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¥RT¦L¦ SERMAYEDEN 

BAHSEDEBķLMEK ķ¢ķN

1. DoĶrudan veya dolaylĔ olarak ortak veya 

ortakla iliĹkili kiĹiden bir bor temin edilmesi,

2. Borcun iĹletmede kullanĔlmasĔ, 

3. Bu Ĺekilde kullanĔlan borcun hesap dºnemi 

iinde herhangi bir tarihte kurumun ºz 

sermayesinin ¿ katĔnĔ aĹmasĔ

gerekmektedir. 
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ORTAKLA ķLķĸKķLķ Kķĸķ 

KAVRAMI

ÂOrtaklĔk iliĹkisi ķMKBõde iĹlem gºren hisselerin 

edinilmesi ile doĶuyorsa en az % 10 oranĔnda 

ortaklĔk payĔ sĔnĔrĔ getirilmiĹtir.

ÂAyrĔca ºrt¿l¿ sermayenin tespiti amacĔyla 

yapĔlacak kĔyaslama sĔrasĔnda, ana faaliyet 

konusuna uygun olarakfaaliyette bulunan ve 

ortak veya ortakla iliĹkili kiĹi sayĔlan banka veya 

benzerikredi kurumlarĔndan yapĔlan 

borlanmalar % 50 oranĔnda dikkate alĔnacaktĔr. 
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ORTAKLA ķLķĸKķLķ Kķĸķ 

KAVRAMI

ÂYalnĔzca iliĹkili Ĺirketlere finansman 

temin eden kredi ĹirketlerindenyapĔlan 

borlanmalarda %50 oranĔ dikkate 

alĔnmayacak olup genel kurallar 

erevesinde iĹlem yapĔlacaktĔr. 
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ORTAKLA ķLķĸKķLķ Kķĸķ 

KAVRAMI

OrtaklĔk paylarĔ ve bor tutarlarĔ ile ilgili 

oranlarĔn, bor veren ortaklar ve ortaklarĔn 

iliĹkide bulunduĶu kiĹiler iin ayrĔ ayrĔ deĶil, 

toplucadikkate alĔnmasĔ gerekmektedir.
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ORTAKLA ķLķĸKķLķ Kķĸķ KAVRAMI

Â¥rneĶin,

Â¥z sermayesi 100 birim olan bir kurumun 

ÂOrtaĶĔndan 200 birim, 

ÂOrtakla iliĹkili bankadan da 300 birim bor aldĔĶĔnĔ 

kabul edelim. 

ÂBu durumda ºz sermaye ile kĔyaslanacak bor tutarĔ 

ortaktan alĔnan 200 birim ile bankadan alĔnan 300 

birimin yarĔsĔnĔn toplamĔ [200 + (300/2) =] 350 birim 

olacaktĔr. 

Â¥z sermayenin 3 katĔnĔ aĹan 50 birimlik borca ait faiz 

veya kur farkĔ kurum kazancĔndan indirilemeyecektir. 
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BOR¢ / ¥Z SERMAYE ORANI

ÂKĔyaslamada dikkate alĔnacak ºz sermaye hesap 

dºnemi baĹĔndakiºz sermayedir.

ÂBorcun niteliĶine iliĹkin herhangi bir belirleme 

yapĔlmamĔĹtĔr. Bu nedenle, ticari borlar da mali 

borlar gibi kĔyaslamada dikkate alĔnabilecektir. Bu 

kapsamda, ºrneĶin, ortak veya ortakla iliĹkili 

kiĹilerden yapĔlan ithalat sonucunda doĶan 

borlar¿zerinden hesaplanan kur farklarĔda 

kanunen kabul edilmeyen gider olacaktĔr. 
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KARĸI KURUM D¦ZELTMESķ 

Â¥rt¿l¿ sermaye ¿zerinden ºdenen veya hesaplanan 

faiz ve benzerleri, gelir ve kurumlar vergisi 

kanunlarĔnĔn uygulanmasĔnda, gerek bor alan 

gerekse bor veren nezdinde, ºrt¿l¿ sermaye 

ĹartlarĔnĔn gerekleĹtiĶi hesap dºneminin son 

g¿n¿ itibarĔyladaĶĔtĔlmĔĹ k©r payĔveya dar 

m¿kellefler iin ana merkeze aktarĔlan tutar sayĔlĔr.

ÂAncak, ºrt¿l¿ sermaye ¿zerinden ºdenen veya 

hesaplanan kur farklarĔkar payĔ sayĔlmayacaktĔr.
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KARĸI KURUM D¦ZELTMESķ

ÂBu Ĺekilde daĶĔtĔlmĔĹ k©r payĔ, net k©r payĔ 

tutarĔ olarak kabul edilecek ve br¿te 

tamamlanmasĔ sonucu bulunacak tutar 

¿zerinden ortaklarĔn hukuki niteliĶine gºre

belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapĔlacaktĔr. 
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KARĸI KURUM D¦ZELTMESķ

ÂDaha ºnce yapĔlan vergilendirme iĹlemleri, tam 

m¿kellef kurumlar nezdinde yapĔlacak 

d¿zeltmede ºrt¿l¿ sermayeye iliĹkin kur 

farklarĔnĔ da kapsayacak Ĺekilde, taraf  olan 

m¿kellefler nezdinde d¿zeltilir. Ancak bu 

d¿zeltmenin yapĔlabilmesi iin,  ºrt¿l¿ sermaye 

kullanan kurum adĔna tarh edilen vergilerin 

kesinleĹmiĹ ve ºdenmiĹ olmasĔ 

gerekmektedir.
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KARĸI KURUM D¦ZELTMESķ

ÂHesap dºnemi kapanmadan, ilgili geici 

vergilendirme dºneminde m¿kellefler karĹĔ 

kurum d¿zeltmesini kendileri yapacaklardĔr.

ÂHesap dºnemi kapandĔktan sonra ise vergi 

dairesine d¿zeltme talebinde bulunulmasĔ 

gerekmektedir.

Âķnceleme yapĔlmasĔ halinde ise, bu d¿zeltmenin 

ne Ĺekilde yapĔlacaĶĔ tebliĶde belirtilmemiĹ, 

kanaatimizce, bu durumda d¿zeltmenin, 

d¿zeltme talebi ile yapĔlmasĔ gerekmektedir.
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¥RT¦L¦ SERMAYENķN TESPķTķ 

SONUCUNDA YAPILACAK ķĸLEMLER

1-Bor alan kurum nezdinde gider reddi

2-Kur farkĔ dĔĹĔndaºdenen veya hesaplanan 
tutarlar ¿zerinden kar daĶĔtĔm stopajĔ

Â Bor veren tam m¿kellef kurum ise bu stopaj 
yapĔlamayacak (KVK md.15õe gºre tam m¿kellef 
kurumlarĔn elde ettiĶi kar paylarĔ iin stopaj 
yapĔlmaz.) 

Â Bor veren dar m¿kellef kurum (iĹyeri veya 
daimi temsilcileri ile gelir elde edenler hari) ise 
stopaj yapĔlĔr. 

Â Bor veren gerek kiĹi ise stopaj yapĔlĔr.
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¥RT¦L¦ SERMAYENķN TESPķTķ 

SONUCUNDA YAPILACAK ķĸLEMLER

3- Kar daĶĔtĔmĔ sayĔlan faiz, kur farkĔ ve benzeri 

ºdemeler bor veren kurum/kiĹinezdinde gelir 

reddi yapĔlĔr.
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¥ZELLķK ARZEDEN KONULAR

ÂKUR FARKI GELķRLERķNķN DURUMU

¥rt¿l¿ sermaye kabul edilen borlanmalarda 
YTLõnin deĶer kazanmasĔ sonucu oluĹacak kur 
farkĔ gelirleri sºz konusu borcun ºrt¿l¿ yoldan 
konulan bir sermaye olarak kabul edilmesinin bir 
sonucu olarak, vergiye tabi kurum kazancĔnĔn 
tespitinde gelir olarak dikkate alĔnmasĔ sºz 
konusu olmayacaktĔr.

Ancak, Kanunõda KKE Gelir diye bir 
d¿zenleme yok!!!!!!!!!!
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¥ZELLķK ARZEDEN KONULAR
ÂD¥VķZ CķNSķNDEN YAPILAN 

BOR¢LANMALARDA KIYASLAMADA 

DķKKATE ALINACAK BOR¢ TUTARI

YabancĔ para ¿zerinden yapĔlan borlanmalara iliĹkin 

bor/ºz sermaye hesabĔnda, her bir borcun alĔndĔĶĔ 

tarihte geerli olan dºviz kuru esas alĔnacaktĔr.

YabancĔ para ¿zerinden alĔnan borcun vadesinin izleyen 

yĔla sarkmasĔ halinde, izleyen yĔl iin sºz konusu 

hesaplama, borcun ºdenmeyen tutarĔnĔn bilano g¿n¿ 

itibarĔyla Vergi Usul Kanunu h¿k¿mlerine gºre 

deĶerlenmiĹ tutarĔ esas alĔnmak suretiyle

yapĔlacaktĔr. 
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¥ZELLķK ARZEDEN KONULAR
ÂMAL VE HķZMET ALIMI NEDENķYLE 

OLUĸAN BOR¢LAR

Piyasa koĹullarĔ ve ticari team¿lleregºre yapĔlan 

vadeli mal ve hizmet alĔmlarĔ ile ilgili olarak ortaya Ĕkan 

borlanmalarda, vade farkĔ tutarlarĔ ayrĔca 

hesaplanmĔĹ olsa dabu bor tutarlarĔ ºrt¿l¿ 

sermayenin varlĔĶĔnĔn tespitinde dikkate alĔnmayacaktĔr. 

Sºz konusu s¿releri aĹanvadeli alĔmlar nedeniyle 

ortaya Ĕkan borlar ºrt¿l¿ sermayenin varlĔĶĔnĔn 

tespitinde dikkate alĔnacak; bu Ĺekilde hesaplanan ºrt¿l¿ 

sermaye tutarĔna isabet eden vade farklarĔ tespit edilerek 

ºrt¿l¿ sermaye ¿zerinden ºdenen faiz olarak kabul 

edilecektir. 
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¥ZELLķK ARZEDEN 

KONULAR

ÂALINAN AVANSLAR

Avanslar hangi amala verilirse verilsin iĹletmeye 
finansman imkanĔ saĶlarlar. DolayĔsĔyla, alĔnan 
avanslar da iĹletme bakĔmĔndan alĔnan bor 
olarak deĶerlendirilecekve ºrt¿l¿ sermaye 
hesaplamasĔnda dikkate alĔnacaktĔr. Ancak, inĹaat 
iĹlerinde yapĔlan iĹ kĔsmĔ ile orantĔlĔ olarak 
hesaplanĔp ºdenen istihkak bedellerinin avans 
olarak kabul edilip ºrt¿l¿ sermayenin hesabĔnda 
bor unsuru olarak dikkate alĔnmasĔ sºz konusu 
deĶildir. 
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¥ZELLķK ARZEDEN 

KONULAR

ÂMALķYETķ OLMAYAN BOR¢LANMALAR 

KIYASLAMADA DķKKATE ALINACAK MI?

¥rneĶin; ºz sermaye 100 birim, faiz hesaplanan 

bor tutarĔ 200 birim, faiz hesaplamayan bor 

tutarĔ 200 birim, ºrt¿l¿ sermaye var mĔ?
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¥ZELLķK ARZEDEN KONULAR

ÂATķK ALIMI NEDENķYLE OLUĸAN 

BOR¢LAR

Burada KKEG olarak dikkate alĔnmasĔ gereken 

kur farklarĔ veya faizler sabit kĔymetin maliyetine 

eklenmiĹ ise bunlarĔn amortisman yoluyla itfa 

edildikleri dºnemlerde dikkate alĔnmalarĔ 

gerekmektedir.
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¥ZELLķK ARZEDEN KONULAR

ÂBORCU KULLANAN KURUMUN BOR¢ 

ALINAN KķĸķDEN ALACAĵI OLMASI 

DURUMUNDA ¥RT¦L¦ SERMAYE

Bu durumda alacaĶĔn borca mahsup edilmesi sºz 

konusu deĶildir.
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¥ZELLķK ARZEDEN KONULAR

ÂķLķĸKķLķ KķĸķLER ARACILIĵIYLA 

DOLAYLI OLARAK YAPILAN 

BOR¢LANMALAR

Bu t¿r borlanmalarda sadece aktarĔlan bor 

tutarĔ ºz sermaye ile kĔyaslanĔr ve ºrt¿l¿ 

sermayenin varlĔĶĔ tespit edilir. 
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DOLAYLI ķLķĸKķ

B
A

C D E

BOR¢

BOR¢ BOR¢

BOR¢

BOR¢

Borcun DolaylĔ 

Temin Edilmesi
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¥ZELLķK ARZEDEN KONULAR

¥RT¦L¦ SERMAYE UYGULAMASINDA 

GER¢EK Kķĸķ ORTAKLARIN ¦STSOY, 

ALTSOY VE YANSOYLARI ķLķĸKķLķ Kķĸķ 

BELķRLEMESķNDE DķKKATE ALINACAK 

MIDIR?

Evet, Kanun dolaylĔ olarak temin edilen borlarĔ  

da bu kapsamda deĶerlendirmektedir.
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¥ZELLķK ARZEDEN KONULAR

ÂKurumun zararlĔ olmasĔ ve gemiĹ yĔllardan kar 

daĶĔtmaya uygun fonlarĔnĔn bulunmamasĔ 

halinde ºrt¿l¿ sermaye (kar daĶĔtĔmĔ) ?
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¥ZELLķK ARZEDEN 

KONULAR

Â¥rt¿l¿ sermayeye iliĹkin ºdenen veya 

hesaplanan kur farklarĔ nedeniyle KDV indirimi 

yapĔlamaz. (KDVK md. 30/d)

ÂGeici vergilendirme dºnemlerinde de ºrt¿l¿ 

sermaye uygulanĔr.
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TRANSFER FķYATLANDIRMASI

YOLUYLA ¥RT¦L¦ KAZAN¢ DAĵITIMI
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TRANSFER FķYATLANDIRMASI

YOLUYLA ¥RT¦L¦ KAZAN¢ DAĵITIMI

ÂK.V.K.õNIN 13. MADDESķNE G¥RE, 

kurumlar, iliĹkili kiĹilerleemsallere uygunluk 

ilkesineaykĔrĔ olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat 

¿zerinden mal veya hizmet alĔm ya da satĔmĔnda

bulunursa, kazan tamamen veya kĔsmen transfer 

fiyatlandĔrmasĔ yoluyla ºrt¿l¿ olarak daĶĔtĔlmĔĹ 

sayĔlĔr. 
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TRANSFER FķYATLANDIRMASI

YOLUYLA ¥RT¦L¦ KAZAN¢ DAĵITIMI

Â5615 SAYILI KANUNLA GVKõNIN 41. 

MADDESķNE EKLENEN (5) NUMARALI 

BENDE G¥RE;

teĹebb¿s sahibinin, iliĹkili kiĹilerle emsallere uygunluk 

ilkesine aykĔrĔ olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar 

¿zerinden mal veya hizmet alĔm ya da satĔmĔnda 

bulunmasĔ halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar 

ile teĹebb¿s sahibince uygulanmĔĹ bedel veya fiyat 

arasĔndaki iĹletme aleyhine oluĹan farklariĹletmeden 

ekilmiĹ sayĔlĔr. 
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YURT ķ¢ķ ķĸLEMLERķN 

DURUMU

Â5766 sayĔlĔ Kanun ile 01.01.2008õden itibaren

ÂTam m¿kellef kurumlar ile yabancĔ kurumlarĔn 
T¿rkiyeõdeki iĹyeri veya daimi temsilcilerinin aralarĔnda 
iliĹkili kiĹi kapsamĔnda gerekleĹtirdikleri yurt iindeki 
iĹlemlernedeniyle kazancĔn ºrt¿l¿ olarak daĶĔtĔldĔĶĔnĔn 
kabul¿ Hazine zararĔnĔndoĶmasĔ ĹartĔna baĶlĔdĔr.

ÂHazine zararĔndan kasĔt, emsallere uygunluk ilkesine 
aykĔrĔ olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle 
kurum ve iliĹkili kiĹiler adĔna tahakkuk ettirilmesi 
gereken her t¿rl¿ vergi toplamĔnĔneksik veya ge 
tahakkuk ettirilmesidir 
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YILLAR ķTķBARķYLE ¥RT¦L¦ KAZAN¢

Â2005 ve ºnceki hesap dºnemleri iin 5422 sayĔlĔ 

KVKõnĔn 17. maddesi uygulanacak.

Â2006 hesap dºnemi iin ºrt¿l¿ kazanca iliĹkin hibir 

h¿k¿m uygulanamayacak fikrindeyiz. (1 nolu KVK GT. 

5422 sayĔlĔ KVKõnĔn17. maddesi uygulanacak diyor.) 

Â2007 hesap dºnemi iin hem yurt ii hem de yurt dĔĹĔ 

iĹlemlerde herhangi bir Ĺart olmaksĔzĔn 5520 sayĔlĔ KVK 

Md. 13 uygulanacak.

Â2008 ve sonraki hesap dºnemlerinde yurt iindeki 

kurumlarĔn, yurt ii iĹlemlerine 5520 sayĔlĔ KVK Md. 

13õ¿n uygulanmasĔ òhazine zararĔónĔn varlĔĶĔna baĶlandĔ. 
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ķLķĸKķLķ Kķĸķ

TEBLķĵõDE ¢OK AYRINTILI BķR 

ķLķĸKķLķ Kķĸķ TANIMLAMASI 

YAPILMIĸTIR. ¥RNEĵķN;(A) kurumun,

ÂiĹtiraki (B) kurumu, 

Â(B) kurumunun genel m¿d¿r¿ (C), 

Âgenel m¿d¿r (C)õnin ¿ye olduĶu (D) derneĶi, 

Â(D) derneĶinde alĔĹan muhasebe yetkilisi (E)

iliĹkili kiĹi sayĔlmĔĹtĔr.
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ķLķĸKķLķ Kķĸķ

ÂEĹ kavramĔ, yasal evlilik baĶĔ bulunan kiĹiyi ifade 

etmektedir. 

ÂEski eĹler (boĹanma nedeniyle) ortakla iliĹkili kiĹi 

sayĔlmaz. 

ÂEvliliĶin sona ermesi ile kayĔn hĔsĔmlĔĶĔ sona 

ermemektedir. Bu nedenle eski eĹin babasĔ 

ortakla iliĹkili kiĹi sayĔlacaktĔr.
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ķLķĸKķLķ Kķĸķ (bayilik iliĹkisi)

ÂBir gerek kiĹi/kurum ile bir baĹka gerek 
kiĹi/kurum arasĔnda olaĶan ticari faaliyet 
erevesinde sadece bayilik iliĹkisinin 
bulunmasĔ durumundasºz konusu gerek kiĹi 
veya kurumlar bayiliĶe iliĹkin mal ve 
hizmetler bakĔmĔndaniliĹkili kiĹi kapsamĔnda 
deĶerlendirilmeyecektir.

ÂTF GT. 2õde distrib¿tºr (ana daĶĔtĔcĔ) iliĹkili kiĹi 
olarak deĶerlendirilmiĹ.
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ķLķĸKķLķ Kķĸķ (bayilik iliĹkisi)

Â¥rneĶin;bir cep telefonu bayiinin, ana kurum 
ile yaptĔĶĔ ºd¿n para alĔnmasĔ veya verilmesi
iĹlemleri transfer fiyatlandĔrmasĔ yoluyla ºrt¿l¿ 
kazan daĶĔtĔmĔ h¿k¿mleri erevesinde 
deĶerlendirilecektir. 

ÂYa da ana kurum ile bayii arasĔnda baĹka t¿rden 
bir iliĹki olmasĔ durumunda (akrabalĔk vb.) 
yapĔlan cep telefonu ticareti transfer 
fiyatlandĔrmasĔ yoluyla ºrt¿l¿ kazan daĶĔtĔmĔ 
h¿k¿mleri erevesinde deĶerlendirilecektir. 
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ķLķĸKķLķ Kķĸķ (hizmet erbabĔ)

ÂKurum alĔĹanlarĔnĔn sºz konusu kurum ile 

iliĹkilerinin sadece iĹveren-hizmet erbabĔ 

iliĹkisiiinde bulunmasĔ durumunda ilgili 

kurum ile kurum alĔĹanĔ, yapĔlan ¿cret 

ºdemeleri bakĔmĔndaniliĹkili kiĹi kapsamĔnda 

deĶerlendirilmeyecektir. Ancak, kurum ile 

alĔĹanlarĔ arasĔnda yukarĔda belirtilen istihdam 

iliĹkisi dĔĹĔndaki iĹlemler, iliĹkili kiĹilerle 

yapĔlan iĹlem kapsamĔnda deĶerlendirilecektir. 



36

ķLķĸKķLķ Kķĸķ (hizmet erbabĔ)

Â¥rneĶin;bir kurum, ortaklarĔndan birinin 

kardeĹini ¿cretli olarak alĔĹtĔrmakta ise alĔĹan, 

iliĹkili kiĹi olarak deĶerlendirilecektir. ¢¿nk¿, bu 

durumda iliĹki sadece istihdam iliĹkisinden ibaret 

deĶildir. Ya da alĔĹanlara mal satĔlmasĔ 

durumunda transfer fiyatlandĔrmasĔ sºz konusu 

olacaktĔr.
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EMSALLERE UYGUNLUK ķLKESķ

ÂEmsallere uygunluk ilkesi iliĹkili kiĹilerle 

yapĔlan mal veya hizmet alĔm ya da satĔmĔnda 

uygulanan fiyat veya bedelin, aralarĔnda 

bºyle bir iliĹkinin bulunmamasĔ durumunda 

oluĹacak fiyat veya bedele uygun olmasĔnĔ 

ifade eder.
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EMSALLERE UYGUNLUK ķLKESķ

ÂķliĹkili kiĹilerle yapĔlan iĹlemlerde 
uygulanacak fiyat veya bedeller, aĹaĶĔdaki 
yºntemlerden iĹlemin mahiyetine en 
uygun olanĔ kullanarak tespit edilir. 
(Geleneksel Yºntemler)

ÂKarĹĔlaĹtĔrĔlabilir Fiyat Yºntemi,

ÂMaliyet ArtĔ Yºntemi,

ÂYeniden SatĔĹ FiyatĔ Yºntemi,



39

EMSALLERE UYGUNLUK ķLKESķ

ÂBu yºntemler aslĔnda emsal bedel tespit 

yºntemleridir. Emsallere uygun fiyat veya 

bedele ulaĹmak iin ºncelikle i emsal 

kullanĔlacak, bu Ĺekilde kullanĔlacak fiyat veya 

bedellerin bulunmamasĔ ya da g¿venilir 

olmamasĔ halinde dĔĹ emsalkarĹĔlaĹtĔrmada 

esas alĔnacaktĔr. 


