamaz.

• Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar gerçekleşmiş gibi 

veya gerçek tutarından az veya yüksek gösterilemez.

• Belli dönemin satış ve gelirleri ile bunları elde etmek için 

yapılan maliyet ve giderler ile karşılaştırılmalıdır. (Dönemsel)

• Varlıklar için uygun amortisman ayrılmalıdır. (Vergi 

hukukunda amortisman ihtiyari mi? Tek düzen hesap planı?

• Birden fazla faaliyeti ilgilendiren maliyetler uygun dağıtım 

anahtarları kullanılarak dağıtılmalıdır.

• Karşılıklar keyfi olarak kullanılmaz ve dönem karı diğer 

döneme aktarılamaz.
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Devam

• Arızi ve olağanüstü nitelikteki kar ve zararlar normal faaliyet 

sonuçlarından ayrı gösterilmeli ve dönemsellik ilkesine 

uyulmalıdır.

• Önceki dönem tablolarını düzeltecek büyüklükte olmayan 

önceki döneme ait olup bu dönem tespit edilen kar ve 

zararlar dönemin tablosunda gösterilmelidir. Giderler KKEG 

olarak, gelirler pişmanlık beyanı ile beyan edilmelidir.

• Şarta bağlı gelir ve karlar gerçekleşme ihtimali olsa dahi 

gelir yazılmaz.

• İhtiyatlılık ilkesi gereği gerçeğe yakın olarak tahmin 

edilebilen gider ve zararlar gelir tablosuna yansıtılmaz.

• Sermaye yedekleri gelir unsuru olarak gelir tablosunda değil 

beyannamede gösterilmeli. (Enflasyon düzeltme farkları 

gibi…)  
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KASA VE BANKA HESAPLARININ 

DEĞERLEMESİ

• Döviz cinsinden paraların değerlemesi

• Kasa bakiyesinin yüksekliği sorunu

• Vadeli mevduat hesaplarının değerlemesi

• Banka kredi borçlarının değerlemesi

• Kasa açıklarının durumu

• 8.000 TL’nin üzerindeki işlemlerin banka 

vasıtasıyla yapılmaması, tevsik sorunu.

• Kasa hesap bakiyesinin alacak vermesi
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MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ

• VUK madde 279’a göre hisse senetleri  ile A tipi fonların 

katılma belgeleri “alış bedeli” ile değerlenir.

• Diğer menkul kıymetler borsa rayici ile değerlenir.

• Borsa rayici yoksa, menkul kıymetin “dönem getirisi” alış 

bedeline ilave edilir. 

• Hazine bonosu, devlet tahvili, özel sektör tahvili,B tipi 

fonlar gibi menkul kıymetler  belirli faiz oranı dikkate 

alınarak hesap dönemi sonunda gelir tahakkuku yoluyla 

gelir hesaplarına alınmalıdır.

• Getirisi ihraç edenin kar/zararına bağlı menkul 

kıymetlerde değerleme günü hesaplanması mümkün 

olmayan kıymetler alış bedeli ile değerlenir. Kar/zarar 

ortaklığı belgelerinde gelir vade sonunda doğar.
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Borsa rayici ile değerlenecek kıymetler

• Özel sektör tahvilleri

• Hazine tahvil ve bonoları

• Finansman bonoları

• Banka bonoları

• Banka garantili bonolar

• Varlığa dayalı menkul kıymetler

• İpotekli borç senetleri

• Konut sertifikaları

• Gayrimenkul sertifikaları

• B tipi fonlar (Fon portföyü %51’in altında kalanlar
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Değerleme İşlemleri- Devam
 Menkul kıymetlerde ve mevduat hesaplarında kıst dönem getirisinin gelir

olarak tahakkuk ettirilmesi gerekir

 Yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların değerlemesi,

 Forward işlemlerinin değerlemesi işlemin gerçekleştiği tarihte yapılmalı.

Yapılan işlem kur riskini bir tür sigortalama

 Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi .(163 nolu Tebliğ)

 İştirak hissesi alımlarında iştirakle ilgili finansman giderleri gider yazılır.

 Yatırım kredilerinin değerlendirilmesi ve lehe doğan kur farklarının

maliyetten indirilmesi mümkün,

• Yatırım kredisi finansman maliyetleri ile gelirlerinin netleştirilmesi (334 

nolu VUK Genel Tebliği)

.
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Kur Farklarının Kaydı 

• Kur farklarının maliyet unsuru olduğu durumlar olabilir.

• Kur farklarının gelir/ gider olduğu durumlar (646-656 nolu

hesapların kullanılması)

• Finansman gideri olduğu durumlar (780 nolu hesap)

• Kur farklarında KDV ne zaman doğar? ( 105 nolu KDV 

Tebliği)

• Yıllara yaygın inşaat işlerinde hak edişe ait kur farkı ve faizin 

dönem geliri sayılıp sayılamayacağı
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İştiraklerden gelen bedelsiz hisselerin ana 

şirkette kaydı

• Kar yedeğinin sermayeye ilavesinde;

• --------------------/-------------------------------

• İştirakler Hesabı xx

• 529-Diğer Sermaye Yedekleri xx

• Veya 640- İştiraklerden Temettü Geliri xx

• --------------------------/------------------------

• Bu durumda hisse senedinin birim maliyeti ortalama maliyet 

bedeline göre hesaplanır. Sermaye yedeği hesabının 

kullanılmasını daha doğru bulmaktayım.

• Sermaye yedeğinin sermayeye ilavesinde ise iştirakin 

maliyetinde bir artış yapılmaz, hisse senedinin birim maliyeti 

azalır. İlk maliyet toplam hisse senedi adedine bölünerek 

ortalama birim maliyet düşer.
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Sermaye yedeği kavramı

• Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan sermaye 

yedeklerinin (emisyon primi hariç mevzuatımızda başka 

sermaye yedeği yok) ise söz konusu iştirak bedeli parasal 

olmayan değer olarak daha önce değerlendiği için bilançoda 

mükerrer artışa meydan vermemek amacıyla bedelsiz 

hisselerin kayda alınmaması (bilanço aktifinde 

gösterilmemesi) sadece dipnotlarda hisse adedinin artırılması 

gerekir. 

• Emisyon primlerinin sermayeye ilavesinde de iştirak eden 

şirketin aktifinde bir artış yapılmayacaktır. Emisyon primi 

tekdüzen hesap planında 520 sermaye yedeği olarak 

gösterildiği halde vergi mevzuatında kar yedeği gibi işlem 

görmekte olup vergiden istisna edilmiştir. Öz kaynak 

kıyaslamasında ortaklar tarafından konulan değer olarak 

dikkate alınmalıdır. Kanıt Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. 34



Aktifleştirme Yasağı

6102 sayılı TTK’nın 74. maddesinde;

- TMS’nda aksi öngörülmemişse işletmenin kuruluşu ve öz 

kaynak sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilançoya 

aktif kalem koyulamayacağı, bedelsiz olarak elde edilmiş maddi 

olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem 

konulamayacağı, sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli 

olan giderlerin aktifleştirilemeyeceği belirtilmiştir. 

- VUK’na göre hesap dönemini aşan sigorta giderleri 

dönemsellik ilkesi gereği gelecek yıl gideri olarak 

aktifleştirilmektedir.

- Kuruluş giderleri ve finansman giderleri (özel varlıkların 

edinimi hariç) doğrudan gider yazılmalıdır.

- İşletmenin kendi yarattığı marka ve  şerefiyelerin değeri 

aktifleştirilemez.
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6111 sayılı kanunun bilançolar üzerindeki etkileri

• Kasa ve ortaklardan olan alacakların 689 nolu

hesaba dönem zararı olarak kaydedilmesi,

• Kasa ve ortaklardan olan alacak tutarı üzerinden 

ödenen %2 verginin 689 nolu hesaba dönem 

zararı olarak kaydedilmesi,

• TTK 74 ve 376. maddeler çerçevesinde konunun 

değerlendirilmesi,

•
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Stokların değerlemesi

• VUK’na göre stoklar gerek başlangıçta gerekse dönem 

sonlarında maliyet bedeli ile değerlenir ve 

muhasebeleştirilir. (Md.262)

• Hizmet stokları da kıyasen 262. maddedeki maliyet bedeli 

esası uygulanır. 

• VUK’nda mal «maliyet bedeli « ile muhasebeleştirilir. Vadeli 

alımlarda da vade farkı maliyet unsuru sayılır. VUK 238 

nolu Tebliğe göre, stoklara finansman gider payı verilmesi 

ihtiyari

• VUK’nda ise stoklar 274. maddeye göre satış bedelinin 

maliyet bedelinin %10 ve daha fazla düşük olması halinde 

emsal bedeli üzerinden değerlenir.(VUK,278)
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STOKLARIN DEĞERLEMESİNDE ÖZELLİKLER

• Stok sayımları ve envanter listeleri

• Maliyet bedeli esası

• Alım giderlerinin maliyete eklenmesi zorunluluğu

• Stok değerleme yöntemleri (fiili maliyet yöntemi, 

FİFO,LİFO, ortalama)

• KDV iadesi alan firmalarda FİFO yönteminin fiilen 

zorunlu hale gelmesi. (İmalat işletmelerinde 

Yüklenilen KDV Listesi eziyeti devam ediyor)

• Fire olarak ayrılan hurdaların değerlemesi ve zayi 

olan mallara ait KDV’nin indiriminin reddedilmesi

Kanıt Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. 38



Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılması İçin;

• Ticari ve zirai faaliyetle uğraşılması,

• Bilanço usulüne göre defter tutulması,

• Alacağın dava ve icra safhasında olması,

• Dava takibine değmeyecek alacakların yazı ile
iki defa istenmesi,

• Dava ve icra zamanı yıllık beyannamenin veriliş
tarihine kadar uzatılabilir mi?
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Sorunlar-Tereddütler
• Çalınan veya personelin zimmetine geçirdiği

paralar için karşılık ayrılabilir mi?

• Avanslara karşılık ayrılabilir mi? Avansların ticari
nitelikte olması.

• KDV alacağına karşılık ayrılabilir mi?

• Kamu kuruluşlarından olan alacaklara karşılık
ayrılabilir mi?

• Faizle borç verilen paranın geri alınamaması
halinde karşılık ayrılması. (Dn.4.Dairesi
K:2006/2047)
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Şüpheli alacak karşılığı (devam)
• Karşılık ayırmanın geciktirilmesiyle zamanaşımının

uzatılması konusu. (Geçmiş yıl zararının yüksek
olması halinde)

• Adi ortaklıklardan olan alacaklarda ortakların da
takibi gerekir

• Grup ve holding şirketlerde karşılık ayrılması
mümkün

• Karşılık ayırma döneminin belirsizliği. Kanundaki
düzenleme açık değil. Alacağın tasarruf değerinin
düşmesi gerekir.

• İflas ve iflas ertelemede dava ve icra işlemi
gerekmez. Karşılık ayrılabilir.
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Şüpheli Alacak Karşılığı (Devam)

• Danıştay VDDG Kurulunun 8.12.2006 tarihli 

(K:2006/334)kararında “şüpheli alacak karşılığı 

ayırmanın yükümlünün ihtiyarine 

bırakılamayacağı, onları en çok kar sağlayacağı 

yılda şüpheli alacak karşılığı ayırma yoluna 

iteceği” gerekçesi önceki kararların aksine bir 

görüş. Ancak, karara esas olayda 

belgelendirememe durumu da var. 

• Döviz cinsinden olan alacaklarda şüpheli alacak 

karşılığına kur farkı dahil edilir.
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Şüpheli alacak karşılığı (devam)

• Yurt dışından olan alacaklarda şüpheli alacak karşılığı 

Yurt dışında mukim firma için yurt içinde alacak davası 

açılabilir.2675/10 ve 27. mad. 1086/9. mad. BK.73. mad. 

2004/50. maddesi. (Dn.27.5.2010/ 3271)

• Teminatlı alacaklarda karşılık ayrılamayacağı (Haciz 

kararı, ipotek tesisi, kefalet alınması ve teminat mektubu 

v.s.)İcra takibinin yapılmaması nedeniyle dosyanın 

işlemden kaldırılması

• İcra safhasındaki alacağın protokolle senede bağlanması 

alacağın yenilenmesi sayılmaz.

• Kefaletten doğan alacağa karşılık ayrılamaz.
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Değersiz Alacaklar-Vazgeçilen Alacaklar

• Kazai hüküm veya kanaat verici vesika (VUK,322)

• Maliye Bakanlığınca alacaklı ve borçlu şirket tarafından 

imzalanan “mutabakat, protokol veya ibranamenin” noter 

tarafından onaylanması halinde söz konusu belge kanaat 

verici vesika kabul edilerek alacağın değersiz alacak 

olarak kayıtlara alınmasını uygun görmüştür. Avukatların 

imzalattıkları sulhnamelerin geçerli olması gerekir.

Borçlu şirket feragat edilen alacak tutarını alacaktan

vazgeçildiği yılın sonundan başlayarak 3 yıl süreyle zararla

mahsup etmek üzere pasifte özel fon hesabında bekletebilir.

3 yıl içinde zararla giderilemeyen tutar 3.yılın sonunda kara

aktarılır.
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Değersiz alacaklar

• Takibe değmeyecek alacaklarda yazıyla 2 defa isteme

• Mahkeme huzurunda alacaktan vazgeçildiğine ilişkin protokol geçerli

• İflas masası yazısı geçerli

• Borçlunun adresinin tespit edilememesi ve dosyanın işlemden 

kaldırıldığına ilişkin icra müdürlüğü yazısı geçerli,

• Konkordato sözleşmesi geçerli

• Borçlunun dolandırıcılıktan mahkum olması ve mal varlığının 

bulunmadığının resmi yazı ile belgelendirilmesi geçerli

• Alacaklı ve borçlu arasında inandırıcı sebeplerle imzalanan protokol 

geçerli

• Alacaklının tek taraflı irade beyanı geçerli değil

• Avukatın beyanı yeterli değil

• İcra müdürlüğünün tahsilat yapılamadığına ilişkin yazısı yeterli değil

• Aciz vesikası yeterli değil

• Zamanaşımı nedeniyle tahsil edilememe  geçerli değil.
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Amortisman Ayırmanın Koşulları

1-Belli değerin üzerinde olması  (2013 yılı için 800 TL’dir.)

2- İşletmede bir yıldan fazla kullanılması

3- Yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmeye maruz 

bulunması

4- İşletmeye ait olma kavramı

5- İktisadi ve teknik bütünlük bulunması

6- Kullanılmaya hazır halde olma kavramı

7-Faydalı ömür esası

8-Kısmi amortisman esası-Araç lastiğine amortismanın 

yasal dayanağı var mı?

9-Alış giderleri ile ÖTV ve binek otomobillerinde KDV’nin 

durumu
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AMORTİSMAN HESAPLARI  -Devam

• Amortisman listeleri ile mizan bakiyelerinin

kontrolünü yapılmalı. (250-256; 257-268 no’lu

hesaplar)

• Amortisman oranlarının faydalı ömre göre uygulanıp

uygulanmadığı kontrol edilmeli.

• Binek otomobillerinde kıst dönem amortisman

konusu. İlk yıl ayrılmayan amortismanın son yılda

(5.yılda) ayrılmasına dikkat edilmeli.

• Amortisman oranın düşük tespit edilmesi veya hiç

amortisman ayrılmaması mümkün mü?

• Plakası henüz takılmayan araçlarda amortisman
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Amortisman  Hesapları  (devam)

• Belirlenen amortisman oranından daha düşük

oranda amortisman ayrılabilir mi?

• Yurtdışındaki şantiyelerde kullanılmak üzere

geçici ihraç rejimi kapsamında gönderilen

makinelerin amortismanı ayrılmamalı.

• Azalan bakiyeler usulü-Normal usul amortisman

ayrılmasında usul değişikliğine dikkat edilmeli.

• Amortisman listelerinin envanter defterine

eklenmesi gerektiği unutulmamalı.
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Amortisman Hesapları- Devam

Devir, birleşme ve bölünmede amortisman 

konusu.

• Kullanılmış kıymetlerin satın alınmasında

amortisman.

• Kiralama yoluyla sağlanan kıymetlerde

amortisman.

- Leasing(ana para üzerinden amortisman)

- Adi Kiralama -Hasılat Kiralama (amortisman

mal sahibi tarafından ayrılır)
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Yenileme Fonu
• Aynı yıl içinde yapılan yenilemelerde fon ayrılamayacağı 

görüşü doğru değildir

• Sat kirala uygulamasında yenileme olmadığı için fon 

hesaplanamaz.

• 3 yıl içinde yenilemeden maksat hesap dönemi mi, tam 

yıl mı anlaşılmalı?

• Yenileme 3 yıl içinde gerçekleşmişse kalan fon 

amortismanda kullanılabilir mi?

• Tasfiye halinde tasfiye karına ilave edilmeli

• Devir, birleşme ve tam bölünmede fon devredilir. Kısmi 

bölünmede devir yasak.

• Geçici vergi dönemlerinde fon hesaplanabilir

• Serbest meslek sahibi fon hesaplayabilir mi? (Ankara VD 

Bşk. 3.1.2012/ 8407-14 sayılı özelgesi)
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ÖZEL MALİYET BEDELİNİN DEĞERLEMESİ

• Kira sözleşmesi ve süresinden kaynaklanan 

sorunlar

• Kira süresinden önce taşınmazın boşaltılması

• Amortismanın eşit yüzdeler yöntemine göre 

hesaplanması gereği(VUK,327 ve 272)

• YİD modeli yatırımlarda kiralayanın geliri elde 

ettiği tarihe ilişkin tartışmalar. (tesisin inşası-

sözleşmenin sonu)

• Elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının 

amortismanı, işletme haklarının amortismanı
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Özel Maliyet Bedeli (Devam)

• Kiralanan yerin satın alınması hali ve yeni bir 

elde etme

• Kiralayana terk edilen tesislerin emsal bedeli,  

• Brütleştirme işlemi ve ayni tahsilde stopaj olabilir 

mi? Sahibinin mükellefiyet durumu terk edilen 

tesisin değeri üzerinde etkili olabilir mi?

• Sadece KDV için fatura olur mu? Kiralayan 

müşteri sayılabilir mi? Mal sahibine tesisin 

devrinde tahsil edilen bedel yoksa KDV de yok.

• Kiralayan iktisadi işletme ise

• Kiralayan gerçek kişi ise
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Peştemallıkların (Şerefiye) Değerlemesi

• Peştemallıklar mukayyet bedeli ile değerlenir. (VUK,282)

• İşletmelerin satın alınmasında aktiflerin piyasa değeri üzerindeki kısmı.

(Satın Alma Bedeli- Rayiç Bedele Göre Hesaplanan Özvarlık)=

Şerefiye veya peştamallık. (Şirket birleşmelerinde de şerefiye olabilir)

• Peştemallık işletmelerin (hizmet ve üretim tesisi) satın alınmasında söz

konusu olabilir. Belli tutarın üzerinde ise aktifleştirilmesi zorunludur.

• Peştamallığın amortismana tabi tutulabilmesi için alış faturasında

ayrıca gösterilmesi gerekir. Değeri kim hesaplayacak?

• Peştemallık bedelinde KDV oranı esas olan malın tabi olduğu oran mı?

• Şirket hisselerinin hisse senedi ile satın alınmasında hisse senedi alış

bedeli ile değerlendiğinden ayrıca peştemallık hesaplanmamalı

görüşündeyim. (TFRS-3’te hisse alımları da şerefiyenin konusunda)

• Peştemallıklar 5 yılda eşit yüzdelerle amortismana tabi tutulur

• İştirak edilen şirketle birleşilmesi halinde iştirak değeri ile nominal

sermaye farklı ise, fark bilançoda ayrıca gösterilebilir, zarar yazılması

halinde vergiyle ilgilendirilmez.(1 no.KV Tebliği, 19.1)
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Şerefiyeler-2
• TFRS-3’de şerefiyeler şirket birleşmelerinde ortaya 

çıkmakta olup, birleşmelerde kayıtlı değer değil, rayiç 

değer esas alınmaktadır. KVK 19-20 maddedeki vergisiz 

birleşmelerde kayıtlı değer esas alındığından şerefiye söz 

konusu olamaz.

• İştiraki ile birleşen şirketin iştirak hesabı ile şirketin rayiç 

değeri arasındaki farkın şerefiye olarak dikkate alınıp 

alınamayacağı konusunda verilen özelgede; farkın  vergiye 

tabi kazançla ilişkilendirilmeksizin aktif geçici hesapta 

izlenmesi ve vergiye tabi kazançla ilişkilendirilmeksizin 

kurum kayıtlarında sona erdirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

(Antalya VDB. 23.1.2012/ 48-133 özelge)
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İndirimli Kurumlar Vergisi (Md:32/A) 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na  32/A md. eklenen ve 28.02.2009 

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren “indirimli 

kurumlar vergisi” uygulaması ile yatırım teşvik belgesine 

bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlara;

-İndirimli gelir/kurumlar vergisi, uygulanacaktır. Vergi indirimi 

tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar devam edecek.

Konuyla ilgili olarak yayımlanan 2009/15199 sayılı BKK ile 

yatırımcılara ayrıca, 

-Gümrük vergisi muafiyeti

-Kullanılmış makine ithalatı

-KDV istisnası

-Faiz desteği

-Sigorta işveren primi desteği

-Yatırım yeri tahsisi, sağlanmaktadır.



İndirimli Kurumlar Vergisi-2

• İndirimli Kurumlar Vergisi sadece yeni yapılan yatırımdan

elde edilen kazanca yatırıma katkı oranında ve bölgeler

itibariyle farklı oranlarda uygulanacaktır. Yeni yapılan

yatırım dışındaki hali hazırdaki yatırımlardan elde edilen

kazanca standart (%20) kurumlar vergisi uygulanacaktır.

• İndirimli kurumlar vergisi uygulaması özetle, devletin daha

az vergi alarak yatırımcıyı işletme döneminde dolaylı

şekilde desteklemesini sağlayan bir yöntemdir. Yatırım

döneminde teşvik yok. Kaldırılan yatırım indirimi

uygulamasında indirim mükellefin tüm kazancından

yapıldığı için teşvik yatırım dönemini de kapsamaktaydı.

• İndirimli kurumlar vergisi yatırım indiriminin yerini tutmaz.



Yatırıma katkı oranı-4

• Örneğin,  1. bölgedeki  Ankara’da yatırım katkı oranı 

bölgesel yatırımlarda %10 ve uygulanacak kurumlar vergisi 

oranı %20 yerine %15  olacaktır.  BKK’na göre KV indirim 

oranı %25’tir. ( 0,20*%75= 0,15) Buna göre 10 milyon TL 

değerindeki bir yatırım için devletin Ankaralı yatırımcıya 

desteği (katkısı) %10 üzerinden 1 milyon TL’dir. Bu 1 milyon 

TL destek devletin %20 yerine %15 oranında indirimli 

kurumlar vergisi almasıyla dolaylı şekilde finanse edilecektir. 

• Bu durumda 10 milyon TL değerindeki yatırımdan elde 

edilecek kazancın 20 milyon TL’si 5 puan indirimli kurumlar 

vergisi ile vergilendirilecektir. Yatırım katkı tutarı: (20.000.000 

x %5)= 1.000.000 TL’ye ulaşıncaya kadar mükellef %20 

yerine %15 oranında kurumlar vergisi ödeyecektir.  



Yararlanamayacak Olanlar-5

• -Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren 

kurumların,

• -İş ortaklıklarının,

• -İnşaat taahhüt işlerinin,

• -4283 sayılı Yap İşlet Modeli elektrik enerjisi üretim  

tesislerinin kurulması ve işletilmesine ilişkin Kanun 

kapsamında yapılan yatırımların,  

• -3996 sayılı Bazı yatırımların Yap İşlet Devret Modeli 

çerçevesinde yaptırılmasına ilişkin Kanun kapsamında 

yapılan yatırımların,

• -Rödovans sözleşmesi kapsamındaki yatırımların,

kazançları yararlandırılmayacaktır.
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Yatırıma mahsuben indirim hakkından 

yararlanılması-3

• Yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma 

katkı tutarının %50'sini ve gerçekleştirilen yatırım 

harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım 

döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde 

edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı 

uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen 

kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu için sıfıra 

kadar indirmeye veya %80'e kadar artırmaya BK 

yetkili kılınmıştır.
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Diğer kazançlardan mahsuben yapılacak indirimin 

hesabı

• 2012/3305 sayılı BKK’nın 15/5. md göre,   hesaplanacak 

yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım 

harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı 

tutarının;

• a) Büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları 

kapsamındaki yatırımlarda; 2 nci bölgede yüzde onunu, 3 

üncü bölgede yüzde yirmisini, 4 üncü bölgede yüzde otuzunu, 

5 inci bölgede yüzde ellisini ve 6 ncı bölgede yüzde 

seksenini,

• b) Stratejik yatırımlarda;  6 ncı bölgede yüzde seksenini, 

diğer bölgelerde yüzde ellisini,

geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer 

faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya 

kurumlar vergisi uygulanabilir.
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Örnek

• Sabit Yatırım Tutarı 10.000.000

• Gerçekleşen 5.000.000

• Yatırıma katkı oranı %20

• Vergi indirim oranı %55

• Yatırıma Katkı Tutarı (10.000.000*%20= 2.000.000

• Vergi ind.Esas kazanç( 2.000.000/0,11)=18.181.818

• Mahsuba esas kazanç(18.181.818*%10= 1.818.181

• Gerçekleşen yatırım tutarı =5.000.000

• 5.000.000>1.818.181

• Kurum diğer faaliyetlerinden elde ettiği1.818.181.TL 

kazanca indirimli kurumlar vergisi oranı uygulayabilir 
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Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi

• KVK Md.32/A’da tevsi yatırımlarda kazancın tespiti, 

tevsi yatırım tutarının kurumun toplam yatırım tutarı-

na oranlanması ile yapılacağı, hesaplamada yeniden 

değerlenmiş tutarların dikkate alınacağı belirtilmiştir.

• Maliye Bakanlığı yeniden değerlenmiş tutardan 

enflasyon düzeltmesi yapılmış olan varlıkları ifade 

ettiği, bunun dışında sabit varlıkların yeniden değer-

lenemeyeceği görüşündedir. Ör: 2010 yılında 100 

birim tevsi yatırım yapılmış ve tesisin toplam brüt 

sabit yatırım tutarı 250 birim ise kazancın %40’ı 

indirimli kısma ait olacaktır. 
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Yurt Dışında Yararlanılan ve Türkiye’de Yerleşmiş 

Olmayan Kişilere Verilen Hizmetlerde %50  Kazanç 

İndirimi
6322 sayılı Kanun ile KVK’nun 5/1. maddesine eklenen 

(ğ) fıkrası ile Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, 

işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara 

Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında 

yararlanılan bazı hizmet faaliyetlerinden elde edilen 

kazancın %50’si kurumlar vergisinden indirilebilecektir.

-İndirim beyanname üzerinde gösterilecek

-İndirimden kazancın olması halinde 

yararlanılabilecek, indirilemeyen kısım gelecek yıla 

devredilemeyecek 
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İndirimden yararlanacak hizmetler

-mimarlık, mühendislik,

-tasarım,

-yazılım,

-tıbbi raporlama,

-muhasebe kaydı tutma,

-Çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti 

Yurt dışındaki müşteriye verilecek ve yararlanma yurt 

dışında olacak. 
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Eğitim ve Sağlık hizmetlerinde %50 Kazanç 

İndirimi

İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak,

• eğitim ve

• sağlık

Alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş

olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran

bu faaliyetlerden elde ettiği kazancın %50’si matrahın

tespitinde indirilebilecektir.
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Eğitim Kazancı istisnası ve YMM Raporu?

• Okul öncesi eğitim, İlköğretim,

• Özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının,

• Rehabilitasyon merkezlerinin,

• Kazançları 5 hesap dönemi kurumlar vergisinden 

istisna edilmiştir. (KVK, Md:5/1-ı)

• Özel okullar kapasitelerinin %10’unu, vakıf 

üniversiteleri %50’sini geçmemek üzere bedelsiz 

eğitim, öğretim ve yurt hizmetleri ve burs ödemeleri 

KDV’nden istisna edilmiştir.(KDVK:17/2-b)

• Bedelsiz okutulan öğrencilere ilişkin yüklenilen KDV 

30/a maddesine göre düzeltilmelidir.
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Eğitim istisnası ile indirimli kurumlar vergisinde 

öncelik

• Eğitim istisnası bulunan firmalar indirimli kurumlar 

vergisinden istisna süresi dolduktan sonra 

yararlanmaya başlayabilecektir. Mahsuben 

yararlanma süresi yatırımın tamamlandığı tarihte 

sona erecektir. Yatırım süresi Kararnamede 

tamamlama vizesinin yapıldığı tarih olmakla birlikte 

Maliye Bakanlığı fiili üretime başlamayı esas 

almaktadır. Hesap dönemi içinde yatırımın 

tamamlanması halinde mahsuben yararlanma sona 

erecektir.

Kanıt Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. 67



İnşaat ve Onarma İşlerinde Dönem Sonu 
İşlemleri 

Geçici kabul tutanağının onay tarihi, işin bitim tarihiyle ilgili 
özel durumlar. (fesih, iflas, ölüm v.b)

Ortak giderlerin dağıtımında maliyet ve hasılat esası.
Demirbaş satışı, kira geliri v.b. durumu

Kullanılmayan makine amortismanlarının durumu

Finansman giderlerinin dağıtımında özel kredilere ait
maliyetlerin ilgili işin maliyetine verilmesi gereği

Atıl fonların değerlendirilmesinden doğan faizlerin beyan
edilip edilmeyeceği

Uzun süre devam eden işlerde tahakkuk ve ödeme
belgelerinin alınması



İnşaat ve Onarma İşlerinde Dönem Sonu 
İşlemleri (devam)

Her işe ait gelir/gider analizinin yağılması

Maliyetler gelirin elde edildiği dönemde sonuç
hesaplarına intikal ettirilmelidir.

Yıllara yaygın olmaya inşaat, taahhüt işlerinde de her iş
itibarıyla maliyet bedelinin tespiti gerekir.

Biten iş gelir ve maliyet giderleri faaliyetten doğan
kar/zarar bölümünde raporlanmalıdır.

Yurt dışı işlere ait faturanın Türkiye’den kesilmesi ve
istisna kazancın beyannamede gösterilmesi

Bilanço ve gelir tablosunun konsolidasyonu



Taşınmazların ve İştirak Hisseleri Satış Kazancı 
İstisnası (Md: 5/e)

Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerine kayıtlı
taşınmazlar ve iştirak hisselerinin satışına ilişkin öteden beri
süre gelen %100’lük istisna 2006 yılından itibaren %75
oranına çekilmiştir.

1) Menkul kıymet ticareti,

2) Taşınmaz ticareti,

3) Taşınmazların kiralaması ile uğraşanlar

Bu amaçla ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından
elde edilen kazançlara istisna uygulayamayacaktır.



Finansal Kiralamada ve Sat Geri Kiralamada Süre ve 

Oran

• Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla 

varlık kiralama şirketlerine satışı ile 6361 sayılı FKFF Şirketleri Kanunu 

kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması 

şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışı ve varlık kiralama ile 

finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma 

satışından doğan kazançlar için istisna %100 olarak uygulanır ve bu 

taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. 

• Söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, kiracı veya sözleşmeden 

kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâli hariç olmak 

üzere, varlık kiralama veya finansal kiralama şirketi tarafından üçüncü 

kişi ve kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların kaynak 

kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama veya finansal kiralama 

şirketine devirden önceki kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan 

toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı gerçekleştiren kurum 

nezdinde vergilendirme yapılır
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Buna göre kurumların;

• kurucu sentleri

• intifa senetleri

• Rüçhan haklarının satışından doğan kazançların 
da 

%75’i istisna kapsamına dahil edilecektir.

Kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama
şirketlerine satışı ile 6361 sayılı FKFF Şirketleri
Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve
sözleşme sonunda geri alınması şeklindeki
satışlarda kazancın %100’ü istisna kapsamındadır.



İstisna satışın yapıldığı yılda uygulanacaktır.
Diğer bir ifade ile istisna da tahsil esası değil
tahakkuk esası geçerlidir. Satışı izleyen 2.yılın
sonuna kadar tahsilat yapılmaz ise istisna hakkı
iptal edilecektir.

Söz konusu istisnada kazancın sermayeye ilave
şartı kaldırılmıştır. 5 yıl süre ile özel fonda
tutulması yeterlidir.

5 yıl içinde şirketin tasfiyesi halinde de işlem
işletmeden çekme sayılarak vergileme
yapılacaktır.

Fon hesabına alma zamanı kurumlar vergisi
beyannamesinin verilme tarihine kadardır.



Satışların para karşılığı yapılması
gerekmektedir. (devir,temlik takas, hariç). Borca
karşılık rızaen devir ve icra yoluyla satışlarda da
istisnadan faydalanılabilir.

İstisnadan faydalanan kurumların ayrıca YMM
raporu düzenlettirmesi gerekir. Tam tasdik
sözleşmesi bulunanlarda ayrıca rapora ihtiyaç
yoktur.



Taşınmazdan Maksat;

• Arazi

• Tapu siciline kaydedilen  bağımsız ve sürekli 
haklar (irtifak hakları)

• Kat mülkiyetine kayıtlı bağımsız bölümler

• Madenler taşınmaz sayılmadığı için maden 
arama ve işletme haklarının satışı bu 
kapsamda değerlendirilmeyecek



Muvazaa olmadıkça grup şirketlerle olan işlemler
de söz konusu istisnadan yararlandırılabilir.

Elde edilen kazancın atıl hale dönüşecek sabit
yatırımlara kanalize edilmesi amaca uygun
olmayacaktır. Arsanın satılıp başka bir mevkiden
arsa satın alınması gibi.

Eski işyerinin satılıp yeni bir işyeri alınmasında
ekonomik katkı varsa istisnadan faydalanılacaktır.



İştirak Hissesinden Maksat;

• Anonim şirketlerin hisse senetleri 

• Limited şirketlerin iştirak payları

• Sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketlerin komanditer ortağa ait ortalık payları 

• İş ortaklarının ortaklık payları 

• Adi ortaklıkların ortaklık payları



Tartışmalı Konular

• Mali gücü artırma 

• Esas sözleşmesinde faaliyet konuları arasında inşaat işi ve 

kiralamanın bulunması

• İstisnadan yararlanılan kazanç kısmının sermayeye ilavesi 

ve sermaye azaltımı ve şirketin tasfiyesi

• Diğer faaliyet konularından zarar edilmiş olması durumunda 

istisna kazancın bilançoda fon hesabında gösterilmesi

• Yenileme fonu ayrılması mümkün (İzmir VDB.9.12.2011

• /176300-716)

• Zararın %75’inin KKEG olarak değerlendirilmesi (Dn. 4. 

Dairesinin 24.5.2010 tarih ve E.2008/5626; K.2010/2984 

sayılı bozma kararında taşınmaz satış zararının ¾’ünün 

matrahın tespitinde gider yazılamayacağı yönünde)
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Teknik Hizmet Kavramı

• KVK’nın 5/1’nci maddesindeki yurt dışında 

yapılan teknik  hizmet gelirlerine  ilişkin 

istisnadan, «esas itibariyle inşaat, onarım ve 

montaj işleriyle ilgili olarak yürütülen planlama, 

projelendirme, mimarlık ve mühendislik, etüd, 

fizibilite, harita tasarım, metraj, keşif, idari ve 

teknik şartname ile ihale dosyası hazırlama, ihale 

değerlendirme, mesleki kontrollük, inşaat 

kontrollüğü, tasarım kontrollüğü, işletmeye alma 

danışmanlığı, proje ve yatırım yönetimi ve benzeri 

hizmetleri» anlamak gerekmektedir. Tam istisna 

kapsamındadır.
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Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Örtülü Sermaye 

Kullanımı

• İlişkili kişi ve emsal bedel esası

• Transfer fiyatlamasında karın dönem sonu itibarıyla 

dağıtıldığının kabulü ne anlama gelmektedir?

• Hazine kaybı kriteri ve KDV

• Her türlü vergi ibaresinin belirsizliği ve geleceği 

okuma

• Örtülü sermaye için ödenen faiz ve kur farkının gider 

yazılamayacağı

• Dönem başı öz sermaye tutarının 3 katını aşmayan 

ilişkili kişi borçlanmaları
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Sermayeye İlave Edilen Fonlar Tasfiye Halinde 

Vergilendirilebilir mi?
• GİB’na göre, tasfiye halinde sermayeye ilave edilen;

• istisna kazançlar ile geçmiş yıllar karları stopaja, 

(GVK, Md:94/6-b ve KVK;15 ve 30)

• Enflasyon düzeltme farkları ise hem kurumlar 

vergisine hem de stopaja tabidir.

• Tasfiye sonucu değeri kalmayan iştirak hisseleri veya 

bağlı ortaklıkların düzeltilmesinden kaynaklanan 

enflasyon düzeltme karlarının durumu ne olacak?

• Tasfiye sonunda ortaklara dağıtılacak bir değer 

yoksa VUK Md.mük.298/A-5 ve Geçici 25. md. Göre 

vergilendirme yapılabilir mi? 
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Enflasyon düzeltmesine tabi tutulan 

varlıkların satışı

• Enflasyon düzeltme farkları ilgili iktisadi kıymetin 

satışı halinde maliyet bedeli kabul edilir. Ancak, 

amortismana tabi olmayan kıymetlerin düzeltilmiş 

değerinin altında satılması halinde düzeltilmiş 

değerle düzeltme öncesi değer arasındaki 2003 

yılı enflasyon düzeltme farkına isabet eden zarar 

kurumlar/gelir vergisi matrahının  tespitinde dikkate 

alınmaz. Örnek, iştirak hisseleri ile arsa 

satışlarında 2003 yılı enflasyon düzeltmesinden 

kaynaklanan zarar kısmı KKE gider olarak dikkate 

alınacaktır. (VUK, Geçici 25/l) 

• 2004 yılı enflasyon farkları vergilendirilmiştir.
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Sermaye azaltımına dikkat!!!

• Geçmiş yıllar karlarının

• Enflasyon düzeltme farkları ve sermaye enflasyon olumlu 

farklarının

• Kurumlar vergisinden istisna kazançların 

• Sermayeye önce ilave edilip sonra çekilmesinde azaltılan 

sermayenin kurumlar vergisi ve kurum stopajına tabi olup 

olmadığına dikkat edilmelidir. Bu durum şirketlerin 

tasfiyelerinde de önemlidir.

• Maliye Bakanlığı sermaye azaltımında azaltılan kısmın 

şirkete en son konulan sermayenin çekildiğinin kabul 

edileceği, vergisiz fonların işletmeden çekilmesinin vergiye 

tabi olduğu görüşündedir.
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Sermaye Azaltarak Kar Dağıtılabilir mi?

İşletmenin sermaye azaltma ihtiyacı iki nedenle ortaya çıkabilir.

1- Gerçekten yüksek sermayeye ihtiyaç kalmamıştır. Ortaklar 

geçmişte koyduğu parayı geri almak isteyebilir.

2- Teknik iflastan kurtulmak için.

Zararlar nedeniyle  esas sermayenin 2/3’ünden fazlası 

kaybedilmiştir. Örneğin, esas sermaye 1.000 TL’dir. Özkaynak 

zararlar nedeniyle 200 TL’ye inmiştir. Azaltılan sermaye zararın 

kapatılmasında kullanıldığı takdirde şirket teknik iflastan 

kurtulur. 

Aksi takdirde ortakların şirkete ya yeni sermaye ilave etmesi ya 

da zararı kapatması gerekir.
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Şirket Aktifleri Değerlenerek Öz Kaynaklar 

Yükseltilebilir mi?

• Yeniden değerleme ve enflasyon düzeltmesi yapılması yasal olarak 

imkansız. 

• Finansal tablolar TFRS ilkeleri doğrultusunda düzenlenmediği ve 

bağımsız denetime tabi şirkete statüsünde olunmadığı halde aktifler 

gerçeğe uygun değerle değerlenerek farklar öz kaynaklar hesap 

grubunda gösterilebilir mi?

• SPK’nın 16.12.2011 tarihli kararında, kurul kaydındaki şirketlerin 

enflasyon düzeltmesi hariç, mahkemece atanan bilirkişi marifetiyle 

veya gayrimenkul değerleme şirketlerince maddi duran varlıkların 

değerlenmesi sonucu ortaya çıkan fonun sermayeye ilave edilmesinin 

mümkün olmadığı belirtilmiştir. GİB’nın da görüşü bu yönde. 

Değerleme farkı dipnotlarda belirtilebilir.

• Yaratıcı muhasebecilik- muhasebe hilesine dikkat!!!
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Yatırım kredisi faizlerinin kaydı

• 163 nolu VUK Tebliği

• Alınan kredilerin bir kısmının mevduatta tutularak 

faiz elde edilmesi halinde yatırım maliyetine 

kaydedilmesi gereken tutarın hesabı

• Yabancı para cinsinden alınan kredilere ait kur farkı 

gelir/zararlarının yatırım maliyetine kaydı ve 334 

nolu VUK Gn. Tebliği
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Örtülü sermaye kullanımında Hazine Zararı 

Kriteri Yok

• Örtülü sermaye kullanan ilişkili şirketler hesap dönemi

sonunda beyannamelerini bu durumu dikkate alarak

düzenleyebilirler. Örtülü sermaye kullanan taraf bu tutarı

beyannamesinde KKEG olarak diğer taraf da iştirak kazancı

istisnası olarak gösterebilir. Vergi inceleme raporunun

sonucunu beklemeye gerek yok.

• Her iki şirketin karlı veya zararlı olması sonucu etkilemez.

Örtülü sermaye kullanımında «hazine zararı» kriteri yok.

Dolayısı ile düzeltmenin iki tarafın kar/zarar durumuna

bakılmadan dönem sonunda yapılması gerekir.

• Alacaklı tarafın düzenleyeceği faiz ve kur farkı faturasındaki

KDV’nin borçlu tarafından indirilip indirilmeyeceği tartışmalı.

Maliye KDV Kan. 30/d gereği indirim yapılamayacağı

görüşünde.
87



Örtülü sermaye sayılmayan borçlanmalar

• Ortakların veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdi

teminatlar karşılığında 3. kişilerden yapılan borçlanmalar

• İştiraklerinin ortaklıklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin banka 

ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin 

ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırıldığı 

borçlanmalar

• Bankalardan sağlanan krediler

• Finansman şirketleri tarafından sağlanan borçlanmalar

• İlişkili banka ve kredi kuruluşlarından alınan borçlanmalarda 

%50 indirim

• %10 oranının altında ortaklık, oy hakkı veya kar payı hakkına 

sahip bulunanlardan temin edilen borçlanmalar
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Nakden Taahhüt Edilen Sermayenin Şirket 

Karlardan Karşılanması Kar Dağıtımı Sayılır Mı?

• Şirket genel kurulu nakden taahhüt edilen 

sermayeden ödenmeyen kısmını veya tamamını 

geçmiş yıllar karlarından karşıladığı takdirde söz 

konusu işlemin kar dağıtımı olarak değerlendirilmesi 

gerekir. Genel kurulun kararı ancak genel kurul 

tarafından değiştirilebilir.

• Ancak genel kurul sermaye maddesinde değişiklik 

yaparak taahhüt edilen sermayenin ödenmeyen 

kısmının şirketin geçmiş yıllar karlarından 

karşılanacağına karar verdiği takdirde artık kar 

dağıtımından söz edilemez. Yapılan işlemin GVK 

94/6 madde çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.
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KAR PAYI AVANS DAĞITILMASI

• Şirket esas sözleşmesinde kar payı avansı dağıtılabileceğine ilişkin 

hüküm bulunmasında fayda var. Tebliğde açıklık yok.

• Kâr payı avansı dağıtılacak hesap dönemi içinde yapılacak genel kurul 

toplantısında karara bağlanır. 3, 6 ve 9. ay kazançları üzerinden 

dağıtılabilir.

• Kâr payı avansı dağıtımına ilişkin rapor hazırlanır

• Dağıtılacak avans tutarı ara dönem karının yarısını aşamaz

• Vergi kesintisi yapılması gerekir.

• Kanuni yedek akçelerin hesaplanması gerekmekle birlikte bilançoda 

gösterilmesi gerekmez. 

• Kâr payı avansı yönetim kurulu kararını izleyen en geç 6 hafta içerisinde 

ödenir.

• Ortaklar tarafından kar payı avansının elde edilme zamanı?

• Yıllara yaygın inşaat işlerinde kar payı avansı yıl sonu kazancı üzerinden 

dağıtılabilir düşüncesindeyim. 

• Kar payı avansı dağıtımında transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı görüşüne katılmıyorum.
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Kar Payına ilişkin Bilanço TFRS’ye Mi VUK’na

Göre Mi Hazırlanacak?

• Tebliğde avans kar payının TTK’nda belirtilen 

finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan 

bilanço karı esas alınarak hesaplanacağı 

belirtilmiştir.  

• 6335 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler nedeniyle 

denetime tabi olmayan şirketler tarafından 

düzenlenecek finansal tabloların Vergi Usul 

Kanununda belirtilen değerleme ilkelerine göre 

hazırlanması gerektiğinden, bu şirketlerde avans kar 

payına esas karın VUK değerleme hükümlerine göre 

tespit edilmesi gerekmektedir.   
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Avans kar payı tablosu

• ARA DÖNEM KARI 10.000

• Geçmiş yıl zararı (-) 0

• Kurumlar vergisi (-) 2.000

• Gelir vergisi (-) 0

• Diğer Vergiler (-) 0

• 1. Tertip yedek akçe (-) 500

• DAĞITIMA ESAS TUTAR= 7.500

• Dağıtılabilecek Tutar ½ 3.750

• 2. Tertip yedek akçe %10 375

• ÖDENECEK KAR PAYI 3.375
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Kar payı avansının muhasebe kaydı

• 193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 2.000

360- ÖDENECEK VERGİLER 2.000

• ----------------------------------/------------------------

• 184- ORTAK. DAĞIT. KAR PAYI AVANSI 3.375

• 331- ORTAKLARA BORÇLAR  3.375

• ---------------------------------------------/---------------

• 331-ORTAKLARA BORÇLAR 3.375

360-ÖDENECEK VERGİLER  506,25

• 102-BANKALAR (Ortaklara net ödeme) 2.868,75

• ____________________/___________________

• 360-ÖDENECEK VERGİLER 506,25

102-BANKALAR (Gelir vergisi stopajı ödeme) 506,25

---------------------/----------------------------------------
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Ertesi yılın kaydı

• 1. ve 2. tertip yedek akçenin ertesi yılda dönem/geçmiş yıl 

karından ayrılması gerektiği görüşündeyim.

• Tablodaki «gelir vergisi» ortaklardan kesilecek %15 vergi 

kesintisi değil, kurum kazancı üzerinden ödenen vergilerin 

tamamı kurumlar vergisi veya kurum stopajıdır. İfade doğru 

değil.

--------------------------/---------------------------
• 570- GEÇMİŞ YILLAR KARI 4.250.-

• 184- ORTAK. DAĞI KAR PAYI AVANSI 3.375.-
• 540- 1. TERTİP YEDEK AKÇE 500

• 540- 2. TERTİP YEDEK AKÇE 375.-

• ------------------------/ ---------------------------------

• .
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KURUM ORTAKLARDA AVANS KAR PAYININ 

KAYDI

• -----------------------/-------------------------

• 132-Bağlı Ort Alacak 3.375.-

– 449-Alınan Diğer Avanslar 3. 375.-

– ----------------------/----------------------------

– Kar payını alan şirket bu karı döneme ait gelir 

tablosunda göstermeyecek. Karın hukuken dağıtıldığı 

yılda beyannamesinde iştirak kazancı istisnası olarak 

gösterecektir.

– Kurum ortaktan kar dağıtımında %15 stopaj 

yapılmayacaktır.
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Avans Kar Payının Sonuç Hesabına Alınması

• -----------------------/----------------------------

• 349-Alıanan Diğer Avanslar 3.375.-

• 640/641-İştiraklerden Temettü 3.375.-

• ----------------------/-------------------------------
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TTK’na göre dönem karından ayrılacak yedek akçeler

• 1. tertip yedek akçe dönem karının %5’i kadar olup ödenmiş 

sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar (kurumlar vergisi 

ödendikten sonra kalan net kardan ayrılmalı)(TTK,519)

• 2. Tertip yedek akçe dağıtılmasına karar verilen karın %10’u. 

Üst sınır yok. Ortağa dağıtılmasına karar verilen brüt kar payı 

üzerinden hesaplanmalı. Kalan kısımdan %15 vergi stopajı 

hesaplanmalı. Tam mükellef kurum ortaklarda stopaj yok.

• Kanuni yedek akçeler  tescil edilen sermayenin yarısını 

aşmadıkça başka amaçla kullanılamaz, ortaklara 

dağıtılamaz. Sermayeye dahi ilave edilemez. Zararların 

kapatılmasında kullanılabilir.

• 1.Temettü ödenmiş sermayenin %5’i olup, dağıtılması 

zorunludur. Ortakların tamamı dağıtılmasını istemezse sorun 

yok. Vergi kesintisi var, 2.tertip yedek akçe kesilmez.
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Örnek

• 1. tertip yedek akçe ertesi yılın başında dönem 

karının geçmiş yıllar karı hesabına alınması 

sırasında genel kurul kararına gerek olmaksızın 

ayrılabilir. Kanuni bir zorunluluk olduğu için.
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İş ortaklıklarına ilişkin özellikler

• İş ortaklıklarının sona ermesi halinde kurumlar 

vergisi beyannamesinin verilme zamanı

• İş ortaklıklarının gerçek kişi ortaklarının payına 

düşen kazancın elde edildiği (beyan edilmesi 

gerektiği) dönem

• İş ortaklıklarının ortaklarının vergi iade alacakları iş 

ortaklığının borcuna mahsup edilebilir, ancak iş 

ortaklığının vergi iade alacağı ortaklarının vergi 

borcuna mahsup edilemez!!!!

• İş ortaklığı dağıldıktan sonra elde edilen gelir 

ortaklarca payları oranında beyan edilmeli

Kanıt Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. 99



Personele ödenen (temettü) primlerin kurum 

kazancından indirimi

• Personele ödenen primler ücrettir

• Primin ilgili döneme ait kurumlar vergisi 

beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar 

ödenmesi halinde kazancın tespitinde indirim 

konusu edilebilir

• Prime ait gelir vergisi ve SGK primi ödeme 

tarihinde  hesaplanır.

• Primin yönetim kurulunca belirlenmesi ve genel 

kurulca onaylandıktan sonra ödenmesi uygun olur
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1. Yöntem: Karşılık Ayrılması
• ------------------------- 31.12.2013 -----------------------

• 770- Genel Yönetim Gideri 100

• Veya 

• 720- Direkt İşçilik Giderleri 100

381- Gider Tahakkukları 100

– ---------------------------30.03.2014   ----------------------------

– 381- Gider Tahakkukları 100

– 770- SGK İşveren Primi 12

• 335-Personele Borçlar 60

• 360-Ödenecek Vergiler 20

• 361-Ödenecek Sigorta Primleri 32

• -------------------------------/ ------------------------------------------
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2. Yöntem: Beyanname üzerinde indirim

• Dönem kazancı 1.000

• Ödenecek Temettü -100

• Matrah 900

• Vergi 180

• Net Kar 820

• --------------- 30.3.2014 -------------------

• 570 Geçmiş yıllar Karı 100

• 770 İşveren sigorta primleri 12

– 335. Personele Borçlar 52

– 360. Ödenecek Vergiler 19

– 361. Ödenecek SGK Primi Borçları 31

– 540. 2.tertip yedek akçe 10
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3. Yöntem: Geçmiş yıl karından dağıtım

• -------------------- 30.3.2014 ------------------------

• 570- Geçmiş yıllar karları 100

• 770- İşveren Sigorta primi 12

• 335-Personele borçlar 52

– 360-Ödenecek vergiler 19

– 361-Ödenecek SGK primleri 31

– 540-İkinci tertip yedek akçe 10 

– --------------------------------/ --------------------------------

– 3. Yöntemde ücret ödemesi kurumlar vergisine tabi 

tutulan kazanç üzerinden  yapılacak ve ayrıca gider 

olarak yazılamayacağı için işletmenin aleyhine olacaktır. 

Ayrıca 2 ve 3. yöntemde işçinin eline daha az ücret 
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Tekrar Finansman Gider Kısıtlaması

• 6322 sayılı Kanun ile KVK’nun 11 inci maddesine eklenen 

bent hükmüne göre öz sermayesi yetersiz işletmelerde 

borçlanmayı azaltmak amacıyla finansman giderlerinin belli 

bir kısmının kurum kazancından indirilmesi yasaklanmıştır.  

• Buna göre, kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal 

kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan 

yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, 

aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine 

eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara 

ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve 

benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları 

toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca 

kararlaştırılan kısmı kanunen kabul edilmeyen gider olarak 

dikkate  alınabilecektir. Henüz BKK çıkmamıştır.
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Kat karşılığı  inşaat işleri
• 30 nolu KDV tebliği 60 nolu sirküler ile teyit edildi.

• Hatta bir adım ileri gidilerek arsa sahibine teslim edilen 

bağımsız bölümlerin emsal bedeline «arsa bedelinin de dahil» 

edilmesi gerektiği belirtildi. Arsa sahibi kendisine ait arsa için 

de KDV ödemek zorunda bırakıldı.

• Kat karşılığı işleminde arsa sahibine dairelerin tesliminde 

fatura ve emsal bedel sorunu devam ediyor. Emsal bedel 

müteahhidin birim m2’ye isabet eden inşaat harcamasıdır. 

• Tapu veya noter dışında alıcı ve satıcı arasında yapılan 

taşınmaz satış sözleşmesi «bir hususu ispat ve belli 

etme» gücü taşımadığından damga vergisine tabi kağıt 

sayılmaz. (TMK Md:705-706;Tapu K. Md:26 ve Noterlik 

Kanunu Md:60 ve Dn.7.D.20.10.2009 kararı)

• Hasılat paylaşımında vergilendirme (60 nolu sirküler)
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Hasılat paylaşımı
• Kat karşılığı arsa sözleşmesinden farklı olarak arsa sahibi arsasını 

yapılacak inşaatın satış hasılatının belli bir oranını veya tutarını 

müteahhitten nakden tahsil etmesi şeklindeki sözleşme türüdür.

• Vadeli satış sözleşmesi niteliğindedir.

• Mal değişim (Trampa ) sözleşmesi değildir.

• İstisna akdi yoktur.

• Ortaklık ilişkisi yoktur.

• Bağımsız bölümler müteahhit tarafından fatura edildiğinden KDV 

müteahhide aittir. (60 nolu KDV sirküleri)

• Arsa 5 yıldan fazla süre elde tutuluyorsa ve sahibi tacir değilse arsa 

sahibinin kazancı gelir vergisine tabi değildir. 

• Hasılat paylaşımı sözleşmesi «satış vaadi sözleşmesi» 

niteliğindedir.

• Maliye hasılat paylaşımını da «kat karşılığı» niteliğinde görmektedir.

• Arsa bedelinin güvencesinin nasıl sağlanacağı açık değil.
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Aktife kayıtlı arsanın hasılat paylaşımın

• Arsa aktife kayıtlı ise ticari ilişki söz konusu olup müteahhide teslimi 

KDV’ne tabidir. Ancak aktifte 2 yıldan fazla kalan arsalar diğer 

şartlar sağlanıyorsa KVK 5/1- e maddesine göre %75 istisnadan ve 

KDV Kan. 17/4- r maddesine göre KDV istisnası mümkündür.

• Tapu harcının hem arsanın müteahhide, müteahhidin de alıcılara 

bağımsız bölümleri tesliminde ayrı ayrı hesaplanması gerekir.

• Damga vergisi yönünden ise arsa sahibi ile müteahhit arasında 

noterde yapılacak sözleşmede bedel belli değilse yani ilerde 

yapılacak satışlara endeksli ise emlak vergi değeri üzerinden, bedel 

belli ise sözleşmede belirtilen tutar üzerinden damga vergisi 

ödenmesi gerekir.

• Tapuya şerh vermek suretiyle doğrudan arsa sahibi tarafından 

alıcıya kat irtifaklı tapunun devri mümkün gibi görünüyorsa da satıcı 

gerçekte müteahhit olduğu halde arsa sahibi satıcı gibi 

görüneceğinden sorun vardır. Bu nedenle çift tapu harcı ödenmeli.
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KDV YÖNÜNDEN YAPILACAK İŞLEMLERİ

• Aralık ayına ait beyannamede devren KDV tutarı ile mizanda

190 hesabın mutabık olup olmadığı, beyannamede

ödenecek KDV varsa 360 no’lu hesapla mizanın uyumu.

• Gelir Tablosuna yansıyan KDV’ne tabi gelirler toplamı ile

KDV beyannamelerindeki teslim ve hizmet toplamının

uyumu var mı?

• KDV tevkifatına tabi işlemlerin kontrolü (2 No.Beyanname

konusu)

• Kur farklarında KDV hesap dönemi sonunda değil

borcun/alacağın kapatıldığı (fiilen ödendiği) dönemde
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KDV DÖNEM SONU İŞLEMLERİ -2

• İndirimli orana tabi teslimleri olan mükelleflerde

teslim ve hizmet tutarlarının KDV oranları itibariyle

uyumunun kontrolü yapılmalı.

• İhraç kayıtlı satışı olanlarda 192 ve 392 no’lu

hesapların satış faturaları ve gümrük

beyannameleri ile karşılaştırılması.

• KDV iadesinden olan alacaklar vergi borçlarına

mahsup edilmiş ise dilekçeler ile 360 ve 361 no’lu

hesapların kontrolü yapılmalı.
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ORTAKLARDAN ALACAK VE BORÇLAR 

HESAPLARININ DEĞERLEMESİ VE KDV

1-Esas iştigal konusu borç para alıp verme işi olmayanlar 

BSMV mükellefi sayılmayacak, KDV mükellefi sayılacak

2- Ortağa verilen borcun işletmeye ait olması hali

3- Verilen borcun bir kredi kurumundan temin edilmesi hali

4- Ortakların işletmeden olan alacaklarının değerlemesinde 

özellikli hususlar

5-Transfer fiyatlaması ve örtülü sermaye kullanımında KDV 

durumu

110



KDV yönünden dönem sonunda yapılması 

gereken son kontroller
• Ciro primleri ve dönem sonunda yapılan iskontolar nedeniyle 

KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme 

işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge 

düzenlenmek ve bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV 

matrahında değişikliğe neden olan iskonto tutarına ilk teslim 

veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV 

oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır. (116 nolu KDV 

Tebliği) Yurt dışından elde edilen ciro primlerine ait KDV’nin 

de hesaplanan KDV olarak dikkate alınacaktır. Bu görüşe 

katılmıyoruz.

• Önceki yıla ait faturalardaki KDV izleyen yılın 

beyannamesinde indirilemez.

• Binek otomobillerine ait KDV indirilemez, ancak rent a car, 

sıfır ve 2. el otomobil alım satımı yapanlarda KDV indirilebilir.
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Hizmet ithalatında KDV
• Hizmet ithalatında 2 nolu KDV beyanı unutulmamalıdır. 

Yararlanma yurt dışında ise KDV hesaplanmayacak. (Yurt 

dışı pazarlama komisyonu, dava takibi, pazar araştırması)

• Royalti ve know how adında yurt dışına yapılan ödemeler 

gayri maddi hak niteliğinde olup gelir/kurumlar vergisi ve 

KDV stopajına tabi. Ciro üzerinden yapılan ödemelerin 

danışmanlık kapsamında değerlendirilmesi doğru değil. 

Yurt dışı ciro primleri nedeniyle KDV hesaplanmamalı.

• Serbest meslek kazancı kapsamındaki ÇVÖ Anlaşması 

olan ülkelere yapılan ödemelerde 180 gün şartı 

değerlendirilmeli

• Maliye önce stopaj yap sonra iade al görüşünde. Kanunda 

böyle bir kural yok. Vergilememe esası kabul edilmiştir. 

Ancak mukimlik belgesi aranması gerekiyor.
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Yazılımın internet ve CD ortamında ithali

• Yurt dışından internet ortamında ithal edilen yazılım bedelleri 

gümrük vergisine tabi değil, ancak yazılım bedeli hizmet ithali 

çerçevesinde 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilmelidir.

• Yazılımın CD ortamında ithal edilmesi halinde eşya kısmı 

gümrük vergisine tabi, yazılım bedeli ayrılabiliyorsa gümrük 

vergisine tabi değil. Yazılım bedelinin KDV gümrükte 

ödenmelidir.

• İthal edilen mala ait yazılım bedeli eşyadan ayrılamıyorsa 

eşyanın beyan edilen fatura bedeli gümrük vergisine ve KDV 

tabi tutulmalı ve gümrükte ödenmelidir.

• Bilgisayar yazılımının gayrimaddi hak niteliğinde olması 

halinde serbest meslek kazancı kapsamında ayrıca %20 

veya ÇVÖ anlaşmaları dikkate alınarak kurumlar vergisi 

stopajı yapılması gerekir.
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Dönem Karı Üzerinden Vergi Hesaplanması

• Kurumlar vergisi oranı %20’dir. Ancak indirimli 

vergi oranı hakkından yararlananlarda (teşvik 

belgesi alanlarda) bu oran daha düşük olabilir.

• Dönem karından ayrılan vergi gelir tablosunda ve 

bilançoda gösterilir.

• TTK’na göre ayrılması gereken yedek akçelerin 

izleyen yılın kayıtlarında gösterilmesi gerekir.

• Avans kar payı dağıtılması halinde dağıtılan karın 

ortaklara avans hesabında gösterilmesi uygun 

olur.
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Vergi Karşılığının kaydı

• Geçici Vergi;(Dönem içi kayıtları)

• ------------------------/-----------------
• 193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar xxx

• 360- Ödenecek Vergiler ve Fonlar xxx

• ------------------------------/---------------

• Kurumlar vergisi karşılığı;(Dönem Sonu Kaydı)

• 691- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılığı xxx

– 370- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yük. Karşılığı xxx

– -------------------/-----------------------------------

– 371-Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yük. xxx

» 193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar xxx

» ---------------------------/--------------

Ödenmeyen geçici verginin beyanname üzerinden indirilmemesi 

ve bilançoda gösterilmemesi gerekir. Ödenmeyen geçici verginin 

tahakkuk kaydı ters kayıtla kapatılmalıdır.
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Zarar Mahsuplarına Dikkat…!

• KVK 9. maddeye göre geçmiş yıllar zararlarının mahsup 

edilebilmesi için;

• 5 yıldan fazla nakledilmemek,

• Her yılın zarar tutarının beyannamede ayrı ayrı gösterilmesi,

• Mahsup edilecek zararın ilgili olduğu dönem 

beyannamesinde gösterilmesi, gerekmektedir.

• İlgili olduğu yıl beyannamesinde veya izleyen yıllarda 

gösterilmeyen geçmiş yıl zararları kazancın olduğu dönemde 

indirilebilir mi? Şekil mi önemli, öz mü? Maliye’nin görüşü 

şeklin özün önünde olduğu yönünde. Düzeltme beyanı 

verilebilir.

• Devralınan kurum zararlarının beyannamede gösterilmesi

• Devralınan kurumun öz kaynağını aşan zararların mahsup 

edilemeyeceği
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Hediyeler ve hediye çekleri
• Özellikle yıl sonunda verilen hediyeleri reklam ve tanıtım 

gideri sayabilir miyiz? 

• Hediye çeklerinin durumu. Mağaza tarafından 7 gün 

içinde fatura düzenlenmesi gereği.

• Kamu Etik Kurulunun kamu için belirlediği tutarın özel 

sektör için de geçerli olması, belirlenen tutarı aşan kısmın 

KKEG olarak dikkate alınması gerektiği görüşündeyim.

• Televizyon, saat ve benzeri değerli hediyelerin pazarlama 

gideri sayılması kabul edilemez. Hediyenin kuruma 

verilmesi halinde aktife alınıp gelir yazılması gerekir.

• Yılsonundaki tanıtım amaçlı takvim ve  

benzerlerine dikkat edilmelidir.
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EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEMEK ZORUNDA 

OLANLAR

Aktif toplamı veya net satışları toplamı belli tutarın altında

kalan işletmeler ek mali tabloları (Kar dağıtımı) düzenlemek

zorunda değildir. (2013 yılında aktif toplamı 12.106.500.-

TL’nin veya net satışları toplamı 26.902.900.-TL’nin altında

kalan işletmeler ek mali tabloları 2014 yılında verecekleri

beyannamelerine eklemek zorunda değildir.

Ancak ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler,

verecekleri yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine

söz konusu tablolardan sadece “Kar Dağıtım Tablosunu»

eklemeleri gerekmektedir. Gerçek kişilerin kar dağıtım tablosu

düzenlemesi anlamsızdır. Ancak Maliye Bakanlığınca çıkarılan

tebliğde gelir vergisi mükelleflerinin de bu tabloyu düzenlemesi

gerektiği belirtilmiştir. (8 nolu Tebliğ)
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