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 GİRİŞ 

 

Bilindiği üzere, 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) “Kabul 

Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11. maddesinde, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 

hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak 

dikkate alınamayacağı belirtildikten sonra, söz konusu Kanun’un 12. maddesinde örtülü 

sermaye müessesesinin unsurları üzerinde durulmuş, örtülü sermaye sayılmayacak 

borçlanmalar belirtilmiş ve örtülü sermayenin tespiti sonucunda yapılacak düzeltme işlemleri 

açıklanmıştır. 

 

Biz, bu yazıda, bahsedilen unsurlar üzerinde durmak yerine, örtülü sermayeye ilişkin 

özellik arzeden ve dönem sonlarında dikkat edilmesi gereken bazı konulardaki 

düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

 

1. Vadeli Mal veya Hizmet Alımından Kaynaklanan Ticari Borçların Örtülü 

Sermaye Karşısındaki Durumu 

 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulandığı yaklaşık 50 yıllık süre 

içerisinde tartışılan konulardan birisi vadeli mal ve hizmet alımından kaynaklanan borçlar 

nedeniyle örtülü sermayenin oluşup oluşmayacağı ile ilgiliydi. 

 

Esas itibariyle vadeli mal veya hizmet alımları nedeniyle oluşan ticari borçların örtülü 

sermaye olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda 5422 sayılı eski KVK ile 5520 sayılı 

yeni KVK arasında herhangi bir fark yoktur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, her iki Kanun’da 

da konu net olarak açıklanmamış, belki de özel olarak açıklamaya gerek görülmemiştir. 

 

5520 sayılı yeni KVK’nın 12. maddesinde, 5422 sayılı eski KVK’nın 16. maddesinde 

olduğu gibi, yapılan borçlanmaların belli şartlar altında örtülü sermaye sayılacağı belirtilmiş, 

borçlanmanın niteliği üzerinde durulmamıştır. Bu açıdan bakıldığında, yapılan bir 

borçlanmanın örtülü sermaye sayılıp sayılmayacağının tespitinde borçlanmanın nedeni ve 

kaynağı önem arzetmemektedir. İşletmeler finansal ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla nakit 

olarak borçlanabilecekleri gibi mal veya hizmet alarak da borçlanabilirler. Dolayısıyla borcun 

nakit para olarak ya da mal veya hizmet olarak temin edilmesinin örtülü sermaye açısından 

öneminin olmaması gerekmektedir. 

 

Nitekim, tek düzen hesap planına göre işletme varlıklarının kaynağını öz sermaye ile 

borçlar oluşturmakta ve bu borçların arasında ticari borçlar da yer almaktadır. Dolayısıyla 

ortaklardan veya ortaklarla ilişkili kişilerden alınan parasal borç ile mal veya hizmet borcu 

arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. 

 

Örtülü sermaye bir vergi güvenlik müessesesidir ve bu müessese ile gerçekte sermaye 

olarak konması gereken payların borçlanma yoluyla kurum bünyesinde kullanılması sonucu 

ödenen veya hesaplanan faizlerin, kur farklarının ve benzeri diğer giderlerin kurum 



kazancından indirilerek kurumlar vergisi matrahının azalmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Gerçekte sermaye olarak işletmeye koyulması gereken değerler sadece nakit değerlerden 

oluşmamaktadır. Nakit değerler gibi ticari mallar da işletme varlıkları arasında yer almakta ve 

işletme sermayesini oluşturabilmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde örtülü sermaye 

yoluyla kurum kazancının aşındırılması amaçlanıyorsa bu sadece nakit borçlarla değil 

ticari borçlarla da gerçekleştirilebilecektir. 
 

Yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, mal veya hizmet alımından kaynaklanan 

ticari borçlar nedeniyle de örtülü sermaye oluşmasında 5520 sayılı KVK’nın mevcut 12. 

madde düzenlemesinde bir engel bulunmamaktadır. Ortak veya ortakla ilişkili kişilerden 

vadeli mal veya hizmet alımları nedeniyle oluşan ticari borçlar, hesap dönemi içinde herhangi 

bir tarihte, hesap dönemi başındaki öz sermayenin üç katını aşarsa, aşan kısım örtülü sermaye 

olarak değerlendirilecektir. Bu kısma isabet eden vade farkı ve kur farkı kanunun kabul 

edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır. 

 

5520 sayılı yeni KVK’nın 12. maddesinde düzenlenen örtülü sermaye müessesesi ile 

5422 sayılı eski KVK’nın 16. maddesinde düzenlenen örtülü sermaye müessesesinin 

arasındaki en önemli fark, yeni Kanun’da “devamlılık” unsuruna yer verilmemiş olmasıdır. 

Bu durumda, ortaklardan veya ortakla ilişkili kişilerden yapılan vadeli mal veya hizmet alımı 

nedeniyle oluşan borçların işletmede kullanım süresine bakılmaksızın, öz sermayenin 3 katını 

aşan kısmı örtülü sermaye olarak kabul edilebilecektir. Ancak, 1 seri numaralı Kurumlar 

Vergisi Genel Tebliği, bu durmda örtülü sermayenin varlığını belli bir süreye bağlamıştır. 

Konuya ilişkin olarak 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde aşağıdaki 

açıklamalara yer verilmiştir. 

 

“Piyasa koşulları ve ticari teamüllere göre yapılan vadeli mal ve hizmet alımları ile 

ilgili olarak ortaya çıkan borçlanmalarda, vade farkı tutarları ayrıca hesaplanmış 

olsa da bu borç tutarları örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate 

alınmayacaktır. Söz konusu süreleri aşan vadeli alımlar nedeniyle ortaya çıkan 

borçlar örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınacak; bu şekilde 

hesaplanan örtülü sermaye tutarına isabet eden vade farkları tespit edilerek örtülü 

sermaye üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilecektir.  

 

2. Alınan Avanslar 

 

Avansların hangi amaçla verilirse verilsin işletmeye finansman imkanı sağlayacağı, 

dolayısıyla, alınan avansların da işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirileceği 

ve örtülü sermaye hesaplamasında dikkate alınacağı, 1 seri numaralı KVK Genel Tebliği’nde 

belirtilmiştir. Ancak, inşaat işlerinde yapılan iş kısmı ile orantılı olarak hesaplanıp ödenen 

istihkak bedellerinin avans olarak kabul edilip örtülü sermayenin hesabında borç unsuru 

olarak dikkate alınması söz konusu değildir.  

 

3. Amortismana Tabi İktisadi Kıymet Alımından Kaynaklanan Borçların Örtülü 

Sermaye Karşısındaki Durumu 

 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, alınan borcun örtülü sermaye olarak 

değerlendirilmesinde borcun kaynağı herhangi bir önem taşımamaktadır. Ortak veya ortakla 

ilişkili kişilerden nakit olarak yapılan borçlanmalar hesap dönemi başındaki öz sermayenin 3 

katını aşıyorsa, aşan bu kısım örtülü sermaye olarak değerlendirilecektir. Aynı şekilde mal 

veya hizmet ve hatta amortismana tabi sabit kıymet alımı nedeniyle oluşan borçlanmalara 



5520 sayılı yeni KVK’nın 12. maddesinde belirlenen şartları taşıyorsa, bu borçların örtülü 

sermaye olarak değerlendirilmemesi için herhangi bir neden bulunmamaktadır. 

 

Önemli olan konu sabit kıymet alımı nedeniyle oluşan borçlanmaların örtülü 

sermayeye dönüşmesi durumunda, bu borçlanma ile ortaya çıkan faiz ve kur farklarının nasıl 

değerlendirileceğidir. 

 

Yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile yurt dışından 

döviz kredisiyle sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, sabit 

kıymetin maliyet bedeline mi intikal ettirileceği yoksa doğrudan ilgili yılın giderleri arasında 

mı gösterileceği hususlarında ortaya çıkan tereddütleri önlemek amacıyla vergi idaresi 163 

seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde açıklamalar yapmıştır. Buna göre; 

 

- Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerin kuruluş dönemine ait 

olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım maliyetine 

eklenmesi, işletme dönemine ait olanların ise, ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider 

yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması, 

 

- Döviz kredisi kullanılarak yurt dışından sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya 

sonradan bu kıymetlere ilişkin borç taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur 

farklarından, sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanları, kıymetin maliyetine 

eklenmesi zorunlu bulunmakta, aynı kıymetlerle ilgili olarak söz konusu dönemden sonra 

ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete 

intikal ettirilerek amortisman konusu yapılması, 

 

mümkün bulunmaktadır. 

 

Amortismana tabi iktisadi kıymet alım nedeniyle ortaya çıkan ve Kanun’un 12. 

maddesinde belirtilen koşulları sağlayarak örtülü sermaye niteliğine bürünen borçlanmalar 

nedeniyle ortaya çıkan ve ilgili sabit kıymetin maliyetine aktarılan faiz ve kur farklarıyla ilgili 

eleştiri, bunların doğdukları dönemde değil, dönem kurum kazancını aşındırdıkları dönemde 

yapılacaktır. Dönem kurum kazancını aşındırdıkları dönem ise, amortisman yoluyla itfa 

edildikleri vergilendirme dönemleri olacaktır. İtfa dönemi bitmeksizin satılan veya sair 

şekillerle aktiften çıkarılan iktisadi kıymetlerle ilgili olarak, amortisman yoluyla itfa 

edilmemiş kısım içindeki örtülü sermayeye yönelik faiz ve kur farkları da, ilgili kıymetin 

aktiften çıkarıldığı dönemde eleştiri konusu yapılacaktır.
1
 

 

4. Kurumun Zararlı Olması ve Geçmiş Yıllardan Kar Dağıtmaya Uygun 

Kaynaklarının Olmaması Halinde Örtülü Sermaye Uygulaması 

 

5520 sayılı yeni KVK’nın 12. maddesinin (7) numaralı fıkrasında, örtülü sermaye 

üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemelerin veya hesaplanan tutarların, Gelir ve 

Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, 

örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr 

payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılacağı belirtilmiştir. 

 

Ancak, yaptığı borçlanmalar nedeniyle örtülü sermaye kullandığı tespit edilen bir 

kurumun cari hesap dönemi işlemlerinin zararla sonuçlanması ve geçmiş yıllardan kar 
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Sayfa:128. 



dağıtmaya uygun fonlarının olmaması durumunda 5520 sayılı KVK’nın 12. maddesinin (7) 

numaralı fıkrası uygulamasının nasıl yapılacağı sorun teşkil etmektedir. 

 

Anılan bent hükmü ile bir karine oluşturulmuş ve örtülü sermaye üzerinden faiz ve 

benzeri ödemelerin veya hesaplanan tutarların kar payı sayılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla 

fiilen bir kar dağıtımı işleminin varlığını aramaya gerek bulunmamaktadır. Bu durumda, cari 

yılda zararlı, aynı zamanda da geçmiş yıllardan kar dağıtmaya uygun fonları olmayan bir 

kurumun borçlanmaları, madde metninde belirtilen koşullara uyması anlamında örtülü 

sermaye, faizleri de örtülü sermayeye faiz tahakkuk ettiren kurum açısından kar dağıtımı 

olarak kabul edilir. Kurumun cari yılda zararlı olması aynı zamanda geçmiş yıllardan kar 

dağıtmaya uygun fonlarının bulunmaması, olayın örtülü sermaye olarak değerlendirilmesine 

ve örtülü sermaye üzerinden hesaplanan veya ödenen faiz ve benzerlerinin kar payı 

sayılmasına engel değildir. 

 

5. Kurumun Çıkardığı Tahvillerin Ortaklar veya Ortakla İlişkili Kişiler 

Tarafından Satın Alınması Halinde Örtülü Sermaye  

 

5422 sayılı eski KVK’nın uygulandığı dönemde, anonim şirketlerinin tahvil çıkarması 

ve bu tahvillerin şirketle belli ilişkiler içinde bulunulan gerçek ve tüzel kişilerce satın alınması 

halinde söz konusu tahvilli borcun örtülü sermaye sayılıp sayılmayacağı hususunda bir kısım 

tartışmalar bulunmaktaydı. 

 

Bir görüşe göre, tahvil çıkarılarak yapılan borçlanma örtülü sermaye iddiasına maruz 

bırakılmamalıdır. Çünkü tahvilli borçlanma, devlet kontrolünde yapılan, belli sınırlara tabi 

olan ve alacaklının kurumun kontrolü dışında her an değişebileceği özel bir borçlanma 

türüdür.
2
 

 

Bir diğer görüşe göre ise örtülü sermaye uygulanmasında, belli ilişkiler içinde 

bulunulan gerçek ve tüzel kişilerin anonim şirketlerce çıkarılacak tahvilleri satın alması, 

kuruma borç vermeleri ile aynı anlamdadır. Tahvilat çıkarma suretiyle borçlanma ile diğer 

borçlanma şekilleri arasında, ticaret hukuku açısından varolan bazı farklılıkların vergi hukuku 

bakımından yapılacak değerlemeye etkisi yoktur.
3
 

 

Nitekim Danıştay 13. Dairesinin 12.01.1976 tarih ve E.75/1851, K.76/39 sayılı 

kararında;  

 

“%83,63 hissesine sahip olduğu kurumun çıkardığı tahvillerin tamamının satın 

alınmasını, vergiye tabi kurumun sermayeye ihtiyacı olduğu, bu sermayenin ana 

sermaye artırımı yoluyla sağlanması olanağı var iken borç verilmek suretiyle 

sağlandığı ve kazancından bir kısmını faiz olarak kurum içinde vergiye tabi 

tutulmaksızın başka bir kuruma (vergiden muaf bir kuruma) aktardığı biçiminde 

görmek zorunlu olur. Zira, yasa koyucunun örtülü sermaye müessesesini getirmekteki 

amacı, kurum kazancının aşındırılmasının önlenmesidir. Satın alınan tahviller başka 

bir kurumun tahvili değil %83,63 hissesine sahip olunan bir kurumun tahvilleridir. 

Ödenen tahvil faizi, diğer şartların da bulunması nedeniyle örtülü sermaye üzerinden 

yapılan faiz ödemesi niteliğinde görülmüştür.”  

 

denilmektedir. 
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5520 sayılı yeni KVK’nın 12. maddesinde örtülü sermaye müessesesinin yeniden 

düzenlenmesi sonrasında konu farklı bir şekle bürünmüştür Şöyle ki; 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 420. maddesi uyarınca anonim şirketlerin ödünç para 

bulmak amacıyla itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç 

senetlerine “tahvil” adı verilmektedir. Tahvil ihraç eden anonim şirketler faiz karşılığı yabancı 

kaynak elde etmekte, tahvil hamili ise şirketin yönetimine katılamayıp sadece şirketten tahvil 

faizi alacaklısı konumuna sahip olmaktadır. Buna bağlı olarak tahvil hamili vade sonunda 

tahvil ana para ve faizini talep hakkını haiz olup, şirketin karlı veya zararlı olmasının söz 

konusu faiz geliri açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte tahvil 

hamillerinin şirket malvarlığı üzerinde herhangi bir hak iddia etmeleri mümkün değildir.
4
 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 422. maddesi uyarınca anonim şirketlerin çıkaracakları 

tahvillerin, esas sermayenin ödenen ve tasdik olunmuş son bilançoya göre mevcudiyeti 

anlaşılan miktarını aşması mümkün değildir. Diğer taraftan 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun “Tahvil ve Diğer Borçlanma Senetleri İhracı” başlıklı 13. maddesinde ise halka 

açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki 

diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarının, Kurula gönderilen bağımsız denetimden 

geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile genel 

kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçelerin ve yeniden değerleme 

değer artış fonunun toplamından, varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı 

geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bununla birlikte mahalli idareler ve bunlarla ilgili 

özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeler, mevzuata göre 

özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüslerinin tahvil ve sermaye 

piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senedi ihraç limitleri Bakanlar Kurulunca 

belirlenir ve bu durumda özel Kanunlarda belirlenen limitler uygulanmaz.
5
 

  

Türk Ticaret Kanunu’nda halka açık olmayan şirketler için yapılan düzenlemeden ve 

Sermaye Piyasası Kanunu’nda halka açık şirketler için yapılan düzenlemeden anlaşılacağı 

üzere, anonim şirketlerin ihraç edecekleri tahviller kurumun öz sermayesinden fazla 

olamayacaktır. 5520 sayılı yeni KVK’nın 12. maddesinde yapılan borçlanmanın örtülü 

sermaye olarak nitelendirilebilmesi için borç tutarının öz sermayenin 3 katını aşması gerektiği 

belirtilmiştir. İhraç edilen tahvil tutarı toplamı öz sermayenin 3 katından fazla olamayacağı 

için kurumun çıkardığı tahvillerin tamamını ortağın veya ortakla ilişkili bir kişinin alması 

durumunda bile örtülü sermaye söz konusu olamayacaktır. 

 

Ancak, yukarıda açıklandığı üzere, 5520 sayılı yeni KVK’nın 12. maddesinde 

belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için topluca 

dikkate alınır. Bu durumda, tahvil satın alan ortak veya ortakla ilişkili kişiden alınan borç ile 

söz konusu kişilerden diğer yollarla temin edilen borçların tamamı kurumun öz sermayesi ile 

kıyaslanmalı ve örtülü sermayenin teşkil edip etmediği bu şekilde tespit edilmelidir.
 6
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Örneğin, öz sermayesi 100 birim olan bir A.Ş., ihraç ettiği 100 birimlik tahvillerin 

tamamını ortağı Bay (A)’ya satmıştır. Kurum ayrıca, ortakla ilişkili kişi sayılan Bay (B) ve 

Bay (C)’den 120’şer birim borç almıştır. Bu durumda ayrı ayrı yapılan borçlanmaların hiçbiri 

örtülü sermaye kapsamına girmeyecektir. Ancak, ortaklar ve ortakla ilişkili kişlerden temin 

edilen toplam borç miktarı öz sermayenin 3 katı olan 300 birimi aştığından, aşan 40 birim 

örtülü sermaye olarak değerlendirilecektir. 

 

Günümüz ekonomik ilişkilerinde kurumlar açısından en önemli sorunların başında, 

finansman sorunu gelmektedir. Anılan şirketlerin (anonim şirketler), bu sorunu çözmek için 

başvurabilecekleri yollardan biri de tahvil ihraç etmek suretiyle ortaklara borçlanmasıdır. Bu 

borçlanmada çıkarılan tahviller eğer ortaklar tarafından satın alınacaksa, Sermaye Piyasası 

Kurulu mevzuatı uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmelidir. Bu durum ise, Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 12. maddesine göre örtülü sermayenin tespitinde dikkate alınabilecektir. 

Ancak, uygulamada tahviller büyük çoğunlukla hamiline yazılı olarak çıkarılıp ihraç 

edilmektedir. Hamiline yazılı tahvillerin ortaklar tarafından ikinci el piyasalarda alındığının 

saptanması, yasa maddesindeki diğer koşulların varlığı halinde, örtülü sermayenin varlığını 

ortaya çıkarmaktadır. Fakat bu saptama işleminin yapılması bazı durumlarda olanaksızdır. 

 

Hamiline yazılı tahvili alan ortak kurumlar vergisi mükellefi veya kazancı bilanço 

esasına göre saptanan gelir vergisi mükellefi ise, alınan tahvil bilanço aktifine kayıt 

edileceğinden ve gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacağından, 

tespit yönünden sorun yoktur.  

 

Tahvili satın alan ortak yukarıda sayılanlar dışındaki gerçek kişiler ise, bu alımın 

ortaklar tarafından yapıldığının tespiti çok zordur. Çünkü. hamiline yazılı tahvillerin; gerek 

ihraç edenler tarafından satılmasında veya faiz ve anapara ödemelerinde gerekse aracı 

kurumlar (bankalar ve aracı kurumlar) tarafından satılması veya faiz ve anapara ödemelerinde 

bu işlemlere ilişkin herhangi bir isim alınmaktadır. Dolayısıyla hamiline yazılı tahvilin kimler 

tarafından satın alındığının veya faiz ve anaparanın kimlere ödendiğinin saptanması için satış 

ve alış işlem kayıtlarından yararlanmak olanaksızdır.
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6. Örtülü Sermaye ve Katma Değer Vergisi
8
 

 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İndirilemeyecek katma değer 

vergisi” başlıklı 30. maddesinin (d) bendinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre 

kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer 

vergisinin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden 

indirilemeyeceği belirtilmiştir. 

 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 5520 sayılı yeni KVK’nın 12. maddesi 

hükmüne göre, kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan 

veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde 

herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için 

örtülü sermaye sayılır. Örtülü sermaye sayılan tutar üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, 

kur farkları ve benzeri giderler ise aynı Kanun’un 11. maddesi hükmü gereğince kurum 

kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler arasındadır. 
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Bu durumda, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkı, vade 

farkı ve benzeri giderler üzerinden hesaplanan katma değer vergilerinin, örtülü sermayeyi 

kullanan kurum tarafından indirilmesi mümkün değildir. 

 

7. Örtülü Sermaye Kullanımı Nedeniyle Oluşan Kur Farkı Gelirleri 

 

 1 seri numaralı KVK Genel Tebliği’nde, kurumların kullanmış olduğu borçların örtülü 

sermaye kapsamında değerlendirilmiş olması halinde, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 

hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre gider olarak yazılması mümkün 

bulunmadığından, örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda YTL’nin değer kazanması 

sonucu oluşacak kur farkı gelirlerinin de söz konusu borcun örtülü yoldan konulan bir 

sermaye olarak kabul edilmesinin bir sonucu olarak, vergiye tabi kurum kazancının tespitinde 

gelir olarak dikkate alınmasının söz konusu olmayacağı belirtilmiştir. 

 

 Ancak, biz, bu açıklamanın çok yerinde olmadığı kanaatindeyiz. 1 seri numaralı 

Tebliğ’de de belirtildiği üzere, Kanun’un 11/1-b maddesindeki düzenleme olmasaydı, tek 

başına 12. maddenin herhangi bir anlamı olmayacaktır. Yani, biz, 12. maddeye göre örtülü 

sermayeyi tespit edecektik ama bunun üzerinden hesaplanan veya ödenen faiz, kur farkı vb. 

giderleri kabul etmek zorunda kalacaktık. Ancak, 11/1-b’de yer alan düzenleme ödenen veya 

hesaplanan bu tutarları kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almamıza olanak 

vermektedir. Ancak, ne yazık ki 5520 sayılı KVK’da “Kanunen Kabul Edilmeyen Gelir” 

başlıklı bir madde bulunmamaktadır! Bu nedenle de örtülü sermaye kullanımı nedeniyle 

bir gelir ortaya çıkması durumunda, bu geliri reddetmemiz mümkün olamamalıdır. Ancak, 

yukarıda belirtilen tebliğ bizim gibi düşünmemektedir.  

 

8. Döviz Cinsinden Yapılan Borçlanmalarda Kıyaslamada Dikkate Alınacak Borç 

Tutarı 

 

Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin borç/öz sermaye hesabında, her 

bir borcun alındığı tarihte geçerli olan döviz kurunun esas alınacağı, yabancı para üzerinden 

alınan borcun vadesinin izleyen yıla sarkması halinde, izleyen yıl için söz konusu hesaplama, 

borcun ödenmeyen tutarının bilanço günü itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 

değerlenmiş tutarı esas alınmak suretiyle yapılacağı, 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi 

Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilmiştir.  

 

SONUÇ 

 

 Bugüne kadar yazılan birçok makale ve kitapta, örtülü sermaye müessesesinin 

unsurları, örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar ve karşı kurum düzeltmesi üzerinde 

duruldu. Biz yukarıda, bu hususlara değinmeden, örtülü sermaye müessesesine ilişkin olarak 

özellik arz ettiğini düşündüğümüz ve dönem sonu işlemlerinde dikkat edilmesi gerektiğini 

vurgulamak istediğimiz bazı konularda açıklamalarda bulunduk. 

 

 

 

 

        Emre KARTALOĞLU 

        Gelirler Kontrolörü 


