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  İstanbul, 4 Şubat 2021 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 37 
 

                         

           Gelir Vergisi Kanununun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. maddesine 15 

Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 6322 sayılı Kanunla aşağıdaki bent eklenmiştir. Bent 

hükmü 15.06.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.(Bakınız,2012/53 sayılı Sirkülerimiz.) 

          “9. 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 (700 Sayılı KHK'nın 45 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 

09.07.2018) Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. 

          Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya (700 Sayılı KHK'nın 45 nci maddesiyle 

değişen ibare; Yürürlük: 09.07.2018)Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 

belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir” 

         6322 sayılı Kanunla, Kurumlar Vergisi Kanununun “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11. 

maddesine de aynı konuda aşağıdaki bent eklenmiştir. Bent hükmü 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

(Bakınız,2012/53 sayılı Sirkülerimiz.) 

         “i) 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 (700 Sayılı KHK'nın 173 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) 

Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya (700 Sayılı 

KHK'nın 173 üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük:09.07.2018) Cumhurbaşkanı, bendin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

       Bahse konu hükümler on yıla yakın süredir yürürlükte olmakla birlikte kabul edilmeyecek gider 

oranının belirlenmesi yetkisi bu güne kadar Bakanlar Kurulu / Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmadığından 

(oran belirlemesi yapılmadığından) dolayı fiilen uygulamaya konu olmamıştır. 

      Madde hükümlerinin uygulanmasına yönelik yetki nihayet kullanılarak 4 Şubat 2021 tarihli Resmi 

Gazete ‘de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.   

     “MADDE 1- (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan 

işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan 

yabancı para kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan 

gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmez. 

Yabancı Kaynakları Öz Kaynaklarını Aşan İşletmelerde Aşan Kısma İlişkin 
Finansman Giderlerinin %10’u Gider Kabul Edilmeyecektir. 
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             MADDE 2- (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine 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’unun kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmez. 

              MADDE 3- (1) Bu Karar,1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi 

kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” 

    Bu itibarla,1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemleri (takvim yılı ya da özel 

hesap dönemleri) kazançlarının vergilendirilmesinde %10 oranında gider kısıtlaması yapılacaktır. 

 

                      Anılan Karar Sirkülerimiz ekindedir. 

 
                           
 
 
              Saygılarımızla 

                        
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK: 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
 
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi No.119/6, 34394 Esentepe- İstanbul 
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04       Faks: +90 212 211 99 52 E-mail: info@degerymm.com.tr 

 
ECOVIS International tax advisors · accountants · auditors · lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). 
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only liable for its own acts or omissions, not those of any 
other entity.  
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International.   
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