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ÖRTÜLÜ SERMAYENİN TESPİTİ SONUCUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 

VE KARŞI KURUM DÜZELTMESİ 

 

I. GİRİŞ VE GENEL BİLGİ 

 

Bilindiği gibi 5422 sayılı eski Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 16. maddelerinde 

örtülü sermaye üzerinden ödenen faizlerin gider olarak dikkate alınmaması için hazine 

kaybının mevcut olması gerektiğine ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktaydı. 

Ancak bu konu, uygulamada ve verilen çeşitli yargı kararlarında tartışmalara neden olmuştu. 

5520 sayılı yeni K.V.K.’nın 12. maddesinin (7) numaralı fıkrasında söz konusu tartışmaları 

önlemek amacıyla karşı kurum düzeltmesine ilişkin hükümler getirilmiştir. 

 

Söz konusu fıkrada özetle; örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri 

ödemeler veya hesaplanan tutarların Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulamasında, 

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 hüküm altına alınmıştır. Ayrıca aynı fıkrada, daha önce yapılan 

vergilendirme işlemlerinin, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede örtülü 

sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler nezdinde buna 

göre düzeltileceği ve bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh 

edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olmasının şart olduğu belirtilmiştir. 

 

Konuya ilişkin olarak örtülü sermaye müessesesinin düzenlendiği 12. maddenin 

gerekçesinde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

 

“Maddenin yedinci fıkrasında ise, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan 

faizlerin Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarının uygulamasında, 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 

hüküm altına alınmıştır. Bu şekilde dağıtılmış kar payının net kâr payı tutarı olarak kabul 

edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine 

göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. 

 

Böylece, bir kurumda örtülü sermaye şartlarını taşıması sebebiyle indirimi reddedilen 

borçlar için nakden veya hesaben ödenen faizlerin, mükerrer vergilemeyi önlemek amacıyla 

elde eden yönünden kâr payı olarak yeniden tasnif edilmesi ve buna göre gerekli 

düzeltmelerin yapılması amaçlanmıştır. Ancak düzeltme işlemi, sadece taraf olan mükellefler 

nezdinde yapılacak olup bu mükelleflerin ortaklarına ilişkin daha alt kademelerde düzeltme 

yapılması söz konusu olmayacaktır.”  

 

Öte yandan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesinin 

düzenlendiği 13. maddenin gerekçesinde ise şu açıklamalara yer verilmiştir. 

 

“Maddenin dokuzuncu fıkrasında yapılan düzenleme ile "tamamen veya kısmen 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, gelir ve kurumlar vergisi 

kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü 



itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar 

sayılacaktır". Bu hükmün getirilmesindeki temel amaç, transfer fiyatlandırması nedeniyle 

örtülü kazanç dağıtımı yapan mükellef nezdinde bir eleştiri getirildiği zaman, örtülü kazanç 

dağıtılan mükellef nezdinde de bir düzeltmenin yapılmasını sağlamaktır. Örtülü olarak 

dağıtılan kazancın kâr payı sayılması ile mükellefler bu kâr payına ilişkin olarak istisna 

hükümlerinden yararlanacağından, "karşı taraf düzeltmesi" bu şekilde, işleme taraf olanlar 

arasında gerçekleşmiş olacaktır. Böylece, aynı işlem üzerinden mükerrer vergilemenin önüne 

de geçilmektedir. Bu şekilde dağıtılmış kâr payının net kâr payı tutarı olarak kabul edilmesi 

ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre 

belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır.” 

 

Görüldüğü gibi, karşı kurum düzeltmesinin hüküm altına alındığı iki ayrı fıkranın 

gerekçeleri birbirinden farklıdır. Örtülü sermayenin tespiti sonucunda yapılacak karşı kurum 

düzeltmesi için herhangi bir şart aranmamış iken transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımının tespiti sonucunda yapılacak karşı kurum düzeltmesi için gelirin istisna 

olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak, kar payını elde eden mükelleflerin istisnadan 

yararlanamayacağı veya kar payının yarısı tutarında istisnadan faydalanacağı durumlar ortaya 

çıkabilecektir. Bu halde karşı kurum düzeltmesinin yapılamayacağını düşünmek mümkün 

değildir. Karşı kurum düzeltmesini yapmak için mutlaka kanunda düzenlenmiş bir istisnai 

hüküm aramak mükellefler itibariyle eşitsizliğe yol açabilecektir. Kanaatimizce elde edilen 

kar payı için kanunda düzenlenmiş bir istisnai hüküm bulunmasa bile karşı kurum 

düzeltmesinin yapılabilmesi gerekmektedir.  

 

5520 sayılı Kanun’un 12. maddesinin (7) numaralı fıkrasında yapılan düzenlemenin 

iki ayrı boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 

hesaplanan tutarların kar payı ya da ana merkeze aktarılan tutar sayılarak vergi kesintisine 

konu edilmesidir. İkinci boyut ise borç veren kurum nezdinde yapılacak düzeltme işlemleridir. 

Bu konular aşağıda mükellefiyet türleri itibariyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. 

 

II. KAR DAĞITIM STOPAJI  

 

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

üzerinden ödenen veya hesaplanan kur farklarının kar payı veya ana merkeze aktarılan tutar 

sayılmayacağı belirtilmiştir. Bu durumda kur farları üzerinden herhangi bir kar dağıtım 

stopajının yapılması söz konusu değildir. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan 

faiz ve benzeri ödemeler kar payı veya ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. Bu şekilde 

dağıtılmış kâr payının net kâr payı tutarı olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu 

bulunan tutar üzerinden, G.V.K.’nın 94. maddesinin 6/b bendi uyarınca ortakların hukuki 

niteliğine göre belirlenen oranlarda vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.
1
 Ancak borç alan 

                                                 
1
 Bilindiği üzere G.V.K.’nın 94. maddesinin 6/b bendinde özetle; tam mükellef kurum kazançlarının mezkur 

Kanunun 75. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yer alan şekillerde dağıtılan kısmı üzerinden, dar 

mükellef kurum kazançlarının ise ana merkeze aktarılan kısmı üzerinden vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına 

alınmıştır. Öte yandan 5520 sayılı K.V.K.’nın 15. maddesinde tam mükellef kurumlar tarafından elde edilen 

kazançlar üzerinden 01.01.2006 tarihinden itibaren tevkifat yapılacak durumlar, 30. maddesinde ise dar mükellef 

kurum kazançları üzerinden belirtilen tarihten sonra tevkifat yapılacak durumlar hüküm altına alınmıştır. Buna 

karşılık 5520 sayılı Kanunun 15 ve 30. maddelerinde kurum kazançlarının dağıtılan veya ana merkeze aktarılan 

kısmı üzerinden tevkifat yapılacağına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Doğal olarak 

halihazırda G.V.K.’nın 94. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 15 ve 30. maddeleri yürürlükte olmakla birlikte 

5520 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, anılan Kanuna göre tevkifata tabi tutulan 

kazançlar üzerinden G.V.K.’nın 94. maddesi uyarınca ayrıca tevkifat yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Buna bağlı olarak tam mükellef kurumlar tarafından mezkur Kanunun 75. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı 



ve borç veren kurumun hukuki nitelikleri, vergi kesintisinin yapılmasında farklı durumlar 

ortaya çıkarabilecektir. Aşağıda konu ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

 

1. Borç Alan (Örtülü Sermaye Kullanan) Tam Mükellef Kurum İse Kar Dağıtım 

Stopajı 

 

Borç alan dolayısıyla örtülü sermaye kullanan kurumun tam mükellef kurum olması 

durumunda borç veren kurumun hukuki niteliğine göre aşağıda açıklandığı şekilde işlem 

yapılması gerekmektedir. 

 

1.1. Borç Veren Tam Mükellef Kurum İse Kar Dağıtım Stopajı  

 

Tam mükellef kurumlardan yapılan borçlanmalarda ödenen veya hesaplanan faiz veya 

benzeri tutarlar için herhangi bir vergi kesintisi yapılması mümkün değildir. Çünkü, 

G.V.K.’nın 94. maddesinin 6/b bendinde tam mükellef kurumlara dağıtılan kar payları için 

vergi kesintisi yapılacağı yönünde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda tam 

mükellef kurumların elde ettikleri kar payları için vergi kesintisi yapılması mümkün değildir. 

Borç verenin tam mükellef kurum olması durumunda, 5520 sayılı yeni K.V.K.’nın 12. 

maddesinin (7) numaralı bendine göre kar payı sayılan faiz ve benzeri ödemeler üzerinden 

vergi kesintisi yapılmayacaktır. 

 

1.2. Borç Veren Tam Mükellef Gerçek Kişi, Gelir veya Kurumlar Vergisi 

Mükellefi Olmayanlar veya Bu Vergiden Muaf Olanlar İse Kar Dağıtım Stopajı  

 

G.V.K.’nın 94. maddesinin 6/b-i bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam 

mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden 

muaf olanlara dağıtılan kar payları üzerinden vergi kesintisi yapılacağı belirtilmiştir.
2
 Bu 

durumda, borç verenin tam mükellef gerçek kişi, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi 

olmayanlar veya bu vergiden muaf olanlar olması durumunda, 5520 sayılı yeni K.V.K.’nın 

12. maddesinin (7) numaralı bendine göre kar payı sayılan faiz ve benzeri ödemeler üzerinden 

% 15 oranında vergi kesintisi yapılması gerekecektir. Vergi kesintisi, örtülü sermaye 

şartlarının gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla kâr payının net kâr payı tutarı 

olarak kabul edilmesi ve brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden yapılacak ve 

izleyen ayın 20. günü akşamına kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilecektir. 

 

1.3. Borç Veren Dar Mükellef Gerçek Kişi, Türkiye’de İşyeri veya Daimi 

Temsilcisi Olmayan Dar Mükellef Kurum İse Kar Dağıtım Stopajı       

 

G.V.K.’nın 94. maddesinin 6/b-ii bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından; dar 

mükellef gerçek kişilere, Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi olmayan dar mükellef 

kurumlara dağıtılan kar payları üzerinden vergi kesintisi yapılacağı belirtilmiştir. Bu durumda 

borç verenin dar mükellef gerçek kişi veya Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi olmayan 

dar mükellef kurum olması durumunda, 5520 sayılı yeni K.V.K.’nın 12. maddesinin (7) 

                                                                                                                                                         
bentlerinde yer alanlara dağıtılan kar payları ile dar mükellef kurumlar tarafından ana merkeze aktarılan 

kazançlar üzerinden G.V.K.’nın 94. maddesinin 6/b bendi uyarınca tevkifat yapılması gerekecektir. Ancak 5520 

sayılı Kanunun 15. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan özel düzenleme uyarınca, 01.01.2006 tarihinden 

itibaren vergiden muaf kurumlara dağıtılan kar payları üzerinden anılan madde kapsamında tevkifat yapılması 

gerekmektedir. 
2
 23/07/2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı B.K.K. ile taevkifat oranı 

23/07/2006 tarihinden itibaren %15 olarak belirlenmiştir.  



numaralı bendine göre kar payı sayılan faiz ve benzeri ödemeler üzerinden % 15 oranında 

vergi kesintisi yapılması gerekecektir. Vergi kesintisi, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği 

hesap döneminin son günü itibarıyla kâr payının net kâr payı tutarı olarak kabul edilmesi ve 

brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinden yapılacak ve izleyen ayın 20. günü 

akşamına kadar verilecek muhtasar beyanname ile beyan edilecektir. 

 

1.4. Borç Veren Türkiye’de İşyeri veya Daimi Temsilcisi Bulunan Dar Mükellef 

Kurum İse Kar Dağıtım Stopajı   

 

Tam mükellef kurumların Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dolayısıyla 

Türkiye’de ticari kazanç elde eden dar mükellef kurumlardan yaptıkları ve örtülü sermaye 

sayılan borçlanmalar için ödenen veya hesaplanan faiz veya benzeri tutarlar için herhangi bir 

vergi kesintisi yapılması mümkün değildir. Nitekim G.V.K.’nın 94. maddesinin 6/b bendinde 

Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurumlara dağıtılan kar payları 

için vergi kesintisi yapılacağı yönünde herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu durumda 

Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurumların elde ettikleri kar 

payları için vergi kesintisi yapılması mümkün değildir. Borç verenin Türkiye’de işyeri veya 

daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurum olması durumunda, 5520 sayılı yeni K.V.K.’nın 

12. maddesinin (7) numaralı bendine göre kar payı sayılan faiz ve benzeri ödemeler üzerinden 

vergi kesintisi yapılmayacaktır. 

 

2. Borç Alan (Örtülü Sermaye Kullanan) Dar Mükellef Kurum İse Kar Dağıtım 

Stopajı 

 

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

üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler 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 dar mükellefler 

için ana merkeze aktarılan tutar sayılacağı belirtilmiştir. 

 

Dolayısıyla örtülü sermayeyi kullananın dar mükellef kurum olması durumunda 

ödenen veya hesaplana faiz ve benzeri tutarlar ana merkeze aktarılan tutar sayılacaktır. Ana 

merkeze aktarılan tutar üzerinden ise G.V.K.’nın 94/6-b-iii bendine göre vergi kesintisi 

yapılması gerekmektedir. Bu durumda borç alanın dar mükellef kurum olması durumunda 

borç verenin hukuki niteliğine bakılmaksızın vergi kesintisinin yapılması gerekmektedir. 

Çünkü bu tutarlar kar payı olarak değil, ana merkeze aktarılan tutar olarak kabul edilmiştir. 

Kur farkları için ise herhangi bir vergi kesintisi yapılması söz konusu değildir. Çünkü kur 

farkları ana merkeze aktarılan tutar olarak kabul edilmeyecektir. 

 

III. KARŞI KURUM DÜZELTMESİ  

 

5520 sayılı yeni K.V.K.’nın 12. maddesinin (7) numaralı fıkrasında, daha önce yapılan 

vergilendirme işlemlerinin, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede örtülü 

sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler nezdinde 

düzeltileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Yapılan kanuni düzenlemeden örtülü sermayeye ilişkin olarak ödenen veya hesaplanan 

kur farklarının sadece tam mükellef kurumlardan yapılan borçlanmalarda düzeltme 

konusu yapılacağı anlaşılmaktadır. Borç alınan kurumun tam müekellef kurumlar dışında 

başka bir kurum olması durumunda kur farkına ilişkin olarak herhangi bir düzeltme yapılması 



mümkün değildir. Dolayısıyla borcu veren, tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef kurum 

veya dar mükellef gerçek kişi ise kur farklarına ilişkin herhangi bir düzeltmenin yapılması 

mümkün değildir. 

 

1. Borç Alan (Örtülü Sermaye Kullanan) Tam Mükellef Kurum İse Karşı Kurum 

Düzeltmesi 

 

Borç alan dolayısıyla örtülü sermaye kullanan kurumun tam mükellef kurum olması 

durumunda borç veren kurumun hukuki niteliğine göre aşağıda açıklandığı şekilde düzeltme 

işlemlerinin yapılması gerekmektedir. 

 

1.1. Borç Veren Tam Mükellef Kurum İse Karşı Kurum Düzeltmesi   

 

Borç verenin dolayısıyla örtülü sermaye kullandıranın tam mükellef kurum olması 

durumunda daha önce bu kurum tarafından gelir yazılan kur farkları, faizler ve benzeri 

tutarlar için gelir reddi yapılması gerekmektedir.  

 

Aslında 5520 sayılı yeni K.V.K.’nın 12. maddesinin (7) numaralı fıkrasına göre kur 

farkı dışındaki ödemeler kar payı sayıldığı için bu tutarlar borç veren kurum açısından iştirak 

kazançları istisnası kapsamına girmektedir. Ancak, yukarıda açıklandığı üzere, kanaatimizce, 

karşı kurum düzeltmesinde gelir reddi yapılırken herhangi bir istisnai hüküm aramaya gerek 

bulunmamaktadır. Kar payı sayılan tutarlar iştirak kazancı istisnası olmasaydı bile borç veren 

tam mükellef kurum nezdinde gelir reddi yapmak gerekecekti. 

 

1.2. Borç Veren Tam Mükellef Gerçek Kişi İse Karşı Kurum Düzeltmesi   

  

Tam mükellef kurumlar, tam mükellef gerçek kişilerden borçlanmışlar ise örtülü 

sermayenin tespiti sonucunda borcu kullandıran tam mükellef gerçek kişi nezdinde kur 

farkları yönünden herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Çünkü, yukarıda açıklandığı 

üzere, yapılan kanuni düzenleme ile örtülü sermayeye ilişkin olarak ödenen veya hesaplanan 

kur farklarının sadece tam mükellef kurumlardan yapılan borçlanmalarda düzeltme konusu 

yapılmasına imkan sağlanmıştır. 

 

Borç veren tam mükellef gerçek kişiler nezdinde daha önce gelir yazılan faiz ve 

benzeri diğer ödemelerin düzeltmeye tabi tutulması gerekmektedir. Yani gelir reddi yapılması 

gerekmektedir. Bu tutarlar kar payı sayıldığı için normal şartlarda G.V.K.’nun 22. 

maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanılmakta ve yarısı vergiye tabi olmaktadır. Ancak, 

yukarıda belirtildiği üzere, kanaatimizce, gelir reddi yapılabilmesi için herhangi bir istisna 

düzenlemesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu nedenle tam mükellef gerçek kişiler nezdinde 

yapılacak düzeltmede faiz ve benzeri tutarların tamamı için gelir reddi yapılması 

gerekmektedir. 

 

1.3. Borç Veren Dar Mükellef Gerçek Kişi veya Türkiye’de İşyeri veya Daimi 

Temsilcisi Olmayan Dar Mükellef Kurum İse Karşı Kurum Düzeltmesi  

 

Bu tür mükelleflerden yapılan borçlanmalarda örtülü sermayenin tespiti sonucunda, 

yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, kur farkı dışındaki ödemeler için gelir reddi 

yapılması gerekmektedir. Kur farkları için ise herhangi bir düzeltme yapılması mümkün 

değildir. 

 



1.4. Borç Veren Türkiye’de İşyeri veya Daimi Temsilcisi Bulunan Dar Mükellef 

Kurum İse Karşı Kurum Düzeltmesi 

 

Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunan dar mükellef kurumlardan borç 

alınmış ise daha önce gelir yazılan tutarlar, kur farkı dışında, düzeltilir. 

 

2. Borç Alan Dar Mükellef Kurum İse Karşı Kurum Düzeltmesi 

 

Karşı kurum düzeltmesi açısından borç alan mükellefin tam veya dar mükellef olması 

arasında herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. Borç alan dar mükellef kurum olduğu 

durumda da borç alanın tam mükellef kurum olması durumunda olduğu gibi düzeltme 

işlemleri yapılacaktır. Buna göre; 

 

- Borç veren tam mükellef kurum ise kur farkları dahil tüm tutarlar düzeltilir. 

- Borç veren tam mükellef kurum dışında bir mükellef ise kur farkları için düzeltme 

yapılmaz. Faiz ve benzeri ödemeler için gelir reddi yapılır. 

 

IV. SONUÇ   

 

 5520 sayılı yeni K.V.K. ile yapılan düzenlemelerden biri de örtülü sermaye 

müessesesinde karşı kurum düzeltmesine ilişkin hükümlerin ihdas edilmesidir. Yukarıdaki 

yazımızda örtülü sermayenin tespiti sonucunda, örtülü sermayeyi kullanan kurum nezdinde 

yapılacak gider reddi dışında, yapılacak işlemlere mükellefiyet türleri itibariyle ayrıntılı 

olarak yer verilmiştir. Ayrıca yazıda örtülü sermayenin tespiti sonucunda vergi kesintisi 

yapılıp yapılmayacağı da mükellefiyet türleri dikkate alınarak ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 
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