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ÖNSÖZ 

Gelişmekte olan ülkemizin vergisel anlamda ekonomisini kontrol altında tutma 

çalışmalarından birisinin de muhasebe kayıtlarımız olduğunu hepimiz biliyoruz. 

Muhasebe, her türlü kuruluşların tüm işlemlerini takip eden, kayıt eden ve sonuca 

bağlayan bilim olduğundan, muhasebenin önemi tüm kuruluşlar için son derece 

büyüktür. Gerek işlerin nasıl gittiği konusunda bilgiler vererek önemli sorunları 

görmemizi sağlar, gerekse aynı amaca ulaşmanın birden fazla yolu varsa, en iyi yolun 

hangisi olduğunu anlatır. 

Tez konumu seçerken, bir işletmenin gider kalemlerini doğru hesapta 

konumlandırmanın ne kadar bilgi sahibi olmayı gerektirdiğini ve hatta bazı giderlerin 

hangi kalemde takip edileceği bile zaman zaman tartışma konusu olduğunu görmüştüm. 

Beni geliştireceğine inandığım giderlerin konumlandırılması hakkında oluşturmuş 

olduğum tez, ileride de okuyanların sorularına cevaplar bulabilmesini ümit ederim.  

Çalışmalarımın başından bu yana, engin bilgileriyle bana yön çizerek danışmanlık 

yapan, her daim tecrübe ve bilgilerinden faydalanabildiğim saygıdeğer Yrd. Doç. Dr. 

Hakan TAŞTAN’a, bu konuma gelebilmemde desteklerini esirgemeyen ve aksine beni 

başarıya doğru güdüleyen başta babam olmak üzere, eşim, aileme ve bu zamana kadar 

üzerimde emeği geçen, eğitime kendini adamış bütün saygıdeğer öğretmenlerime, 

teşekkürlerimi arz ederim. 

 

Esra KÜPCÜ  

İstanbul, 2015 
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ÖZET 

VERGĠ KANUNLARI UYARINCA TĠCARĠ KAZANÇ ĠLE 

ĠLGĠLĠ  KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLERĠN 

ĠNCELENMESĠ 

 

Gelirlerden düşüremediğimiz giderlere kanunen kabul edilmeyen giderler adı  

verilmektedir. Kanunen kabul edilmeyen giderler, işletmelerin katlanmak zorunda 

kaldıkları ve işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi, idamesi için gerekli olması nedeniyle 

ticari karın saptanmasında dikkate alınan; ancak, farklı nedenlerle vergi kanunları 

tarafından vergi matrahının tespit edilmesinde indirimi kabul edilmeyen giderlerdir. 

Vergi yasalarında düzenlendiği üzere genel ilke, işletme bünyesinde oluşan giderin işle 

ilgili ya da işin idame ettirilebilmesi ile ilgili olması gerektiğidir. İşletme için gerekliliği 

kanıtlanamayan giderleri, gider sayarak gelirden düşme olanağı bulunmamaktadır. Bazı 

istisna durumlar var ki, bir kısım giderler işletme için gerçekten gerekli olsa bile vergi 

kanunları bu giderlerin gelirden düşülmesine izin vermemektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmada, giderlere ilişkin belirsiz durumların 

ayrımları yapılmış olmakla birlikte, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi 

matrahlarının tespiti işleminde gider olarak kabul edilmeyen giderler konusu ele alınıp 

incelemiştir. Yapılan derleme çalışmaları ve mevcut bilgiler doğrultusunda kanunen 

kabul edilen ve edilmeyen giderler karşılaştırılmış olup, detaylandırılarak incelenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Gider, Vergi, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider 

Tarih: 10.04.2015 
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ABSTRACT 

INVESTIGATION OF NON DEDUCTIVE EXPENSES 

UNDER TAX LAW REGARDING BUSINESS PROFITS 

 

 

The expenses which we can not deduct from our incomes are called not excepted 

expenses. Non deductive expenses under tax law. These expenses must be paid by  

institutions to continue their process and sustainable companies, when you calculate the 

trade profit and make a budget, we take all these in to accounts, but because of different 

reasons these expenses are non deductive expenses, According to General taxes law the 

expenses which grow in institutions may be deal with work or keeping on work 

conditions. Sometimes there may be some exception case and even though these 

expenses which may be necessary for institution but can not be proved and not taken 

into account to deduct from the tax. Some of these expenses are really urgent fort he 

company, the tax law does not allow to deduct them from the tax.  

When we take into accounts these knowledges, some studies are guite clear how they 

are located in their pace and separate, the unknown questions to calculate in come tax 

and corporation taxes act and expenses which are not accepted as tax allowance These 

studies and conclusions, according to these rules, we compare the tax allowance and 

non tax allowances are elaborated and widely searched. 

 

Key Words: Expense, Tax, Disallowable Expense 

Date: 10/04/2015 
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BÖLÜM 1. GĠRĠġ 

Kurumların elde ettikleri kazanç ve iratlar, kaynağı ne olursa olsun bir bütün halinde 

kurum kazancı olarak nitelendirilir. GVK’nın 40. maddesinde ticari kazancın tespitinde 

indirilebilecek giderler sayılırken, 41. maddesinde ise ticari kazancın tespitinde indirim 

olarak dikkate alınması mümkün olmayan giderler sıralanmıştır. Söz konusu kayıtlar 

yapılırken vergi kanunlarındaki düzenlemeler göz önünde bulundurulmaz. Dönem 

sonunda düzenlenen bilanço da bu esaslara göre düzenlenir. Bu şekilde hazırlanan 

bilançolar ticari bilanço, bilançoda görünen kar ise ticari kardır. GVK’nın 41. 

maddesinin ilk beş bendinde yer alan indirilemeyecek giderler, işletme sahibinin şahsi 

mal varlığı ile işletmenin mal varlığını birbirinden ayırmaya yönelik düzenlemeler 

içerir. 

İşletmeler bütün iktisadi değerlerini işletmeye uygun bir şekilde tanımlı olan hesap 

planları aracılığıyla gelir-gider, varlık-kaynak esasına göre muhasebeleştirirler. Bazı 

giderler ise ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili değildir. Bu tarz giderler, işletme 

sahibinin ve ortaklarının veya yöneticilerinin ailevi harcamaları, bazı şahsi harcamaları, 

işletme yöneticilerinin hatalarından dolayı ödenen tazminatlar, gecikme zamları, 

cezalar, faizler kanunen kabul edilmeyen giderlerdir ve safi kazancın tespitinde gider 

olarak indirim konusu yapılamaz. 

Vergi mevzuatımıza göre, bazı harcamaların kazanç tespitinde hasılattan 

indirilemeyeceğinden bahsetmiştik. Bu giderlerin neler olduğunu çalışmamda belirtmiş 

bulunmaktayım.  

Çalışmanın konusunu kurum kazancının tespitinde indirilemeyecek nitelikte olan 

giderler (kanunen kabul edilmeyen giderler) ve indirilecek giderler (kanunen kabul 

edilen giderler) oluşturacaktır. Bu kapsamda, GVK’nın konuya ilişkin hükümleri 

incelenmiş olup, KVK’nın ilgili bölümleri de irdelenmiştir. Bunların dışında kalan 

giderleri ise diğer kanunlar uyarınca kabul edilmeyen giderler başlığı altında 

incelenmiştir. 
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Çalışmanın birinci bölümünde; giriş ve amaç bölümüne yer vermiş olmakla birlikte, 

ikinci bölümünde; harcama, maliyet, gider ve mükellef kavramları, maliyet ile gider 

arasındaki fark, maliyete girmeyen ancak, direkt olarak indirim konusu yapılabilen 

giderler ile ilgili temel bilgiler anlatılmıştır. 

Üçüncü bölümde; vergi kanunları uyarınca kabul edilen, edilmeyen giderlere ve 

diğer kanunlar uyarınca kabul edilmeyen giderlere değinmiş bulunmaktayım. 

Çalışmanın son bölümünde ise; konu ile ilgili sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 
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BÖLÜM 2. HARCAMA, MALĠYET VE GĠDER 

KAVRAMLARININ 

KARġILAġTIRILMASI 

2.1. HARCAMA KAVRAMI  

İşletme tarafından üretim faaliyetleri dışında herhangi bir nedenle para veya benzeri 

araçlarla yapılan ödemelerdir. Örneğin; işletmenin bir kişiye borç para vermesi, 

demirbaş satın alması.1 Genelde harcama, maliyet ve gider kavramları karıştırıldığından 

ve yanlış kullanıldığından dolayı bu terimlerin açıklanma gereği vardır.2 Harcama 

kavramı çok farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Harcama, işletme tarafından her hangi 

bir nedenle para veya para benzeri araçlarla yapılan ödemelerdir. 

Bir mal, fayda ve hizmet sağlanması veya herhangi bir edim karşılığı olmaksızın 

ortaya çıkan bir yükümlülük nedeniyle yapılan ödeme ve borçlanmalardır.3 Farklı 

tanımlamalara değinecek olursak; işletmede bir iş görmek, bir şey üretmek üzere para 

ile ifade edilen değerlerin elden çıkarılması. Bir şeyi kullanmak, onu tüketmek.4 

İhtiyaçların karşılanması amacı ile faaliyette bulunan her ekonomik birimin para ve her 

türlü ödeme araçlarının kasadan veya işletme mal varlığından çıkması.5 Para, ayın, 

borçlanma, alacaktan vazgeçme, hizmet ifa etme ve diğer şekillerde para ile ifade 

edilebilen menfaat sağlamak suretiyle bir mal veya hizmetin iktisap edilmesi.6 Kısacası 

harcama, giderden daha çok kapsamlıdır. Maliyet ve gider kavramlarını da kapsadığını 

söyleyebiliriz.7 

                                                 
1
  Ertuğrul Çetiner, Maliyet Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi, 2000, s.10. 

2
  Web_1, E.T. 20.07.2014. 

3
  Nalan Akdoğan, Maliyet Muhasebesi Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitabevi, 8.Baskı, 2009, s.9. 

4
  Hasan Yalçın, Ticari Kazanç, Kurum Kazancı ve Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Giderler, 

İstanbul: Uygulama Yayıncılık, 5.Baskı, 2011, s.79. 
5
  Münir Bellek, “Kanunen Kabul Edilen-Edilmeyen Gider Ayrımı”, Mükellefin Dergisi, 2000, Sayı:41, 

s.61. 
6
  Murat Urgan, “Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Gider Anlayışı ve Zarar Kavramı, Gelir 

Unsurları İtibariyle İrdelenmesi Zarar ve Mahsubu ve Özellikli Durumlar”, Bilim Raporu, 1995, s.1. 
7
  Web_2, E.T. 22.07.2014. 
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2.2. MALĠYET KAVRAMI  

Maliyet, çok değişik görünümlerde ve hemen her konuda karşımıza çıkabilen son 

derece esnek bir kavramdır.8 Bu nedenle, maliyeti tüm yönleriyle kapsayan 

tanımlamaları şu şekillerde yapabiliriz: 

İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için 

katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir.9 

Maliyet kavramı, çok genel bir belirleme ile, bir varlığı edinmek için yapılan 

harcamalar toplamıdır biçiminde tanımlanabilir.10 Bir başka şekilde tanımlamak 

gerekirse, maliyet, üretim yapan işletmelerde üretim ile ilgili olarak kullanılan ve 

tüketilen mal ve hizmetlerin parasal karşılığıdır. Mal ve hizmet üretiminde işletme 

tarafından yapılan çeşitli giderlerin (hammadde, işçilik, genel üretim giderleri), 

uğranılan kayıplar (amortisman, fire) ve para ile ölçülebilen fedakarlıkların (sosyal 

sigorta işveren payı, sosyal yardımlar) toplamıdır.11 Ekonomik iş bölümünün sonucu 

olarak, her işletme belirli bir alanda faaliyet gösterir ve yarattığı değerlerle toplumsal 

gereksinimlerin bir kısmını karşılar. Yaratılan değerler, işletmelerin faaliyet konularına 

göre çok farklı olabilir.12 

Fayda yaratılması amacıyla üretim faktörlerinin tüketilmesine maliyet denir. Fayda 

üretimi beraberinde maliyeti de getirecektir. Harcama kavramından daha dar kapsamlı 

olan maliyet kavramı, işletmenin satışa konu iktisadi kıymetleri için tespit ettiği 

değerdir. İşletme tarafından yapılan bir harcama emtia alış bedeli, yapıldığı anda bir 

defada maliyet niteliği kazanabileceği gibi amortismana konu iktisadi kıymet alış bedeli 

gibi harcamanın maliyete dönüşmesi bir zaman dilimine de yayılabilmesi söz 

konusudur.13 

Maliyet bir varlıktır, gider değildir. Bu sebeple karın tespitinde gelirden çıkarılamaz. 

Maliyet taşıyıcısı tüketilince, maliyet gidere dönüşür.14 

                                                 
8
  Kamil Büyükmirza, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ankara: Gazi Kitabevi, 8.Baskı 2012, s.46. 

9
  Web_2, E.T. 22.07.2014. 

10
  Muzaffer Egesoy, “Maliyet Kavramı ve Ticaret Mallarının Değerlemesi”, Mükellefin Dergisi, 2012, 

Sayı:10, s.10. 
11

  Çetiner, s.10. 
12

  Nasuhi Bursal ve Yücel Ercan, Maliyet Muhasebesi İlkeler ve Uygulama, İstanbul: Der Yayınları, 

7.Baskı, 1999, s.3. 
13

  Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname Rehberi, Ankara: Vergi Denetmenleri Derneği Yayını, 2011, 

s.634. 
14

  Yunus Kishalı ve Sadi Işıklılar, Maliyet Muhasebesi ve Maliyet Uygulamaları, İstanbul: Beta 

Yayınları, 1999, s.40. 
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2.3. GĠDER KAVRAMI  

Gider, işletmeye ekonomik bir yarar sağlamak üzere yapılan bir harcama veya 

tüketim anlamındadır.15 Her işletmenin bir kuruluş ya da var oluş amacı vardır. Bunların 

amaçlarına ulaşabilmeleri için üretim, satış, pazarlama gibi bir kısım faaliyetleri 

gerçekleştirebilmeleri gerekir. İşletmeler, bu faaliyetleri sonucunda gelir elde ederek 

yaşamlarını devam ettirirler. Elde edilen gelirler, işletme için gerçekte ekonomik bir 

faydadır. İşletmelerin türü ne olursa olsun (ticari-üretim-hizmet) yaşamlarını devam 

ettirebilmek için elde edeceği gelirler ya da faydalar karşılığında bazı fedakarlıklara da 

katlanırlar. Bu fedakarlıklar, varlık, hizmet ya da bir başka faydanın tüketimi biçiminde 

gerçekleşir. Burada tüketilen bir faydanın başka bir faydaya dönüşümü söz konusudur. 

Örneğin; bir işletme üretim faaliyetini gerçekleştirebilmek için; hammadde, malzeme, 

işçilik, enerji gibi bir kısım varlık unsurları tüketir. Aynı şekilde bir ticaret işletmesi de 

ticari faaliyetini sürdürebilmek için; kira, elektrik, su, malzeme vb. fedakarlıklara 

katlanmak zorundadır. Katlanılan fedakarlıkların ekonomik faydanın elde edilmesindeki 

katkısı, doğrudan olabileceği gibi dolaylıda olabilir.16  

Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, genel giderlerin ticari 

kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, masrafla iş arasında 

açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması ve masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış 

bulunması gerekmektedir.17  

Bir harcamanın gider olabilmesi için;18
  

 Gider hesap dönemi ile ilgili olmalıdır.  

 Harcamanın yapıldığı gelir, vergiye tabi bir gelir olmalıdır.  

 Gider ile kazancın elde edilmesi veya sürdürülmesi arasında nedensellik bağının 

olması gerekir.  

 Gider, maliyet unsuru olmamalıdır.  

 Gider, gelirin harcanması şeklinde yapılmaması gerekir.  

 İşletmeye girdi girişine yol açmayan bir ödeme de gidere dönüşebilir. 

 İşletme girdilerinin alış maliyeti, tüketildikçe gidere dönüşür. Eğer bir işletme 

girdisi tüketilmemişse giderden söz edilemez.19 

                                                 
15

  Büyükmirza, s.54. 
16

  Web_1, E.T. 20.07.2014. 
17

  Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname Rehberi, s.630. 
18

   Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname Rehberi, s.631. 
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2.4. VERGĠ UYGULAMASINDA MALĠYET VE GĠDER 

ĠLĠġKĠSĠ  

Vergi uygulamasında yapılan harcamanın gider veya maliyet niteliğine sahip olup 

olmamasının belirlenebilmesi vergi matrahının tespiti açısından önemlilik arz 

etmektedir. Maliyet bedelini de açıklamak gerekirse, iktisadi bir kıymetin iktisap 

edilmesi veyahut değerinin arttırılması nedeniyle yapılan ödemelerle bunlara ilişkin tüm 

giderlerin toplamını ifade eder.20 Yapılan bir harcamanın maliyet unsuru olması halinde 

bunun gidere dönüşümü zaman içinde çoğu zaman birkaç vergilendirme dönemini 

kapsayacak şekilde gerçekleşir. Örneğin; amortismana tabi kıymetlerde amortisman 

ayırımı gibi ki, bu nitelikteki giderler bile anılan iktisadi kıymetin satışında tekrar bir 

hasılat unsuru olarak dikkate alınır.21 

Bunun yanı sıra gider niteliğindeki harcamalar ise ilgili oldukları hesap döneminin 

vergi matrahının tespitinde direkt indirim konusu yapılmaktadır. Bu nedenle vergi 

uygulaması açısından maliyet ve gider kavramlarından ne anlaşılması gerektiğinin 

netleştirilmesi ihtiyacı vardır. Vergi uygulaması açısından bir işletmede yer alan çoğu 

ekonomik değerler maliyet bedeli ile değerlenir. Örneğin; gayrimenkuller, demirbaş 

eşya, satın alınan emtia, imal edilen emtia gibi.22  

2.5. MALĠYETE GĠRMEYEN VE DĠREKT OLARAK 

ĠNDĠRĠM KONUSU YAPILAN GĠDERLER  

Bu giderler mahiyette olan ve belirli bir veya birkaç iktisadi kıymeti ilgilendirmeyip 

işletmenin tamamını ilgilendiren masraflardır. Bu nedenle doğrudan doğruya ilgili 

bulundukları yılda gider kaydedilirler. GVK'nın 40. maddesinde sayılan masrafların 

hemen hemen tamamı bu nevi giderlerden ibarettir. Ancak anılan maddenin 2 numaralı 

bendindeki işçi sigorta primleri ile 7 numaralı bentte yazılı amortismanlardan bir kısmı 

genel imal gideri mahiyetine haizdir.23  

                                                 
20

  Harun Bozkurt, Maliyet Muhasebesi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1984, s.43. 
21

  Ali Eğler, “Gelir Vergisi Kanunu Açıklamaları Görüş ve Önerme Raporu”, 2002, s.239. 
22

  Eğler, s.239. 
23

  Yalçın, s.81. 
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2.6. MALĠYET BEDELĠNĠN BĠR PARÇASI OLAN 

GĠDERLER  

Bu mahiyetteki giderler de iki kısma ayrılabilir.  

Genel Ġmalat Giderleri: Bunlar, işletmenin üretim ve bu üretime bağlı hizmetler 

için yapılan direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik dışında kalan giderlerle ilgili 

gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.24  

Özel Giderler: Münhasıran bir iktisadi kıymetin iktisap edilmesi için yapılan 

masraflar özel gider sayılır. Bir malın satın alınan müesseseye gelinceye kadar yapılan 

nakliye ve komisyonlar bu niteliktedir. Keza bir makina veya tesisatın nakliye, sigorta 

ve montaj giderleriyle bir gayrimenkulün noter, tapu, mahkeme kıymet takdiri, 

komisyon ve tellaliye masrafları özel gider mahiyetindedir. VUK'un 262. ve 270. 

maddelerine göre bu masraflar, ilgili bulundukları iktisadi kıymetin maliyet unsurları 

arasında sayılmıştır. Ancak 270. madde bu kurala bir istisna tanıyarak gayrimenkulle 

ilgili bulunan ve yukarıda sayılan masraflar için mükelleflere bir tercih hakkı tanımış ve 

bu masrafların maliyet bedeline ithal edilmesini veya genel giderler arasında 

gösterilmesini serbest bırakmıştır.25 

 

                                                 
24

  Akdoğan, s.98. 
25

  Yalçın, s.81. 
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BÖLÜM 3. KANUNEN KABUL EDĠLEN VE 

EDĠLMEYEN GĠDERLER 

3.1. VERGĠ KANUNU UYARINCA TĠCARĠ KAZANÇ ĠLE 

ĠLGĠLĠ KABUL EDĠLEN GĠDERLER 

Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40. maddesinde safi 

kazancın tespit edilebilmesi için indirilmesi kabul edilen giderler, “Gider Kabul 

Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. maddesinde ise gider olarak indirilmesi kabul 

edilmeyen ödemeler açıklanmaktadır.26 

Götürü gider uygulaması, bazı giderlerin VUK'un ilgili hükümlerine göre tevsik 

edilemediği hallerde de ticari kazancın tespitinde indirimine müsaade eden götürü gider 

indirimi uygulamasına ilişkin olarak 194 seri no’lu gelir vergisi genel tebliğinde 

ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Söz konusu açıklamaların ilgili bölümlerine aşağıda 

yer verilmiştir.27 

a) Götürü Gider Uygulamasından Yararlanabilecek Olan Mükellefler 

Götürü gider uygulamasından ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve teknik 

hizmetler ile taşımacılık faaliyetinde bulunan, dar mükellefiyet esasında 

vergilendirilenler de dahil olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 

yararlanabileceklerdir.28 

b) Götürü Giderlerin Belgeli Giderlere Ġlaveten Uygulanması 

Belgelendirilememiş giderlere karşılık olmak üzere, götürü gider kaydı, 

mükelleflerin genel esaslara göre tevsik edilmiş giderlerinin gider kaydına engel teşkil 

etmemektedir.29 

                                                 
26

  Rüknettin Kumkale, Vergi Matrahını Düşürmek İçin Neleri Gider Yazabilirsiniz / Yazamazsınız?, 

4.Baskı, s.21. 
27

  Emircan Dilber ve Gökhan Belge, “Götürü Gider Uygulaması İndirim Olarak Uygulanabilir mi?”, 

Vergi Dünyası, Mayıs 2012, Sayı:369, s.140. 
28

  Dilber-Belge, s.140. 
29

  Dilber-Belge, s.140.  
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c)   Götürü Gider Kaydedilebilecek Azami Tutar 

 GVK’nın 40. maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan parantez içi hükme göre, 

tevsik edilemeyen giderlere karşılık olmak üzere, götürü olarak gider kaydedilebilecek 

tutar, ihracat ve yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj, teknik hizmetler ile 

taşımacılık faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini 

aşamayacaktır. Sözü edilen hasılat kavramı içinde değerlendirilecek dövizlerin, 

kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye’ye getirilme şartı aranılmayacaktır.30 

d)   Götürü Gider Uygulamasında Hasılat 

- İhracat Hasılatı 

Her türlü ihracat ve yurt dışı taşımacılıktan döviz cinsinden sağlanan hasılat, götürü 

gider kaydına esas azami tutarın hesaplanmasında dikkate alınabilecektir. Türk Lirası 

karşılığı yapılan ihracat hasılatı azami gider tutarının tespitinde dikkate alınmayacaktır. 

Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Türk Lirası karşılığı yapılmış ihracat, döviz 

cinsinden hasılat olarak kabul edilecektir. İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan serbest 

ihracat, kredili ihracat, konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla ihracat, prefinansman 

yoluyla ihracat, bedelli ticari numune ihracatı, serbest bölgelere yapılan ihracat ile sınır 

ve kıyı ticareti yoluyla yapılan ihracattan sağlanan hasılat götürü gider hesaplanmasına 

konu olabilecektir. Yurt dışında ortak olunan firmalara ayni sermaye olarak mal 

gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat ile müteahhitlerin yurt dışındaki şantiyelerine 

şube, büro, temsilcilik ve acentelik gibi yerlere mal gönderilmesi durumunda da anılan 

mal bedelleri ihracat hasılatı kapsamında değerlendirilecektir. Döviz olarak elde edilen 

ihracat hasılatının Türk Lirası karşılığının tespitinde, hasılatın kanuni defterlere 

kaydedildiği tarihte geçerli olan ve TCMB tarafından tespit ve ilan edilmiş döviz alış 

kurlarının esas alınması gerekmektedir. Hasılatın kanuni süreden sonra kayıtlara intikal 

ettirilmesi halinde, götürü gider uygulamasında dikkate alınacak hasılat, kayıtlara intikal 

ettirilmesi gerektiği tarihteki kur üzerinden hesaplanacaktır. Dövizlerin yurda 

getirilmesi gerektiği tarihe kadar doğan kur farklarının ise bu uygulamada dikkate 

alınamayacağı tabidir.31 

-Yurt Dışı Taşımacılık Hasılatı 

Her türlü yurt dışı taşımacılık faaliyetinden döviz olarak sağlanan hasılat götürü 

gider uygulamasına konu olabilecektir “Yurt dışı taşımacılık” ifadesinden başlangıç 

veya bitiş noktasından herhangi biri veya her ikisi yurt dışında bulunan taşımacılık 

                                                 
30

  Dilber-Belge, s.140. 
31

  Dilber-Belge, s.140. 
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işlerinin anlaşılması gerekir. Yük taşımacılığının yanı sıra yolcu taşımacılığından 

sağlanan hasılat da götürü gider uygulamasına konu olabilecektir.32  

-Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan 

Hasılat 

KVK’nın 3. maddesine göre, kanuni veya iş merkezlerinden herhangi birisi 

Türkiye’de bulunan kurumlar gerek Türkiye’de gerekse yabancı memleketlerde elde 

ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilmektedir. İnşaat, onarma, 

montaj ve teknik hizmet faaliyetlerinde götürü gider uygulamasına esas alınacak hasılat, 

mükelleflerin bu faaliyetlerinden elde edilen ve genel esaslar çerçevesinde tevsik edilen 

döviz cinsinden yurt dışı hasılatı ifade etmektedir. Azami götürü gider tutarının 

hesaplanmasında, kazancın Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirildiği tarihte 

geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınacaktır. Buna göre, azami götürü gider 

tutarı, mükellefin döviz cinsinden inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmet hasılatına 

söz konusu tarihteki döviz kurunun uygulanması suretiyle tespit edilecektir.33 

GVK md. 40/1 uyarınca ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık 

faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri 

hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık 

olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.34 

Yani götürü gider uygulaması ile esas amaçlanan, yurt dışında faaliyet göstermeleri 

sebebiyle Türk Vergi Mevzuatının ispata ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremeyen 

mükelleflerin, faaliyetlerini yerine getirirken mecburen katlandıkları 

belgelendirilemeyen harcamalarını ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi 

için katlanılan genel giderler arasına almaktır. Uygulama gerekçesi göz önüne 

alındığında, düzenlemenin yalnızca bu şartlarda faaliyet gösteren mükellefleri 

kapsayacak şekilde yapılmış olması doğaldır.35 

3.1.1. Ticari Kazancın Elde Edilmesinde Genel Giderler 

Her şeyden önce yapılan bir giderin genel gider olarak dikkate alınması için, gider ile 

kazancın elde edilmesi veya idamesi arasında açık bir illiyet bağı olması gerekmektedir. 

Bu yaklaşım tarzı ile işletme içinde yapılan her türlü giderin kazanç elde etme veya 

                                                 
32

  Dilber-Belge, s.140. 
33

  Dilber-Belge, s.140. 
34

  Orhan Altunkaya, “Hasılatın Muhasebe ve Vergi Sistemi İçerisinde Değerlendirilmesi ile İhracatta 

Götürü Gider Uygulaması”, Vergi Dünyası, Sayı:395, Temmuz 2014, s.150. 
35

 Web_3, E.T. 26.09.2014. 
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onun idamesi ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bir genel giderin indirim konusu 

yapılabilmesi için kazancın elde edilmesi veya onun idamesi ile olan illiyet bağının 

direkt ve etkisinin görülebilir olması gerekmektedir. Yapılan bazı giderler maliyetin bir 

unsuru olup maliyet bedelinin tespitinde dikkate alınmaktadır. Bu nedenle bir giderin 

genel gider niteliğine sahip olması için herhangi bir iktisadi kıymetin maliyet bedelini 

oluşturan unsurlardan olmaması gerekmektedir.36 

Üretim faaliyetinde bulunmayan işletmelerin bütün ücret ödemeleri genel gider 

niteliğindedir.37 

Yapılan giderin “keyfilik” unsuru taşımaması gerekir. Söz konusu bu keyfiliğin 

mevcudiyeti daha önce belirttiğimiz orantısızlık yolu ile de tespit edilebilir. 

Uygulamada konuya ilişkin olarak verilen tipik örnek işletme sahibinin sırf kişisel zevki 

için lüks bir büro döşemesidir. Yapılan harcamaların keyfilik taşıyıp taşımadığı işletme 

ölçülerine göre belirlenecektir. Uluslararası ticaret yapan ve binlerce personelin 

istihdam edildiği bir firmadaki genel müdürün odasının, küçük çaplı bir firmanın genel 

müdürünün odasından farklı olması doğaldır. Uygulamada bazen yargı mercilerince 

verilen kararlarda giderin indirimi kabul edilebilir veya edilemez niteliğine sahip olup 

olmadığı açıklamaya çalıştığımız “keyfilik” unsuru ön plana çıkarılacak belirlenmiştir.  

3.1.1.1. Su, Elektrik, Doğalgaz ve Telefon Giderleri 

Ticari işletmelerin temel genel giderlerinden birisi, ısıtma ve aydınlatma amacıyla 

yapılan enerji ve su giderleridir. İşletmenin üretim tesislerinde kullanılanlar dışındaki 

yerlere ait enerji ve su giderleri bazı koşullara bağlı olarak ticari kazancın safi tutarının 

tespitinde indirim konusu yapılır. Ticari kazancın tespitinde tahakkuk esası geçerlidir. 

Bu nedenle bir giderin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için 

mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmiş olması yeterlidir. Bu kapsamda, bir hesap 

döneminde tüketilen elektrik ve su giderlerine ilişkin bedeller, hesap dönemi sonu 

itibariyle tahakkuk etmiş sayılır ve bu giderlere ilişkin faturalar daha sonraki bir tarihte 

düzenlenmiş olsa dahi, ilgili olduğu döneme ilişkin ticari kazancın tespitinde dikkate 

alınması gerekir. Firmalar tarafından yapılan su, elektrik, doğalgaz ve telefon 

harcamaları, bu harcamaların yapıldığı birimlere bağlı olarak gider veya maliyet unsuru 

                                                 
36

  Yalçın, s.122. 
37

  Recep Bıyık ve Aydın Kıratlı, Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Giderler ve 

İndirimler, Ankara: Yaklaşım Yayınları, 2001, s.57. 
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olarak dikkate alınacaktır. Bu nitelikteki harcamaların gider yazılmasında uygulamada 

bazı durumlarda duraksamalar olmaktadır. Söz konusu durumlar aşağıda özetlenmiştir:38 

 Söz konusu hizmetlere ait abonelik sözleşmelerinin kiralık işyerlerinde mal 

sahibi adına olması ve faturaların bu şahsın adına gelmesi,  

 Vergilendirme döneminin son ayına ilişkin (genellikle Aralık) faturanın bir 

sonraki ay gelmesi,  

 Söz konusu hizmetlere ait faturaların geç ödenmesi nedeniyle gecikme zammı 

ödenmesi durumu.  

3.1.1.1.1. Faturaların Başkası Adına Düzenlenmesi  

Uygulamada genellikle kira ile temin edilen iş yerlerine ait su, elektrik, doğalgaz ve 

hatta kimi zaman telefon abonelikleri mal sahibi adına olmakta ve bu hizmetlerin 

kullanımı sonucu düzenlenen faturalarda bu şahısların adına gelmektedir. Bu durum 

anılan harcamaların gider niteliğini değiştirmemektedir. Faturada yer alan adresin iş yeri 

ile aynı adres olması ve hizmetten bu adreste yararlanılmış olması şartıyla anılan 

harcamalar gider yazılabilir.39 

193 sayılı GVK'nın 40. maddesinde safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek 

giderler sayılmış olup, 1. bendinde; ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi 

için yapılan genel giderlerin indirilebileceği belirtilmiştir. Ticari kazancın elde edilmesi 

ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler, GVK ve KVK'da sayılan, kanunen 

kabul edilmeyen giderler ile kanunlarda tadadi şekilde belirlenen giderler dışında kalan 

ticari organizasyona bağlı olarak yapılan giderlerdir ve bunlara işletme giderleri de 

denilebilir.40  

3.1.1.1.2. Vergilendirme Dönemi Bittikten Sonra Tahakkuk Ettirilen Giderler 

Su, elektrik, doğalgaz ve telefon harcamaları aylık dönemler itibariyle ilgili 

kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirilmekte ve hizmetten yararlanılan ayı takip eden ay 

içinde fatura ile ilgililere gönderilmektedir. Bu uygulama şeklinde Aralık ayına ait 

harcamaların faturası Ocak ayı içinde gelmekte ve bu durum anılan giderlerin hangi 

vergilendirme dönemi ile ilişkilendirileceği sorununu gündeme getirmektedir. Söz 

konusu bu harcamaların kapanan vergilendirme dönemine ait bir gider olduğu açıktır. 

                                                 
38

  Bıyık ve Kıratlı, s.71. 
39

  Hayrullah Doğan ve Hasan Yalçın, Vergi Uygulamaları Soru ve Cevaplar, İstanbul: Uygulama 

Yayıncılık, 2008, s.141. 
40

  Yalçın, s.268. 
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Bu nedenle ilgili oldukları dönemlerin kazanç tespitinde indirim konusu yapılmaları 

gerekmektedir. Bu durum ticari kazancın tespitinde dikkate alınan dönemsellik ilkesinin 

bir gereğidir. Ancak pratikte bazen belirttiğimiz bu hususun uygulanmasında güçlükler 

ortaya çıkabilir. Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanununun 70. maddesi uyarınca 

“Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son 

kaydın altına noterce "görülmüştür" sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirmek 

şarttır.” Bu durumda Ocak ayı sonuna kadar Aralık ayına ait faturanın gelmemesi 

halinde söz konusu harcamaların ilgili olduğu döneme intikalinde sorunlar 

yaşanabilecektir. Bu harcamaların beyanname üzerinden indirimi diğer bir yöntem kayıt 

nizamı açısından sakıncalar yaratabilecektir. O halde Aralık ayına ait faturaların Ocak 

ayı sonuna kadar işletmeye gelmemesi halinde bu faturalarda yer alan harcamaların 

ilgili oldukları vergilendirme dönemlerine intikali yapılabilecektir. Ocak ayı geçtikten 

sonra işletmeye gelen faturalar ise geldikleri vergilendirme döneminin giderleri arasında 

yer alacaklardır.41  

3.1.1.1.3. Su, Elektrik ve Telekom İdarelerine Ödenen Zam ve Cezaların Gider Niteliği 

Elektrik, su, gaz ve telefon bedellerinin süresinde ödenmemesi nedeniyle ödenen 

gecikme zam ve faizleri, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır. Bu 

ödemeler, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanun hükümlerine göre ödenen 

ceza, gecikme zammı veya faizi niteliğinde değildir.42 

Geç ödenmesi nedeniyle gecikme zammının hesaplanmasına konu olan alacaklar 

akitten doğmaktadır. Her ne kadar muhataplardan biri kamu niteliğine sahip olsa da bu 

işlemin tabi olduğu hukuk kamu hukuku değil, özel hukuktur. Bu nedenle anılan 

gecikme zamları ticari kazanç tespitinde indirilecek gider niteliğine sahiptir.43 

Eve ait telefon giderleri ise; “Kollektif şirketin iş hacminin genişliği göz önünde 

tutulduğunda ev telefonuyla yapılan bir kısım konuşmalarda iş ile ilgili olabileceğinden 

gider olarak kabul edilebilir.”44 

Vapur acenteliği ve komisyonculuk yapan kimseler işlerini evindeki telefonla takip 

etmesi mümkün bulunduğundan bu telefona ait masrafın yarısını masraf olarak 

kaydedebilirler.45  

                                                 
41

  Yalçın, s.269. 
42

  Bıyık ve Kıratlı, s.132. 
43

  Doğan  ve Yalçın, s.141. 
44

  Danıştay 4. Daire, 05.05.1982 Tarih, E.No. 1982/778, Karar No. 1982/1858. 
45

  Danıştay 4. Daire, 22.06.1970 Tarih, E.No. 1966/3402, Karar No. 1970/3673. 
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Evde bulunan telefon ticari işlerde kullanılabileceğinden yarı giderinin masraf 

yazılması yerindedir.46 

3.1.1.2. Reklam Giderleri 

Yasal olarak reklam yapabilme olanakları bulunan kişi ve kuruluşların (Avukat, Mali 

Müşavir gibi kişilerin yasalar gereği reklam yapma olanakları yoktur.) ürettikleri veya 

satışını yaptıkları ürünlerin tanıtımı için yaptıkları reklam ödemelerinin, verilen 

ilanların, dağıtılan el broşürü, afiş harcamaları, radyo ve televizyon reklamları, reklam 

panolarına verilen ilanların bedellerinin giderlere intikali mümkündür. Verilen ilanın, 

yapılan reklamın iş ile ilgili olması ve yapılan işin boyutları ile uyumlu olması 

gerekmektedir. Ancak bu ödemelerin yıllık veya gelecek yıllar içinde geçerli süreler 

için yapılmış olması halinde, dönemi geçen kısım için yapılmış olan ödemelerin 

aktifleştirilerek gelecek yıl giderlerine alınması gerekmektedir. GVK'nın “Gider Kabul 

Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41. maddesinin 7. bendine göre, “Her türlü alkol ve 

alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin 

(kanunundaki oranına göre) %50’sinin gider olarak yazılmasına olanak 

bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulu, bu oranı %100’e kadar arttırmaya, sıfıra kadar 

indirmeye yetkili bulunmaktadır.” 09/1081 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre bu oran 

(0) sıfırdır. KVK'nın “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı maddesinin (ı) bendinde de 

aynı hükümler bulunmaktadır.47  

Çeşitli kanunlarda ve yönetmeliklerle reklam tanımına yer verilmiştir. Bunlardan 

bazıları aşağıdaki gibidir: 48  

Reklam, bir ürün veya hizmetin satılmasını, satın alınmasını veya kiralanmasını 

sağlamaya; bir davayı veya fikri yaymaya veya reklamcının istediği başka etkileri 

oluşturmaya matuf, ücret karşılığı veya benzeri mülahazayla reklamcıya iletim 

zamanında tahsis edilen kamuya yönelik duyurular.  

Satışı arttırmak için ticari gayelerle veya bir şeye veya bir fikre rağbet sağlamak gibi 

maddi veya manevi bir menfaat temini maksadıyla gazete ve dergilerde yazı, resim veya 

çizgilerle yapılan ilanlar, reklam sayılır.49  

Bir ürün veya hizmetin tanıtılması veya övülmesi, bir markanın tüketiciye 

benimsetilmeye çalışılması resimli veya müzikli imge ve simgeler kullanılmak suretiyle 

                                                 
46

  Danıştay 4. Daire, 13.05.1971 Tarih, E.No. 1970/4973, Karar No. 1971/4016. 
47

  Kumkale, s.201. 
48

  3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, md.3/r. 
49

  195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun, md.40/u. 
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bunların belleklere yerleşmesine gayret edilmesi, yarışmalar, konserler, sanatsal ve 

kültürel etkinlikler düzenlemek suretiyle doğrudan veya dolaylı olarak belirli ürünlere 

veya markalara dikkatin çekilmesi veya bu tür toplumsal etkinliklerin düzenlenmesinde 

veya yayın programlarının hazırlanmasında finansman veya diğer yollarla katkıda 

bulunmak suretiyle tanıtım imkanlarının aranması da reklam sayılır.50 

Reklam, bir malın veya hizmetin sürümünü arttırmak amacıyla yapılan herhangi bir 

tanıtımdır. Bir tanıtımın reklam olarak nitelendirilebilmesi için, herhangi bir ücret 

mukabilinde veya bir vasıta aracılığıyla yapılmasına gerek yoktur. Birden çok kişiye 

yönelmiş bir tanıtımın bulunması ve bu tanıtımın ticari gayelerle yani bir mal veya 

hizmetin sürümünü arttırmaya yönelik olarak yapılması yeterlidir.51 

3.1.1.2.1. Gazete, Dergi, Radyo ve Televizyona Reklam Verilmesi  

Günümüzde en yaygın yapılan reklam ve pazarlama gideri, basın ve yayın 

kuruluşlarına verilen ilan ve reklamlar nedeniyle yapılan giderlerdir. Bu şekilde yapılan 

reklamlar doğrudan reklam verilmesi şeklinde olabileceği gibi, bir programın 

sponsorluğunun yapılması ve benzeri şekillerde de olabilir. İşletme veya ürün tanıtımı 

amaçlı bu tür reklam giderlerinin ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağına 

tereddüt yoktur. Bu reklamlar alınan reklam hizmetinin ilgili olduğu dönem itibariyle 

tahakkuk tarihinde gider yazılır.52 

3.1.1.2.2. Reklam Panoları 

Firmalar genellikle şehirler arası yollara, şehir girişlerine, hava alanı yakınlarına 

veya şehir içinde binaların üstlerine veyahut da uygun olan diğer yerlere reklam 

panoları koymaktadırlar. Bu panoların temel fonksiyonunun işletmenin veyahut da onun 

ürünlerinin reklamı olduğu konusunda tereddüt yoktur. Fakat uygulamada bu reklam 

panolarının amortisman mevzuuna girip girmediği konusunda dolayısıyla bu reklam 

panoları için yapılan harcamaların amortisman yolu ile mi yoksa doğrudan mı gider 

yazılması gerektiği yönünde tartışmalar mevcuttur. Kanımızca söz konusu reklam 

panoları amortisman mevzuuna girmektedir. Bu nedenle anılan reklam panoları 

nedeniyle yapılan harcamaların amortisman yolu ile itfa edilmesi gerekmektedir. Bu 

reklam panolarının montajı için yapılan harcamalar amortismana esas alınacak bedele 

                                                 
50

  Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklam Gelirleri Üst Kurul 

Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik,  md.4. 
51

  Emrehan İnal, Reklam Hukuku ve Aldatıcı Reklamlar, İstanbul: Beta Yayıncılık, 2. Baskı, 2000, s.1. 
52

  Bıyık ve Kıratlı, s.98. 
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ilave edilmelidir. Ancak daha sonraki tarihlerde yapılacak bakım onarım giderleri ve 

belediyelere ödenen reklam ve ilan giderleri doğrudan gider yazılabilir.53 

Reklam panoları için Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenen ilan ve reklam 

vergisi ile panoların normal bakım ve onarım giderleri de doğrudan gider kaydedilir.54 

Konuya ĠliĢkin DanıĢtay Kararları 

1. Plexiglas ışıklı reklam panoları, reklam tenteleri, demir konstrüksiyonları ile 

reklam şemsiye ve tenteleri reklam gideri niteliğinde olup, amortismana tabi tutulmaları 

gerekmez.”55  

1970 takvim yılı işlemlerinin incelenmesi sonucunda, bir kısım reklam masraflarının 

amortismana tabı tutulmadan doğrudan gider kaydedildiği saptanarak bu miktar 

üzerinden davalı adına ikmalen salınan kurumlar vergisi ile kesilen kusur cezasını; 

ihtilaf konuşu Plexiglas ışıklı reklam panoları, reklam tenteleri, demir konstrüksiyonları 

ile reklam şemsiye ve tentelerinin bir kısminin şirket mamüllerini satan tesisat ve 

demirbaş eşya mahiyetinde bulunmadığından 213 sayılı VUK'un 313. maddesi hükmü 

kapsamına girmediği gibi, ayrıca reklam masraflarının amortismana tabi tutulacağına 

dair herhangi bir hüküm de bulunmadığı gerekçesiyle terkin eden Temyiz Komisyonu 

üçüncü dairesi kararının; davalı kurumun bayilerine verdiği reklam malzemelerini her 

zaman geri alma olanağının bulunduğu, bu durumda bu malzemelerin malikinin davalı 

kurum olduğu, nitekim 1972 takvim yılından itibaren bu konuda amortisman ayrılmaya 

başlandığı, 107 sayılı VUK genel tebliğinde bu tip malzemeler için % 6 amortisman 

ayrılmış bulunduğuna göre amortismana tabi tutma zorunluluğunun bulunduğu 

iddialarıyla bozulması isteğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.56  

2. Reklam şemsiyeleri ve ışıklı reklam panoları işletmede kullanılmayarak bayilere 

dağıtıldığına göre, bedelleri doğrudan gider yazılabilir.
57

   

Yükümlü kurum hesaplarının incelenmesi sonucunda reklam şemsiyeleri ve 

Plexiglas ışıklı reklam panoları için amortisman ayrılmayarak doğrudan doğruya gider 

yazıldığı saptanarak, 1972 yılı için ikmalen salınan gelir vergisi ve kaçakçılık cezasını; 

yükümlü kurumun 1972 yılında iktisap ettiği reklam şemsiyeleri ve ışıklı reklam 

panolarım taşrada bulunan bayilere dağıttığı ve bedellerim gider kaydettiği konusunda 

bir uyuşmazlık bulunmadığı; VUK'un 313. maddesinde işletmede bir yıldan fazla 

                                                 
53

  Doğan ve Yalçın, s.142. 
54

  Bıyık ve Kıratlı, s.98. 
55

  Danıştay 4. Daire 16.12.1976 Tarih, E.No:1976/2246, K.No:1976/3217. 
56

  Danıştay 4. Daire 16.12.1976 Tarih, E.No:1976/2246, K.No:1976/3217. 
57

  Danıştay 13. Daire 22.04.1976 Tarih, E.No:1975/2069, K.No:1976/1322. 
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kullanılan demirbaşlar için amortisman ayrılacağının hükme bağlandığı, reklam 

amacıyla yaptırılan şemsiye ve panolar işletmede kullanılmayıp bayilere dağıtıldığına 

göre demirbaş kabul edilerek amortisman konuşu yapılmasında yerindelik bulunmadığı 

gerekçesiyle kaldıran Temyiz Komisyonu üçüncü dairesi kararının; reklam unsurlarının 

mülkiyelinin şirkete ait olduğu, bu nedenle amortismana tabi tutulması gerektiği 

iddialarıyla bozulması isteğinin reddine oybirliğiyle karar verildi.58  

3.1.1.2.3. Promosyonlar 

Bir malın yanında ayrıca bir bedel tahsil edilmeksizin başka bir malın verilmesi 

uygulamada işletmelerin başvurduğu satış arttırma tekniklerinden biridir. Genel olarak 

promosyon olarak adlandırılan bu uygulamaya ilişkin 50 seri no'lu KDV genel 

tebliğinde geniş açıklamalara yer verilmiştir. Anılan açıklamalar KDV uygulamasına 

ilişkin olmakla birlikte aynı zamanda anılan harcamaların gider niteliğine de yer 

vermektedir. Ticari hayatta, ticareti yapılan mallara olan talebin artırılması amacıyla, bir 

takım pazarlama teknikleri geliştirilmekte, satışı yapılan malın yanında başka bir malın 

ayrıca bir bedel alınmaksızın verilmesi de sıkça karşılaşılan bir pazarlama tekniği olarak 

ortaya çıkmaktadır. Bir malın tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, 

alıcıya veya adına hareket edenlere devri olarak tanımlanan teslim hükümleri 

çerçevesinde ticari bir işletmenin yaptığı bedelsiz teslimler de KDV'ye konu 

olmaktadır.”59 

Ancak, firmaların iktisadi faaliyetini genişletme, emsal işletmelerle rekabet 

edebilme, satış veya üretimini yaptıkları mallara olan talebi koruma veya artırma 

amacıyla bir malın yanında başka bir mal verilmesi şeklinde gerçekleşen işlemlerde, 

promosyon ürünü açısından bir bedelsiz teslim söz konusu olmamaktadır. Zira, firmanın 

genişleyen faaliyetiyle bağlantılı olarak işletmede yaratılan katma değer artmaktadır. 

Nitekim piyasadan satın alınan veya ithal edilen malların promosyon ürünü olarak 

müşterilere verilmesi, mükellefler açısından pazarlama gideri niteliğini taşımakta ve bu 

malların alış bedelleri GVK'nın 40. maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak 

kaydedilebilmektedir. Dolayısıyla, firmanın yarattığı katma değer içerisinde vergilenen 

promosyon mallarının müşterilere verilmesi sırasında KDV hesaplanmasına gerek 
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   Danıştay 13. Daire 22.04.1976 Tarih, E.No:1975/2069, K.No:1976/1322. 
59

  Yalçın, s.287. 
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bulunmamakta ve bu ürünler için yüklenilen KDV'nin ise prensip olarak indirim konusu 

yapılması gerekmektedir.60 

Bu durum, KDV sistemindeki farklı oran uygulaması nedeniyle bazı sorunlara neden 

olmakta ve düşük oranda vergiye tabi bir malın yanında yüksek oranda vergiye tabi bir 

malın promosyon ürünü olarak verildiği hallerde, promosyon olarak verilen malların 

ticaretini yapan firmalar açısından haksız rekabet sorunu ortaya çıkmaktadır. KDV 

kanununun 29/4. maddesi ile vergi indirimi uygulamasında doğabilecek aksaklıkları, 

vergi mükerrerliğine ve vergi muafiyetine meydan vermeyecek şekilde, bu kanunun ana 

ilkelerine uygun olarak giderme ve indirimle ilgili usul ve esasları düzenleme 

konusunda bakanlığımıza yetki verilmiş bulunmaktadır.61 

Bu yetki çerçevesinde, promosyon ürünü olarak verilen malın (aynı işletmede imal 

veya inşa edilenler dahil) tabi olduğu KDVoranının; 62 

 Satışı yapılan mala ait KDV oranına eşit veya daha düşük oranda olması halinde 

promosyon ürünü için yüklenilen KDV’nin tamamının indirim konusu yapılması, 

 Satışı yapılan malın tabi olduğu KDVoranından yüksek olması halinde ise 

promosyon ürünü için yüklenilen KDV'den, satışı yapılan malın tabi olduğu 

orana isabet eden kısmın indirim konusu yapılması, kalan kısmın gelir veya 

kurumlar vergisi açısından gider veya maliyet olarak dikkate alınması, uygun 

görülmüştür.  

Her iki durumda da, promosyon ürünü olarak satın alınan, ithal edilen ya da aynı 

işletmede imal veya inşa edilen malların; ne kadarının aynı dönemde ayrıca bir bedel 

tahsil edilmeksizin verileceği, ne kadarının stoklarda kalacağı bilinemediğinden bu 

mallara ilişkin olarak yüklenilen vergi, öncelikle “İndirilecek Katma Değer Vergisi” 

hesabına alınacaktır. Birinci durumda, promosyon mallarının alımı, imal veya inşası ile 

herhangi bir bedel alınmaksızın müşterilere verilmesi işleminin aynı dönemde veya 

farklı dönemlerde gerçekleşmesi, bu mallarla ilgili olarak yüklenilip indirim konusu 

yapılacak KDV açısından bir önem taşımamaktadır.  

Promosyon ürününün tabi olduğu KDV oranının, satışı yapılan malın tabi olduğu 

orandan yüksek olduğu hallerde ise; 63
  

                                                 
60

  Mehmet Yücel, “Promosyon Ürünleri, Numune ve Eşantiyonların Katma Değer Vergisi Karşısındaki 

Durumu”, E-Yaklaşım Dergisi, Şubat 2015, Sayı:266. 
61

  Yalçın, s.287. 
62

  Yücel, a.g.e. 
63

  Yücel, a.g.e. 
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 Promosyon olarak verilen malların alımı, imal veya inşası ile ayrıca bir bedel 

tahsil edilmeksizin müşterilere verilmesi işleminin aynı dönemde gerçekleşmesi 

halinde bu mallarla ilgili olarak yüklenilen ve öncelikle “İndirilecek Katma 

Değer Vergisi” hesabına alınmış olan KDV’den, satışı yapılan malın tabi olduğu 

orana isabet eden kısım dışındaki tutar, “İndirilecek Katma Değer Vergisi” 

hesabından çıkarılarak gider hesaplarına intikal ettirilecektir. 

ÖRNEK 1: 

Eftelya dergi firması; periyodik dönemler halinde veya her gün derginin yanında ek 

olarak bir gazete vermektedir. Derginin satışını artırmak amacıyla ve ayrıca bir bedel 

alınmaksızın verilen bu gazete, işletmede yaratılan katma değerin bir unsuru niteliğinde 

olduğundan tesliminde ayrıca KDV hesaplanmaz. Dergi ve gazetenin teslimi aynı 

oranda KDV’ye tabi olduğundan, gazete için yüklenilen verginin tamamı indirim 

konusu yapılabilir. 

ÖRNEK 2: 

Bir deterjan firması, imal ederek satışını yaptığı ürünlere olan talebi artırmak 

amacıyla 8 kg. deterjan alan müşterisine, ayrıca bir bedel almaksızın 2 kg. daha deterjan 

vermek suretiyle bir kampanya düzenlemiştir. Deterjanların toplam bedeli 1 milyon 

liradır. Bu işlemde satışı yapılan mal 8 kg. değil 10 kg. deterjandır. Dolayısıyla, satışı 

yapılan malın teslim bedeli olan 1 milyon lira üzerinden KDV hesaplanması, yüklenilen 

KDV’nin tamamının indirim konusu yapılması gerekmektedir. 

3.1.1.2.4. Yurt Dışında Yapılan Reklam Giderleri 

GVK’nın 40/1. maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 

yapılan genel giderlerin ticari kazancın safi tutarının tespitinde indirilecek gider olarak 

dikkate alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. KVK’nın 13. maddesinde ise safi 

kurum kazancının tespitinde GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin 

uygulanacağı belirtilmiştir. Her iki hüküm çerçevesinde, genel giderlerin ticari kazancın 

safi tutarının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabilmesi için,64 

 Yapılan giderin ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile doğrudan 

ilgili olması, 

                                                 
64

  Mehmet Altındağ, “Yurt Dışı Reklam ve Komisyon Giderlerinin Gider Kaydı ve KDV Karşısındaki 

Durumu”, E-Yaklaşım Dergisi, Temmuz 2005, Sayı:151. 
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 Gider karşılığında maddi veya gayrimaddi bir kıymet iktisap edinilmemiş 

olması, 

 Yapılan giderin kanunen kabul edilebilir bir gider olması diğer bir ifade ile 

kanunen kabul edilmeyen gider olmaması gerekir.  

Yurt dışı reklam ve pazarlama giderlerinin gelir ve kurumlar vergisine esas ticari 

kazancın (kurumlarda kurum kazancının) safi tutarının tespitinde indirilecek gider 

olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.65 

3.1.1.2.5. Yurt Dışındaki Radyo ve Televizyonlara Verilen Reklamlara İlişkin Giderler 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunuunun 

29. maddesinin m bendinde; “Yurt dışından Türkiye’ye yönelik yayın yapan radyo ve 

televizyon kuruluşlarına kanal, frekans ve kablo kapasitesi tahsis edilemez. Bunlara 

Türkiye’de vergi mükellefi olanlar tarafından verilen reklam ve ilan bedelleri vergi 

matrahlarından düşülemez. Ancak, uydu platformu ve kablo sisteminden iletilen ve yurt 

dışından yapılan yabancı kaynaklı yayınların Türkçe seslendirilmelerine, birkaç dilden 

aynı anda yayın yapılmasına ve Türkçe reklam girişine olanak tanınır. Türkçe reklam 

girişi yapılan yayınlar için üst kurulun ilgili reklam yönetmeliği uygulanır.” hükmüne 

yer verilmiştir. Buna göre yurt dışından Türkiye’ye yönelik yayın yapan radyo ve 

televizyonlara ödenen reklam ve ilan giderleri gelir ve kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır. Diğer taraftan KDV kanununun 30. 

maddesinin d bendine göre bu tür giderlere ait Katma Değer Vergisi’nin indirim konusu 

yapılması da mümkün değildir.66 

3.1.1.2.6. Eşantiyon veya Numune Mallar Verilmesi  

Firmaların belirli zamanlarda, özellikle yılbaşlarında kendi tanıtımlarını yapmak 

amacıyla herhangi bir bedel almaksızın kalem, anahtarlık, ajanda, takvim ve benzeri 

eşya dağıtmaları geleneksel hale gelmiştir. İşletmelerce dağıtılan hediye ve eşantiyonlar 

olayın özelliğine göre reklam, temsil ve ağırlama giderleri niteliğinde olabilir. Hediye 

ve eşantiyonların işletme ile ticari faaliyette bulunan kişi ve kurumlara verilmesi 

halinde, bunun bir reklam aracı olarak kullanıldığına, yapılan harcamanın da reklam 

gideri niteliğinde olduğuna şüphe yoktur. Bu giderler her hangi bir sınırlamaya tabi 

olmaksızın gider yazılabilir.67 
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  Altındağ, a.g.e. 
66

  Yalçın, s.323. 
67

  Bıyık ve Kıratlı, s.101. 
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Diğer taraftan, firmalar halen satışını yaptıkları veya piyasaya yeni çıkardıkları bir 

ürünün tanıtımını sağlamak amacıyla numune mallar üretmekte ve bu malları da ayrıca 

bir bedel tahsil etmeksizin vermektedir. Ana malın bütün, özelliklerini taşımakla 

birlikte, satışa konu edilemeyecek bir miktarla sınırlı olan ve üzerinde “Numunedir, 

parayla satılmaz, vb.” ibareleri taşıyan bu mallar da, işletmede tüketilmemekle birlikte 

ayni pazarlama gideri özelliğini taşıdığından, bu malların bedel alınmaksızın teslimi de 

eşantiyonlarda olduğu gibi KDV hesaplanmasını gerektirmez.68 

50 seri no'lu KDV genel tebliğinde, numune adı altında teslim edilen malların; 69 

 Ticari teamüllere uygun nitelikte ve miktarda olması,  

 Ayrıca bir satışa konu olmayacak şekilde verilmesi, halinde KDV 

hesaplanmayacağı, işletmenin iktisadi faaliyetini yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya 

yönelik olarak verilen mallar için yüklenilen vergilerin, genel hükümler 

çerçevesinde indirim konusu yapılacağı açıklanmıştır. 

3.1.1.2.7. Yurtdışında Yapılan Sponsorluk Harcamaları 

5520 sayılı KVK’nın 10/1-b maddesine göre 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu 

kuruluş ve görevleri hakkında kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının 

amatör spor dalları için %100’ünün, profesyonel spor dalları içinse %50’sinin kurum 

kazancının tespitinde, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek 

şartıyla, kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkündür.70 

1 seri no'lu kurumlar vergisi tebliğinde, düzenlemeyle ilgili yapılan açıklamalar yer 

almaktadır. Buna göre, sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile 

doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar 

olup ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olan reklam harcamalarından 

farklılık arz etmektedir. Sponsor olan kurumun adının anılması koşuluyla, aşağıdaki 

gibi harcamalar sponsorluk harcaması olarak değerlendirilecektir.71 

 Resmi spor organizasyonları için yapılan saha, salon veya tesis kira bedelleri, 

 Sporcuların iaşe, seyahat ve ikamet giderleri, 

 Spor malzemesi bedeli, 

                                                 
68

  Yücel, a.g.e. 
69

  Bıyık ve Kıratlı, s.100. 
70

  Görkem Pehlivan, “Yurtdışında Yapılan Sponsorluk Harcamalarının Kurum Kazancından İndirimi”, 

Vergi Dünyası, Sayı:395, Temmuz 2014, s.70. 
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  Tahir Citer, “Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Yapılacak 

Diğer İndirimler”, Vergi Dünyası, Nisan 2014, Sayı:392, s.143. 



 22 

 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün uygun göreceği spor tesisleri için yapılan 

ayni ve nakdi harcamalar, 

 Sporcuların transfer edilmesini sağlayacak bonservis bedelleri, 

 Spor müsabakaları sonucuna göre sporculara veya spor adamlarına prim 

mahiyetinde ayni ve nakdi ödemeler. 

Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesine göre; 72  

 Federasyon; özerk veya özerk olmayan spor federasyonları ile Türkiye Futbol 

Federasyonunu, 

 Gençlik ve spor kulübü; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü federasyonlar veya il 

müdürlüklerince tescilleri yapılan faal gençlik ve/veya spor kulüplerini, 

 Sporcu; Federasyonlar veya il müdürlüklerince tescilleri yapılan faal ferdi veya 

takım sporcularını, 

 Gençlik ve Spor Organizasyonu; genel müdürlük, federasyonlar, Türkiye Milli 

Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komitesi ile gençlik ve spor kulüplerinin yıllık 

faaliyet programlarında yer alan ulusal veya uluslararası her seviye ve branştaki 

müsabaka, kamp, kurs, seminer, ve benzeri gençlik ve spor faaliyetlerini, ifade 

etmektedir. 

Yukarıda yer verdiğimiz yönetmelik hükümlerini değerlendirdiğimizde sponsorluk 

harcamalarından istifade edebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tamamının ülkemizde 

yürürlükte olan spor mevzuatına göre faaliyet gösteren kişiler olduğu ve bu 

düzenlemelere tabi olmayan yabancı kişi ve kurumları kapsamadığı görülmektedir. 

Diğer taraftan, yıllık faaliyet programlarında yer almak koşulu ile genel müdürlük, 

federasyonlar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paralimpik Komitesi ile gençlik ve 

spor kulüpleri tarafından organize edilen uluslararası gençlik ve spor 

organizasyonlarının yönetmelik kapsamında olduğu tabiidir. Anılan yönetmeliğin 

kapsamının çizdiği çerçeve, 5520 sayılı KVK’nın 10/1-b maddesi uyarınca kurum 

kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecek sponsorluk harcamalarının 

kapmasının tespit edilmesinde özel bir önem arz etmektedir. Zira, KVK 10/1-b 

maddesinde yer alan hükümler ve 1 seri no'lu KVK genel tebliğinin 10.3 bölümünde yer 

verilen açıklamalar uyarınca yalnızca 3289 ve 3813 sayılı Kanunlar ve Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği uyarınca yapılan sponsorluk harcamaları 

kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Diğer bir ifade ile 
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  Pehlivan, s.71. 
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yukarıda bahsedilen kapsama dahil olmayan uluslararası spor organizasyonları, spor 

kulüpleri ve sporcuların istifade etmesi amacıyla yapılan sponsorluk harcamaları kurum 

kazancının tespitinde indirim konusu yapılmayacaktır.73 

3.1.1.3. Temsil ve Ağırlama Giderleri 

Ticari gelirin elde edilmesi ve devam ettirilmesi için yapılan giderlerden birisi de 

temsil ve ağırlama giderleridir.Temsil giderleri, belirli yetki ve sorumluluk makamlarını 

işgal eden memurlara temsili mahiyette ve görevleri icabı olarak yaptıkları gerçek 

giderleri karşılamak üzere ilgili kurumların bütçelerine bu maksat için konulan 

ödenekten özel yönetmeliği hükümleri gereğince ödenen parayı ifade eder.74 Temsil ve 

ağırlama giderleri, günümüzde yaygın olarak yapılmakta ve çoğunlukla bu giderler, 

işletmelerin ticari ilişki içinde bulunduğu işletme ve kişilerle sınırlı da kalmamaktadır. 

Ticari işletmelerin işleriyle ilgili olarak ticari örf ve adetlere uygun, işletmenin cirosu ve 

beyan ettiği gelir ile orantılı temsil ve ağırlama giderlerinin kazancın tespitinde indirim 

konusu yapılmasına engel yoktur. Ticari ilişkisi bulunmayan kişiler için yapılan bazı 

temsil ve ağırlama giderlerinin de indirim konusu yapılması mümkün olmakla birlikte 

bu konuda daha dikkatli olunması gerekmektedir.75 

GVK’nın 40. maddesi kapsamındaki harcamaların hasılattan indirilebilmesi için, 

genel nitelikte iki kuralın mevcut olması gerekmektedir. Buna göre; 76 

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış olması, 

2. VUK’ta belirtildiği şekilde, vergi kanunlarında belirtilen haller müstesna olmak 

üzere, belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan genel nitelikteki giderlerin hasılattan indirilebilmesi için bir takım 

koşulların varlığı gerekmektedir. Bunlar; kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir 

illiyet bağı bulunması, giderlerin kazancın elde edilmesine yönelik olması, harcamanın 

yapıldığı gelir doğuran olayın vergiye tabi bulunması, karşılığında gayri bir kıymet 

iktisap edilmemiş olması ve maliyete girecek giderlerden olmaması gerektiğidir. 

Yapılan temsil ve ağırlama giderlerinin kabul edilebilmesi için özellikle GVK'nın 

40/1 maddesinde sözü edilen; “Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 
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 Pehlivan, s.73. 
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  Ahmet Güzel, "Mahalli İdarelerde Temsil ve Ağırlama Giderleri", Dış Denetim Dergisi, Nisan-

Mayıs-Haziran 2011, s.158. 
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  Bıyık ve Kıratlı, s.75. 
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  Yalçın Gül ve Gökhan Yıldırım, “Temsil ve Ağırlama Giderleri”, E-Yaklaşım Dergisi, Ağustos 2010, 

Sayı:212. 
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yapılan genel giderler” tanımı ile anlamını bulan genel prensiplere uygun olması 

gerekmektedir.77 

Temsil ağırlama giderlerini iki boyutta düşünmek gerekmektedir: 78 

1. Şirketlerin ve şirket yöneticilerinin misafirlerini ağırlama için yapmış oldukları 

yemek, meşrubat giderlerini ağırlama gideri olarak kabul edebiliriz. 

2. İşletmelerin ürettikleri ve/veya pazarlamasını yaptıkları emtiaların satışını 

kolaylaştırmak gayesi ile yaptıkları giderleri de bu konu içinde düşünebiliriz. 

Her şeyden önce temsil ve ağırlama harcamasının yapıldığı kişinin veya kişilerin 

firma ile ticari ilişkisinin olması gerekir. Yapılan temsil ve ağırlama harcamasının 

işletmenin büyüklüğü ve hacmi ile orantılı olması ve yapılan harcamanın bu harcama 

nedeniyle amaçlanan sonuçları aşmaması gerekmektedir.79 

3.1.1.3.1. Özellik Arz Eden Temsil ve Ağırlama Harcamaları 

Bazı harcamalar özellikli durumlar içerdiğinden dolayı istisnaya tabidir. Bunları şu 

şekilde inceleyebiliriz: 

3.1.1.3.1.1. Çiçek ve Çelenk Harcamaları 

Temsil ve ağırlama harcamalarının geniş açıdan değerlendirilmesi sonucunda firma 

tarafından yapılan çiçek ve çelenk harcamaları da bu kapsamda dikkate alınabilecektir. 

Firmaların çeşitli nedenlerle (özel günler açılışlar vb.) ticari ilişki içinde olduğu kişilere 

gönderdiği çiçek ve çelenkler nedeniyle yaptıkları harcamalar gider olarak dikkate 

alınabilir. Ancak çiçek ve çelenklerde firma adının yer almasının gerektiği işin 

doğasının gereğidir.80
  

İşletme ile ticari ilişkisi bulunan işletme sahip ve ortaklarının kendileri ve 

yakınlarına, cenaze, nikah gibi günlerinde gönderilen çiçek ve çelenk bedelleri ile 

bunların vefatı nedeniyle verilen ilan bedelleri, belirli sınırlar içinde gider olarak kabul 

edilir. İşletme sahip ve sahiplerinin kendilerine ait bu türden giderlerin ise kabul 

edilmesi mümkün değildir.81 

Müşterilere gönderilen çiçek ve viskilerin masrafları ile yedirilen yemeklerin 

bedellerinin gider olarak yazılması gerekir. Uyuşmazlık müşterilere gönderilen çiçek, 
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  Kumkale, s.239. 
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  Kumkale, s.239. 
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  Doğan ve Yalçın, s.133. 
80

  Hesap Uzmanları Kurulu Danışma Komisyonu Kararı, 23.07.1954 Tarih, Yayın Sıra No:62, Genel 

Sıra No:62. 
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  Bıyık ve Kıratlı, s.76. 
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viski ve yemek masraflarının gider kabul edilip edilmeyeceğini münhasır bulunduğu 

GVK’nın 40/1. maddesinde ticari kazancın elde edilmesi ve idare ettirilmesi için 

yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde nazara alınacağının öngörüldüğü; 

anılan maddeye göre indirilecek giderlerde zaruret ve devamlılık vasfının bulunması 

gerektiği, ödevli şirketin, reklam şirketi olması ve ticari firmalarla ilişkiler içinde bu-

lunmasındaki zorunluluk ve iş hacmi dikkate alındığında bu gibi giderlerin ticari 

kazançla ilgili olduğunun kabulü gerektiği gerekçesiyle değişiklikle onayan temyiz 

komisyonu kararının yerinde olduğuna oybirliğiyle karar verildi.”82 

3.1.1.3.1.2. Ticari İlişki İçinde Olunanlara Alınan Hediyeler 

KDV’nin konusuna giren bir teslim veya hizmet gerçekleştirilmiş ise vergi beyan 

edilmesi gerekmekte olup, KDV kanununda müşterilere hediye olarak verilen malların 

vergilendirilmemesine yönelik özel hükümler bulunmamaktadır. Ayrıca işletmelerin 

satın alarak müşterilerine verdiği hediye çekleri karşılığı teslim alınan mallar için 

hesaplanan KDV’yi indirim konusu yapmamaları, KDV dahil toplam bedeli gider 

yazmaları gerekir.83 

3.1.1.4. Alınamayan İhale Giderleri 

Özellikle inşaat sektöründe firmalar inşaat işi almak için çok sayıda ihalelere 

girmekte, fakat bu ihalelerin ancak bir kısmını alabilmektedirler. Girilen her ihale firma 

açısından bir masraf yaratmaktadır. Bunlar etüd-proje ve teklif hazırlanması nedeniyle 

yapılan harcamalar, iş takibi ve ihaleye katılma için seyahat harcamaları, geçici teminat 

mektubu komisyonu ve damga vergisi masrafları olarak sayılabilir. Girilen ihale 

sonucunda ihalenin alınamaması halinde daha önce yapılan harcamalar cari dönem 

giderleri olarak dikkate alınabilir. Nitekim Maliye Bakanlığı tarafından verilen 

27.03.1996 tarihli özelgede ve Danıştay 4. daire tarafından verilen 09.06.1994 tarihli 

kararda aynı görüş belirtilmiştir. Söz konusu özelge ve Danıştay kararı takip eden 

bölümdedir.84 

Yurt dışında inşaat ihalesine katılmak için yapılan masraflar işletme gideri 

niteliğinde olduğundan, ihale alınamasa da bu giderler hasılattan düşülebilir.85
 

Alınamayan ihalelerle ilgili olarak yapılan geçici teminat mektubu komisyonu ve damga 
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  Danıştay 4. Daire, 21.09.1978 Tarih ve E.No:1978/232, K.No:1978/2456. 
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  Kemal Oktar, “Hediye Edilen Malın KDV’si İndirim Konusu Yapılabilir mi?”, Vergi Dünyası, Kasım 

2014, Sayı:299, s.105. 
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  Yalçın, s.389. 
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  Danıştay 4. Daire 09.06.1993 Tarih, E.No:1991/1234, K.No:1993/2672. 
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vergisi gibi masrafların birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma 

işleriyle ilişkilendirilmeksizin doğrudan cari dönem gider olarak muhasebeleştirilmesi 

gerekir.86 

3.1.1.5. Hatır Senetleri ve Çekleri 

Hatır senetleri ve çekleri uygulamada başta kredi temin etme aracı olmak üzere 

birçok nedenden dolayı kullanılmaktadır. Gerek TTK’da gerekse diğer hukuk ve vergi 

mevzuatımızda hatır senet veya çeklerine ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. 

Yargıtay, içtihatları ile hatır senetlerinin varlığını kabul etmekte ve tanımlamaktadır.87
  

Yargıtay içtihatlarındaki tanıma göre; “Tatbikatta hatır bonosu diye isimlendirilen 

emre muharrer senetler alacaklı tarafından kırdırılan keşidecinin ticari itibarından 

istifade suretiyle para temini için verilen senetlerdir. Alacaklı senet mukabilinde 

keşideciye para vermez, bu bakımdan iş bu senetler bedelsizdir.”88 

Hatır senetleri öyle poliçe ve bonolardır ki, senette borçlu olarak görünen şahıs, 

senette yazılı meblağın bizzat kendi mamelekinden ödenmesini mucip bir borcu 

olmadığı halde senet alacaklısının nakdi kredi temin etmesini veya mali durumunu 

olduğundan daha iyi göstermesini mümkün kılmak için bu senedi tanzim veya kabul 

etmeyi, karşı tarafta bu senede dayanarak borçludan talepte bulunmamayı ve ayrıca 

senet meblağını ödemesi için senet borçlusuna temin etmeyi veya senedi tedavüle 

çıkarmamayı taahhüt etmiştir.89 

3.1.1.5.1. Hatır Senedi veya Çeki Karşılığında Sağlanan Kredilere Ait Giderler 

Hatır senetlerinin kredi temin aracı olarak nakde çevrilmesi esnasında bankalara 

iskonto, komisyon, damga pulu ve benzeri nitelikte ödemeler yapılmaktadır. Söz konusu 

hatır senetleri karşılığında elde edilen kredinin işletmede kullanılması ve gerektiğinde 

bunun ispatlanması halinde bahsi geçen ödemeler ticari kazancın tespitinde indirim 

konusu yapılabilir.90 
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  Maliye Bakanlığı’nın 27.03.1996 Tarih ve 21/12502 sayılı özelgesi. 
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  Veli Bilal Yalçın, “Hatır Senetleri ve Vergisel Yönü”, Yaklaşım Dergisi, 2008, Sayı:17, s.68. 
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  V.B.Yalçın, s.68. 
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  Nurkut İnan, Türk Hukukunda Hatır Senetleri ve Özellikle Hatır Bonoları, Ankara: Banka ve Ticaret 

Hukuku Araştırma Yayınları, 1969, s.22. 
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  Yalçın, s.428. 
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3.1.1.5.2. Hatır Senedi veya Hatır Çeki Karşılığı Alınan Kredilerin Faizleri  

Hatır senedi veya çeki gerçek bir ticari işlem olmaksızın bankalardan kredi alınması 

gayesi ile alınan senet veya çekler olduğunu belirtmiştik. Bunlar muhasebe kayıtlarında 

gözükmezler. Firma bu belge karşılığında çeki veya senedi veren kimseye bir ödemede 

bulunmayacaktır. Sadece bu çek veya senedi bankaya ibraz ederek kırdıracak ve bir 

finans temin edecektir. Bu belgelerin bankaya kırdırılması sonucunda firma faiz ve sair 

giderler yapacaktır. Bunların gider olarak yazılıp yazılamayacağı her zaman sorun 

olmuştur. Konuyla ilgili Danıştay kararlarında bu belgeler karşılığında alınan kredilerin 

firma için kullanılmış olması durumunda ödenen faizlerin gider yazılması yönünde 

bulunmaktadır. Ancak alınan bu kredinin işletme sahibinin ihtiyaçları veya firma ile 

ilgili olmayan konularda kullanılması durumunda gider olarak kabul edilmesine olanak 

bulunmamaktadır.91 

3.1.1.6. Finansman Giderleri 

Finansman giderleri, işletmenin kredi kullanımı, borçlanma, vadeli mal ve sabit 

kıymet alımı gibi nedenlerle ödedikleri faiz, vade farkı, kur farkı, finansal kiralama 

bedeli gibi giderlerle teminat mektubu komisyonları ve benzeri giderlerdir. Gerek öz 

kaynak yetersizliği nedeniyle, gerekse de vergisel avantajlarla olsun, işletmelerin ticari 

faaliyetlerini yürütebilmek için kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin giderler, 

işletmelerin ticari kazançlarının tespitinde indirilecek genel giderlerdendir. Finansman 

giderlerinin indirilmesinde bir sınırlama yoktur. İşletmeler bütün faaliyetlerini yabancı 

kaynaklarla sürdürseler dahi, finansman giderlerinin tamamını gider kaydedebilirler.92 

Stokta kalan emtia ile ilgili olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili 

bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi konusunda 

seçimlik hak mevcuttur. Finansman temini maksadı ile alınan krediler için ödenen faiz 

ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay verilmesi zorunlu değildir. Söz 

konusu ödemeler doğrudan gider kaydedilebileceği gibi dilendiği takdirde stoklarda 

bulunan emtiaya isabet eden kısım için maliyete dahil edilebilecektir.93 
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3.1.1.6.1. İşletme Sermayesi Olarak Kullanılan Kredilere İlişkin Finansman Giderleri 

İşletme sermayesi olarak kullanılan gerek yurt içi gerekse yurt dışı finans 

kuruluşlarından elde edilen yabancı kaynaklara ilişkin olarak ortaya çıkan finansman 

giderlerinin tamamı genel gider olarak ticari kazançtan indirim konusu yapılabilir. Bu 

bağlamda ortaya çıkacak finansman giderleri; faiz, komisyon, kur farkları ve 

benzerleridir. Söz konusu giderlerin indirim konusu yapılmasında aranan temel şart, 

kredinin işletmede kullanılması ve kredinin de işletme sermayesi şeklinde 

kullanılmasıdır. Yabancı para cinsinden alınan krediler için hesaplanan kur farkları 

ödenmese dahi gider olarak indirim konusu yapılabilir. Uygulamada tartışma konusu 

olarak gündeme gelen konulardan bir tanesi yabancı para cinsinden alınan avanslar 

nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının gider yazılıp yazılamayacağı yönündedir. Söz 

konusu avanslar için hesaplanan kur farkları da ticari kazancın tespitinde indirim 

konusu olarak dikkate alınabilir.94 

3.1.1.6.2. Sabit Kıymet Alımı ve Yatırımlara İlişkin Alınan Kredilere Ait Finansman 

Giderleri 

VUK’un 269. maddesinde gayrimenkullerin maliyet bedeli ile değerleneceği hüküm 

altına alınmış ve yine aynı kanunun 262. maddesinde de maliyet bedeli, iktisadi bir 

kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle 

bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı olarak tanımlanmıştır. Finansman 

giderlerinin söz konusu bu müteferri giderler kapsamında olup olmadığı kapsamında 

ortaya çıkan duraksamalar sonucunda Maliye Bakanlığı yayımlamış olduğu 163 seri 

no'lu VUK genel tebliğinde aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur: Bakanlığımıza 

yapılan çeşitli müracaatlardan, 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 tereddütler 

bulunduğu anlaşılmış ve bu konularda aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun 

görülmüştür. Yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş 

dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere 

yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise, ilgili 
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bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilmek 

suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.95 

 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 olanların, kıymetin 

maliyetine eklenmesi zorunlu bulunmakta; aynı kıymetlerle ilgili 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.96 

Ayrıca yine yayınlanan 334 seri no’lu VUK genel tebliğinde de lehe oluşacak kur 

farkı ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır: 

Lehe oluşan kur farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna 

kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi aktifleştirildikten sonraki döneme 

ilişkin olanların ise kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek 

suretiyle amortismana tabi tutulması gerekecektir. Ayrıca, daha sonraki dönemlerde, 

seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam 

edilecektir.97 

3.1.1.6.3. Satın Alınan Emtia ile İlgili Finansman Giderleri 

VUK’un 274. maddesinde satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeli ile 

değerleneceği hükme bağlanmış, aynı kanunun 262. maddesinde ise maliyet bedeli, 

iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veya değerinin artırılması nedeniyle yapılan 

ödemelerle bunlara müteferri bütün giderlerin toplamını ifade ettiği belirtilmiştir.98 

Yıl içinde işletme faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla temin edilen krediler ve 

benzeri kaynaklar için ödenen faiz ve komisyon giderleri ile ithal edilen emtiaya bağlı 

olarak ortaya çıkan kur farklarının dönem sonundaki stok maliyetiyle ilgilendirilip 

ilgilendirilmeyeceği hususunda gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.99 

VUK’un 274. maddesinde, satın alınan veya imal edilen emtianın maliyet bedeli ile 

değerleneceği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca, giderin maliyet bedeline intikal 

ettirilebilmesi için iktisadi bir kıymetin edinilmesi veya değerinin artırılması için 

yapılan ödemeler ile bunlara benzer ek diğer giderlerden olması gerekmektedir. Bu 

itibarla, emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur 
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farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili olarak 

daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması 

veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. İşletmelerin finansman temini 

maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi müesseselerinden aldıkları krediler için 

ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu 

bulunmamaktadır. Buna göre mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak 

kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı 

maliyete dahil edebileceklerdir.100 

Tebliğ açıklamalarından da anlaşılacağı üzere Maliye Bakanlığı emtianın satın alınıp 

stoklara girdiği ana kadar oluşan kur farkları maliyet bedelinin bir parçası olarak 

görmüş daha sonra ortaya çıkan kur farklarının ise doğrudan gider yazılması veya malın 

maliyet bedeline eklenmesi konusunda ise, mükellefe seçimlik hak tanınmıştır. Faiz 

giderlerinde ise bu seçimlik hak herhangi bir ayrım yapmaksızın verilmiştir. Mükellef 

ortaya çıkan faiz giderinden dönem sonunda kalan stoklara pay verip vermemekte, 

maliyetin bir parçası olarak değerlendirip değerlendirmemekte tamamen özgürdür.101 

3.1.1.6.4. Temerrüt Faizlerinin Gider Yazılması 

Kredilerin geç ödenmesi nedeniyle ortaya çıkan temerrüt faizleri de indirim konusu 

yapılabilir. Nitekim konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından verilen birçok 

özelgede bu görüş teyit edilmiştir. Söz konusu özelgelerden 20.09.1989 tarihli olanın 

özeti; "Bankadan alınan kredinin geç ödenmesi nedeniyle tahakkuk ettirilen temerrüt 

faizi, gelirin elde edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider olduğundan ticari kazancın 

tespitinde gider olarak indirilebilir." Bankadan alınan kredinin geç ödenmesi nedeniyle 

tahakkuk ettirilen temerrüt faizi, gelirin elde edilmesi ve idamesi için yapılmış bir gider 

olduğundan ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.102 

Öte yandan, Bankalar Kanununun 40. maddesi gereği merkez bankasına intikali 

gereken karşılıkların, zamanında ödenmemesi nedeniyle ödenmesi gereken gecikme 

faizinin de ticari kazancın tespitinde gider kaydedilmesi mümkündür.103 

3.1.1.6.5. İştirak Hissesi Alımı ile İlgili Ortaya Çıkan Finansman Gideri 

İştirak hissesi alımı ile ilgili olarak ortaya çıkan faizlerin gider yazılıp yazılmayacağı 

uzun süre uygulamada tartışmalara ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. 
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Ancak yeni KVK’nın 5. maddesinin üçüncü fıkrasında, iştirak hissesi alımıyla ilgili 

finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen 

kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan 

zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği hükmü 

mevcut bu tartışmaları sona erdirdi. Buna göre iştirak hissesi alımı ile ilgili ödenen 

finansman giderleri kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilir.104 

3.1.1.6.6. Kredi Aktarım İşlemleri 

Uygulamada karşılaşılan diğer bir özellikli durumda kredibilitesi olan bir şirketin 

finans kuruluşlarından sağlamış olduğu krediyi yüklenmiş olduğu bütün giderler ile 

birlikte diğer şirketlere aktarması durumudur. Söz konusu bu durumda yabancı 

kaynaklardan kredi sağlayan ve bunu devreden şirket lehine herhangi bir fark 

doğmamakta, sadece kredibilitesini diğer şirkete kullandırmış olmaktır. Bununla 

beraber holding şirketler, bankalardan sağladıkları kredileri bağlı şirketlere giderleri ile 

birlikte aynen devretmektedirler. Kredilerin daha sonra tahakkuk eden faizleri de yine 

aynı şekilde devredilmektedir. Bu durumda söz konusu kredi faizlerini krediyi fiiline 

kullanan şirket indirim konusu yapabilecektir.105 

3.1.1.7. Kira Giderleri 

Günümüzde işletmelerin önemli bir bölümü ticari faaliyetlerini devam ettirmek için 

ihtiyaçları olan bir çok maddi veya gayri maddi varlıkları kiralamaktadırlar. Bu nedenle 

en ufak firmadan en büyük firmaya kadar bütün firmalar kiralama harcaması ile karşı 

karşıya kalmaktadır. Ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak kiraladıkları; 

 İş yerleri, 

 Alet, edevat, makine ve tesisler, 

 Taşıt araçları, 

için ödedikleri kira bedelleri GVK’nın 40. maddesinin 1 numaralı bendi hükmüne göre 

genel gider olarak dikkate alınan giderlerdir.106 

3.1.1.7.1. İşyerlerinin Kiralanması  

İşletmelerin VUK’un 156. maddesinde sözü edilen “işyeri” tanımı çerçevesinde 

kiraladıkları ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu 
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faaliyetlerde kullanılan yerler için ödedikleri kiralanan gider olarak yazabilme 

olanakları bulunmaktadır. VUK’un 156. maddesinde sözü edilen işyeri tanımı şu 

şekildedir; “Ticari, sınai ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, idarehane, 

muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, 

bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş 

ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir 

faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerlerdir.”107  

3.1.1.7.2. Taşıt Kira Giderleri 

GVK'nın 40/5. maddesine göre, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan 

ve işte kullanılan taşıtların giderleri indirilebilir. 4369 sayılı kanunla, binek otolara ait 

giderlerin yarısının kanunen kabul edilmeyen gider sayılması uygulamasına son 

verilmiştir. Madde hükmünden çıkan sonuç, işletmeye dahil olmayan (aktifinde kayıtlı 

olmayan) taşıtlar için yapılan harcamalar dönem kazancında indirim olarak dikkate 

alınmayacağıdır. Taşıtla ilgili yapılabilecek giderler, yakıt, lastik, tamir, bakım gibi 

taşıtların kullanımından doğan giderlerdir. Bunların dışında taşıtın iktisadi kıymetini 

devamlı olarak artırmak amacıyla yapılan giderler, VUK’un 269 ve 272. maddeleri 

uyarınca doğrudan gider yazılamayıp maliyet bedeline ilave edilmek be amortisman 

ayırmak suretiyle giderleştirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, taşıtların 

finansal kira gideri ile taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşan işletmelerden kiralanan 

taşıtların kira giderleri bu taşıtların kullanımından kaynaklanmadığı için bu kapsamda 

değerlendirilmeyeceklerdir. Ancak bu tür giderlerin GVK'nın 40/1. maddesi 

kapsamında değerlendirilmesi tabiidir.108  

3.1.1.7.3. Diğer Alet, Edavat ve Makinelerin Kiralanması  

Diğer alet, edavat ve makinelerin kiralanması nedeniyle yapılan ödemelerin gider 

yazılması açısından fazla özellik arz eden bir durum yoktur. Dikkat edilmesi gereken 

nokta bu nevi araçlar için ödenen kiraların üretimle ilgisi olması ve dolayısıyla genel 

gider olarak değil üretim gideri olarak dikkate alınması hususudur.109  

3.1.1.7.4. Peşin Ödenen Kiralar 

İşletmeler peşin olarak ödedikleri kiraları muhasebenin temel kavramlarından olan 

“Dönemsellik Kavramı” gereğince tahakkuk ettirmeleri ve ilgili olduğu dönemde 
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giderlere intikal ettirmeleri gerekmektedir. İşletmeler içinde bulundukları hesap dönemi 

ile ilgili olarak gelecek aylara ait ödedikleri kiraları "180. Gelecek Aylara Ait Giderler 

Hesabına" alacaklar ilgili aylarda giderlere intikal ettirileceklerdir. İşletmeler gelecek 

dönemine ait olarak peşin ödenen kiralarını VUK'un 283. maddesi ve dönemsellik 

kavramı gereğince aktifleştirecekler ve "280. Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabına" 

alacaklardır. İlgili hesap döneminin başında ise "180. Gelecek Aylara Ait Giderler 

Hesabına" intikal ettireceklerdir. Peşin ödenen kiralar fatura karşılığı yapılmıyor ise, 

ödendiği anda gelir vergisi stopajına tabi tutulacaktır. Fatura karşılığı ödenen kiralarda 

KDV tahakkuk ettirilecektir.110 

3.1.2. Personel Giderleri 

Maliyet fiyatına eklenen personel giderlerinin önemi, hizmet yükümlülüğü olan 

işletmelerin özelliklerinden biridir. Personel giderlerinin artışına şu faktörler etki 

eder:111 

 Personelin sayısal artışı ve mesleki niteliklerindeki gelişme, 

 Ücretli kesimin ve ücretlerinin sürekli artışı, 

 Sosyal yükümlülüklerin hızlı gelişimi. 

İşletmelerle çalışan personelle ilgili yapılan giderleri detaylı bir şekilde aşağıda 

inceleyebiliriz. 

3.1.2.1. Büro Personeli Ücret Giderleri 

GVK’nın 61. maddesinde ücret; işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak 

çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil 

edilebilen menfaatlerdir. “Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk 

tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya 

başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak 

şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini 

değiştirmez.” hükmüne yer verilmiştir.112 
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Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır:113  

1. 23. maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, 

dul ve yetim aylıkları, 

2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve 

ayınlarla sağlanan diğer menfaatler,  

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri ile 

özel kanunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün 

komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara benzeyen diğer kimselere bu sıfatları 

dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,  

4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu 

sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,  

5.  Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü 

yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler,  

6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan 

menfaatler. 

3.1.2.2. Personel Ücret Giderleri ile İlgili Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 

6322 sayılı kanunun 12. maddesi ile 193 sayılı GVK'ya “Gelir Vergisi Stopajı 

Teşviki” başlıklı geçici 80. madde ilave edilmiştir. Buna göre; "Bakanlar Kurulu’nca 

istatistiki bölge birimleri sınıflandırılması, kişi başına düşen milli gelir veya 

sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde 

yapılacak yatırımlar için Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen yatırım teşvik 

belgeleri kapsamında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2023 

tarihine kadar gerçekleşen yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam 

edilen işçilerin ücretlerinin sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için 

uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir 

vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl 

süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir." 

Birinci fıkraya istinaden terkin edilecek verginin hesabında, öncelikle 32. maddede yer 

alan asgari geçim indirimi dikkate alınır. Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik 

belgesinin iptal edilmesi halinde, gelir vergisi tevkifatı (stopajı) teşviki uygulaması 

nedeniyle terkin edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle 
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birlikte tahsil olunur. Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aynı 

koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi tevkifatı (stopajı) teşviki 

uygulamasından yararlanır. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden 

sonra devri halinde, gelir vergisi tevkifatı (stopajı) teşviki uygulamasından devir 

tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanır. 

Bu madde kapsamındaki gelir vergisi tevkifatı (stopajı) teşvikinden yararlananlar, diğer 

kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki hükümlerden ayrıca yararlanamazlar. Bu 

maddenin uygulanmasını ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir.114  

3.1.2.3. Personel Taşıma Giderleri 

İşveren tarafından personele sunulan diğer menfaatlerden birisi de evinden işyerine 

gidiş gelişinin sağlanmasıdır. Söz konusu taşıma işlemi uygulamada aşağıdaki 

şekillerde yapılabilmektedir:115  

 Hizmet erbabının toplu olarak iş yerine gidip gelmelerini sağlamak amacıyla 

servis aracı temini;  

‒ Hizmet erbabına özel makam otosu tahsisi  

‒ Hizmet erbabına toplu taşım kartı alınması  

‒ Hizmet erbabına yol parası adı altında bir ödeme yapılması.  

 Personelin kendisine ait arabasının benzin giderinin karşılanması.  

3.1.2.4. Servis Aracı Temini 

GVK’nın 23. maddesinin 10. bendinde; “Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine 

gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma 

giderlerinin gelir vergisinden istisna olacağı" hüküm altına alınmıştır. 

Hizmet erbabının işyerlerine topluca  gidip gelmelerini sağlamak amacıyla kullanılan 

taşıtların, işverenin mülkiyetinde olup olmadığının istisna uygulaması açısından önemi 

yoktur. Çoğu zaman bu tür taşıma işleri bu işi meslek haline getiren ve uzmanlaşan kişi 

veya şirketlere yaptırılmaktadır. Servis aracı olarak kullanılan taşıtın işletmenin 

mülkiyetinde olması halinde buna ait harcamalar gider yazılacaktır. Bu hizmetin 
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dışarıdan temini halinde yapılan harcamalar alınacak vesikalar doğrultusunda gider 

yazılacaktır.116  

Ayrıca personelin görev yerine kendi arabaları ile gidip gelmeleri halinde bunlara, bu 

gidiş gelişlerinden dolayı her ne sebeple olursa olsun fatura veya herhangi bir belge 

karşılığında yapılacak ödemeler ise ücret gideri olarak kabul edilecek ve vergiye tabi 

tutulacaktır. Personel taşıma giderleri gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile serbest 

meslek mensupları için gider olarak kabul edilebileceği tarafımızca düşünülmektedir. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için bu konu tartışmasız kabul edilebilecektir. 

Ancak serbest meslek mensupları için gider yazılıp yazılamayacağı düşünülebilir. 

Ancak yurdumuzda avukatlık büroları şirket halinde düzenlenememektedir. Buna karşın 

bir şirket gibi çalışan ve çok sayıda avukat ve diğer personel istihdam eden avukatlık 

büroları bulunmaktadır. Bunlarında personellerinin işyerine geliş gidişleri için servis 

aracı tuttukları görülmektedir. Bu sebeple serbest meslek mensuplarının da bu tip 

giderlerini kabul etmek gerekmektedir.117  

3.1.2.5. Hizmet Erbabına Özel Makam Arabası Verilmesi 

Hizmet erbabına özel makam arabası verilmesi durumunda harcamaların gider olarak 

dikkate alınması konusunda bir farklılık yoktur. Ancak bu durumda sağlanan menfaatin 

ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Zira 

GVK’nın 23/10. maddesindeki istisna sadece hizmet erbabının topluca işe gidip 

gelmelerini sağlamaya yönelik giderleri kapsamaktadır.118  

Hizmet erbabına makam otosu tahsis edilmesi halinde dört farklı durumla 

karşılaşılabilir.119 

 İşletmeye ait taşıt münhasıran makam otosu olarak kullanılabilir.  

 İşletmeye ait taşıt hem makam otosu, hem de işletmede diğer ihtiyaçlar için 

 kullanılabilir.  

 Taşıt dışarıdan kiralama yolu ile temin edilmiş olup münhasıran makam otosu 

olarak tahsis edilebilir.  

 Taşıt dışarıdan kiralanmış olup hem makam otosu, hem de işletmede diğer işlerde 

kullanılabilir. Taşıt münhasıran makam otosu olarak kullanıldığı durumlarda taşıt 

giderlerinin tamamının ücret olduğu açıktır. Gerekli brütleştirme işlemi 
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yapıldıktan sonra gelir vergisi kesintisi ve gider yazılma işlemi 

gerçekleştirilecektir. 

3.1.2.6. Hizmet Erbabına Toplu Taşıma Kartı Alınması  

Hizmet erbabına toplu taşım kartı veya benzer adda aynı niteliğe sahip kartların 

verilmesi halinde bu amaçla yapılan giderlerin GVK’da yer alan istisnadan 

yararlanamayacağı açıktır. Personele verilen toplu taşım kartının bedeli net ücret 

ödemesi olarak dikkate alınacaktır. Bu tutar brüte tamamlanarak ücret olarak vergiye 

tabi tutulacak tutar bulunacaktır. Ücretin gayrisafi tutarının da ticari kazancın tespitinde 

indirim konusu yapılacağı açıktır.120  

3.1.2.7. Personel Tedavi ve İlaç Giderleri 

GVK’nın 40/2. maddesinde hizmetli ve işçi ayırımı yapılmaksızın tüm personelin 

tedavi ve ilaç giderlerinin, ticari kazançtan indirilebilecek bir gider olduğu belirtilmiş ve 

bunun için herhangi bir şart ve sınır öngörülmemiştir. Böyle olduğu içindir ki, personel 

için yapılan ilaç ve tedavi giderlerinin, tedavi ister işyerinde, ister evinde ve ister resmi 

veya özel sağlık kuruluşlarında, ister yurt içinde ve isterse yurt dışında yapılmış olsun, 

tutar itibariyle bir sınırlama da söz konusu olmaksızın gider yazılması ve KDV indirimi 

mümkündür.121 

 Personel ile ilgili tedavi ve ilaç giderlerinin ticari kazancın tespitinde indirim konusu 

yapılabilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Bunlar: 122 

 İş yasası çerçevesinde personel için oluşturulan sağlık departmanı için yapılan 

harcamalar, doktor ücretleri bu hüküm çerçevesinde gider yazılabilecektir.  

 Ayrıca personelin bizzat kendisi için yapılan sağlık, ilaç, tedavi giderlerinin sınır 

olmaksızın karşılanabileceği izlenimi bu yasa hükmünden edinilmektedir. Ancak 

burada dikkat edilmesi gereken husus personelin bizzat kendisi için yapılacak 

olan sağlık, ilaç ve tedavi giderlerinin gider olarak yazılabileceği hususudur, 

bunun yanında personelin bakmak zorunda olduğu kişiler için yapılacak sağlık, 

ilaç ve tedavi giderleri bu kapsama girmemektedir.  

 Diğer bir konu ise, personel tarafından alınan sağlık, ilaç ve tedavi giderlerine 

ilişkin faturaların personel adına alınması halinde, bu fatura tutarlarının söz 
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konusu personelin ücreti ile birleştirilerek vergilendirilmesi gerekeceği 

hususudur.  

3.1.2.8. Personel Giyim Giderleri 

GVK’nın 27/2. maddesinde hizmet erbabına demirbaş olarak verilen yani işin gereği 

olarak verilip, bunların işten ayrılması halinde geri alınan giyim eşyasının gelir 

vergisinden müstesna olduğu belirtilmiş ve GVK’nın 40/2. maddesinde de bu giyim 

giderlerinin ticari kazançtan indirilmesi öngörülmek suretiyle bunların ücret değil 

işletme gideri sayılacağı belirtilmiştir. İşçilere işyerinde giymeleri için verilen iş 

tulumu, çizme, baret, eldiven vs. gibi iş elbiselerinin, güvenlik görevlilerine ve şoförlere 

verilen üniformaların veya  tek tip elbiselerin, televizyon spikerlerine program 

sundukları sırada giyilmek üzere  verilen moda ürünü giysilerin ve KDV'lerinin 

indirilmesi, bunların işte kullanılmaları ve işten ayrılınca iade edilmeleri şartı ile gider 

sayılmaları gerekmektedir. Bütün bu giyim giderlerinin, ister hazır elbise ve ayakkabı 

olarak verilsinler ve isterse faturaları işveren adına alınmak kaydı ile kumaş ve dikim 

bedelleri ödenerek personel tarafından diktirilsinler, bunun esası etkilememesi 

sebebiyle, gider yazılabilmeleri gerekir.123
  

Demirbaş olarak verilen giyim eşyasının vergiden istisna olmasının şartları şu şekilde 

ifade edilebilir: 124
  

 Giyim eşyası hizmet erbabına verilmelidir.  

 Verilen giyim eşyası işin gereği verilmelidir.   

 Giyim eşyası aynen verilmelidir.   

 Giyim eşyasının mülkiyeti işverene ait olmalıdır.  

İşletme sahibinin kendisi için yaptığı giyim giderleri ile personel için yapılan 

demirbaş niteliğinde olmayan giyim ile ilgili ödemelerin gider olarak yazılmasına 

olanak bulunmamaktadır. Ancak serbest meslek erbabının işini yaparken işin gereği 

olarak giymek zorunda bulunduğu giysiler ile ilgili olarak yapılan ödemelerin gider 

olarak yazılması mümkün bulunmaktadır. Bunun en açık örneği avukatların 

mahkemelerde giymek zorunda oldukları cübbe için yapmış oldukları ödemeler gider 

olarak yazılabilmektedir.125 
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3.1.2.9. Personele Yapılan Ayni Ödemeler  

Ayın sözcüğü, nakit para dışında ekonomik kazanımı olası türlü maddi ve maddi 

olmayan servet unsurlarının tamamını kapsamaktadır.126  

GVK'nın 61. maddesine göre; “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak 

çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil 

edilebilen menfaatlerdir.”127
  

Sık rastlanan ayın verilmesi ve menfaat sağlanması uygulamaları aşağıdaki gibidir:128 

 Personele iş yeri dışında tüketebileceği yiyecek maddeleri (erzak) verilmesi, 

 Özel yaşantıda kullanılabilecek giyim eşyaları verilmesi,  

 Yakacak maddeleri verilmesi (yakacak yardımı),  

 İşletmenin üretimini veya satışını yaptığı mallardan verilmesi,  

 Personele bir iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmesi veya kupon ve 

biletler   ile personelin iş yeri dışında yemek yemesinin sağlanması,  

 Personelin toplu olarak işe gelmesini sağlamak amacıyla sağlanan taşıma 

hizmetleri, 

 Personelin tatilini belli bir yerde (örneğin bir tatil köyünde) geçirmesinin 

sağlanması, 

 Personele özel sağlık sigortası hizmeti sağlanması,  

 Personele konut tahsisi yapılması,  

 Personelin çocuğu için kreş açılması.  

Personele ayın olarak verilen ücretlerinde gider olarak indirim konusu yapılacağı 

kuşkusuzdur. Ancak verilen ücretlerin ayrıca gelir vergisi konusuna girmesi ve 

üzerinden 94. maddeye göre kesinti yapılması nedeniyle ayın olarak verilen ücretlerin 

gider yazılacak tutarını tespit etmek özellik arz etmektedir. GVK’nın 63. maddesinin 

son fıkrasında; “Hizmet erbabına verilen ayınlar verildiği gün ve yerdeki ortalama 

perakende fiyatlarına göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler konutun 

emsal kirasına veya menfaatin emsal bedeline göre değerlenir.” hükmüne yer 

verilmiştir.129  
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3.1.2.9.1. İşletme Dışından Alınan Malların Verilmesi 

Personele ücret olarak verilen ayınlar işletme dışından elde edilmiş olabilir. Bu 

durumda söz konusu ayının temini nedeni ile alınan faturanın KDV dahil tutarı 

personele verilen ücretin net tutarı olarak dikkate alınması gerekecektir. Bu tutardan 

hareketle brüt ücret tutarı bulunacaktır.130  

3.1.2.9.2. İşletme İçinde Üretilen Malların Verilmesi 

Personele işletme içinde üretilen malların verilmesi durumunda bu malların ortalama 

perakende satış fiyatı net ödeme olarak kabul edilip bu tutardan brüte gidilecektir. 

İşletmenin hizmet sektöründe olması durumunda personele hizmet şeklinde sağlanan 

menfaatin emsal bedeli net ödeme olarak dikkate alınacaktır. Emsal bedelin tespitinde 

VUK’un 267. maddesinde yer alan hükümler uygulanacaktır.131  

3.1.2.10.  Personelin Yemek Harcamaları 

Geniş bir ifade ile personelin yemek yemesi ile ilgili yapılan harcamaların gider 

kabul edilmesi ile ilgili olarak konuya değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. GVK’nın 

23/8 maddesi hükümlerine göre; hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle 

sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir, işverenlerce işyerinde veya 

müştemilatında yemek verilmemesi durumlarında çalışılan günlere ait bir günlük yemek 

bedelinin 2015 yılında uygulanmak üzere 13,00 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin 

ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu 

tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakden 

yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir. 

Personel için yapılacak yemek harcamalarındaki değişik durumlara göre gider yazılma 

imkanları şu şekilde açıklanır:132  

a. İşveren, işyerinde bulunan mutfağında yaptığı yemek için aldığı malzemeler 

neticesinde bir işçiye düşen maliyet ne olursa olsun yapılan ödemelerin tamamı gider 

olarak yazılabilecektir. Bu durumda, işverenin, bakkaldan, manavdan aldığı yemek 

yapmak için gerekli malzemenin tamamına ait ödemeler gider olarak yazılabilecektir. 

b. İşveren işyerinde yemek hazırlatmayıp dışarıdaki, yemek fabrikalarından veya 

civarda bulunan ve yemek hizmeti sunan müesseselerden işyerine getirdiği yemeği 
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personeline verdiği taktirde, yemek veren bu firmalardan alınan faturaların tamamı bir 

işçiye düşen maliyet ne olursa olsun gider yazılabilecektir. İşveren, personeline yemeği, 

işyerinin ve müştemilatının dışında vermektedir; bu alternatif şu şekillerde ortaya 

çıkabilmektedir:  

 Personel civardaki bir lokantaya gitmekte ve yemek yemektedir.  

 Personel yemek kuponu karşılığında dilediği yerde yemek yemektedir.  

 Personel yemek kuponu karşılığında civardaki anlaşmalı lokantadan yemek 

yemektedir.  

3.1.2.11.  Personele Temettü İkramiyesi Ödenmesi  

Personele ödenmesi düşünülen temettü ikramiyesi şirketlerin sene sonunda yapmış 

oldukları kardan tespit edilecek oranda ikramiye verilmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Temettü ikramiyesi yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulda alınan karar ile 

ödenebilmektedir. Genel kurul kararı gerekmektedir, çünkü şirketlerin sene sonlarında 

yapmış oldukları kar üzerinde tasarruf yetkisi genel kurula aittir. Genel kurul tarafından 

alınan personele kar dağıtılması kararında bu karın miktarı yani tutarı belirtilebileceği 

gibi bir oran tespit edilmesi de mümkün bulunmaktadır. Söz konusu temettü ikramiyesi 

ücret gideri olarak değerlendirilecek ve kurum kazancının tespitinde gider olarak yer 

alacaktır. Personele ödenecek olan temettü ikramiyesinin hangi yılın karından ayrılmış 

ise o yılın gideri olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu hususta da bir ihtilaf 

bulunmamaktadır.133  

Kurumların hesap dönemi sonunda tahakkuk eden safi kazançlarından muhtelif 

nispetler dahilinde memur ve müstahdemlerine temettü ikramiyesi olarak veya aynı 

mahiyette olup başka bir nam altında tevzi edilen meblağlar, GVK’nın değişik 61. 

maddesinde ücret olarak bulunmaktadır. Bu nedenle, söz konusu ikramiyelerin kurumlar 

vergisi beyannamesinin verileceği sürenin (Nisan ayı) sonuna kadar şirket yetkili 

organının dağıtım kararı uyarınca, nakden veya hesaben ödenmesi halinde, ödenen bu 

ücretlerin, GVK’nın 40. maddesinin 1 numaralı bendi hükmü uyarınca hangi yılın 

kazancından ayrılmış ise o yıla ait kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak 

hasılattan indirilmesi mümkündür. Kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe 

kadar nakden veya hesaben ödenen (idare meclisi başkan ve üyelerine ödenenler 
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dışında) temettü ikramiyeleri kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde diğer indirimler 

satırında kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.134  

3.1.2.12.  Personele Konut Tahsisi 

Uygulamada özellikle büyük şehirlerde firmaların personeline konut tahsis etmesi 

işlemine çok rastlanılmaktadır. Personele yapılan bu konut tahsisi esas itibariyle bir 

menfaattir ve GVK’nın 61. maddesi uyarınca ücret sayılarak vergilendirilmesi, 

işletmenin ise anılan ücretin brüt tutarını ücret gideri olarak genel giderler kapsamında 

değerlendirerek ticari kazançtan indirim konusu yapması gerekecektir.135
  

Genel uygulama bu olmakla birlikte GVK’nın 40/2. ve 23/9. maddelerinde bu 

uygulamadan sapmalar yer almaktadır.  

3.1.2.12.1. İşyerinde veya İşyeri Müştemilatında Hizmetli ve İşçilerin Barındırılması 

GVK’nın 40. maddesinin 2. bendinde hizmetli ve işçilerin işyerinde veya işyerinin 

müştemilatında ibatesi için yapılan giderlerin direkt olarak indirim konusu yapılacağı 

hüküm altına alınmıştır. Dikkat edileceği üzere yapılan bu düzenlemede işyeri veya 

müştemilatındaki ibateler hizmetli ve işçi için menfaat sağlayan bir işlem olarak 

görülmemiştir. Bu nedenle anılan harcamaların ücret olarak değerlendirilmeyip 

doğrudan gider olarak dikkate alınmasına olanak sağlanmıştır. İş yerinden ne 

anlaşılması gerektiğine ilişkin düzenlemelere VUK’un 156. maddesinde yer verilmiştir. 

Buna göre; “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri; mağaza, yazıhane, 

idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor 

yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, 

madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya 

mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.”136

  

GVK'nın 40/2. maddesinin uygulamasını ise Ģu Ģekilde özetleyebiliriz;137 

 Personelin ibate yerinin işyerinde veya işyerinin müştemilatında bulunması 

gerekmektedir. 
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 Burada karşılanacak olan giderler işverenin çalıştırdığı hizmetli ve işçiler için 

yapılmış olması gerekmektedir. Bu açıdan hizmetli ve işçilerin aileleri için 

yapılacak giderler istisna kapsamında değildir.  

 Bu hükümlere göre ibate için ayrılan yerlerin her türlü, elektrik, su, ısıtma ile 

barınma için gerekli, yatak, çarşaf vb. gibi ödemeleri giderlere yazılabilecektir. 

 Sadece hizmetli veya işçinin ibatesi sağlanmalıdır. Bu kişilerin aileleri ile birlikte 

yapılacak barındırmalar bu kapsama girmeyecek, söz konusu barındırma menfaat 

olarak değerlendirilip ücret olarak vergiye tabi tutulacaktır, işletme tarafından ise 

bu ücret tutarı gider olarak dikkate alınacaktır.  

 Yine işçi lojmanları, iş yerinde, örneğin fabrikanın arsasının üzerinde olsa dahi 

bu kapsama girmeyecektir. Bütün bunların dışında, konut tahsis edilen işçinin 

işletmenin üretim departmanları ile ilgili olması halinde bu tahsis ile ilgili yapılan 

giderlerin üretim maliyetine intikal ettirilmesi gerekecektir.  

3.1.2.12.2. Konut Tedariki ve Bununla İlgili Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna 

GVK’nın 23/9. maddesi hükmü gereğince, genel olarak maden işletmelerinde ve 

fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlara göre barındırılması gereken memurlarla 

müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini 

suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait brüt alanı 100 m2’yi aşmayan 

konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler gelir 

vergisinden istisnadır. (Bu konutların 100 m2’yi aşması halinde, aşan kısma isabet eden 

menfaatler için bu istisna hükmü uygulanmaz.) 

Madde hükmünden de görüleceği üzere, bu istisnanın uygulanmasında iki farklı 

durum söz konusudur.138   

 Konutun büyüklüğüne bağlı olmaksızın uygulanacak istisna.  

 100 m2’yi aşmayan konutlar için uygulanacak istisna.  

3.1.2.13.  Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakları  

Türk Ticaret Kanunu’nun 394. maddesi; “Yönetim Kurulu üyelerine, tutarı esas 

sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, 

ikramiye, prim ve yıllık kardan pay ödenebilir.” hükmü taşımaktadır. Anonim 

Şirketlerde yönetim kurulu üyelerine gerek genel kurul kararı ile gerekse esas 

sözleşmeye konulacak hüküm çerçevesinde ödenecek ücretleri GVK’nın 40/1. maddesi 
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çerçevesinde düşünerek gider yazabilme olanağı bulunmaktadır. Ancak bu ücretlerin 

emsallerine göre fazlalık göstermemesi gerekmektedir. Burada emsal kelimesi ile 

anlatılmak istenen; yüzlerce kişinin çalıştığı, bir çok şubesinin bulunduğu ve cirosunun 

milyar TL’ler ile ifade olunan bir şirketin yönetim kurulu üyelerine ödenen tutar kadar 

ücretin, en fazla 10 kişinin çalıştırıldığı ve küçük bir cirosu olan A.Ş.'nin yönetim 

kurulu üyelerine ödenmesi emsale uygun bir ödeme değildir.139 

3.1.3. Zarar Ziyan ve Tazminatlar 

GVK’nın 40. maddesinin 3 numaralı bendine göre, işle ilgili olmak şartıyla; 

mukavelenameye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve 

tazminatlar, ticari kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınmaktadır. Ticari 

işletmelerce ödenen zarar, ziyan ve tazminatların ticari kazancın tespitinde indirim 

konusu yapılabilmesi için, ödemenin işle ilgili olması gerekir. Örneğin; işletmenin 

kadrolu işçisinin işletme sahibine ait yazlık evin ve deniz kıyısının düzenlenmesinden 

sonra, arabayla trafik kazasına sebebiyet vermesi sonucunda ödenen maddi ve manevi 

tazminat tutarlarının gider olarak kabul edilmesi mümkün değildir.140 

Kıdem tazminatı işveren tarafından iş akdi sona eren işçiye yapılan ödemeler ticari 

ya da  kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır. 193 sayılı 

GVK’nın 40/3. maddesinde ticari kazançtan indirilecek gider olarak düzenlenmiştir. 

Bilindiği üzere işçilere her ay ödenen veya ödenmesi gereken ücretleri ay sonunda 

düzenlenen ücret bordroları ile belirlenmektedir. Ücret bordrolarında ücret üzerinden 

gelir vergisi, sigorta primi gibi hesaplamalar yapılır tahakkuk eden brüt ücret ilgili ayda 

işçi ücretleri olarak gider yazılır. Ücret bordrolarına göre hesaplanan işçi ücretlerinin 

ticari kazancın tespitinde gider yazılmasında ödenme şartı aranmamaktadır. Bu güne 

kadar bu konuda gelir idaresi ile mükellefler arasında herhangi bir ihtilaf çıkmamıştır. 

Burada giderin tahakkuk esası dikkate alınmıştır. Yani tahakkuk eden gider, ticari 

kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmaktadır. Gelir idaresi tahakkuk ettirilip, 

henüz ödenmeyen veya vadeli çek/bono (senet) vermek suretiyle yapılan ödemelerde 

çek veya bononun ödendiği tarihte gider olarak yazılabileceği görüşündedir.141 
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3.1.4. Seyahat ve Ġkamet Giderleri 

Şirket yöneticilerinin işlerinin bir gereği olarak yurt içi ve yurt dışı seyahatlere 

gitmeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur. Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan bu 

seyahatlere ilişkin yeme-içme, konaklama ve ulaşım masraflarının fatura veya benzeri 

belgelerle belgelenmesi koşuluyla kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate 

alınması mümkün bulunmaktadır. Ancak, çoğu zaman bu harcamalar karşılığında belge 

alınmamakta ve söz konusu harcamalar sadece kredi kartı slip/extresi ile 

belgelendirilebilmektedir.142 

İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet 

giderleri ve seyahat maksadının gerektirdiği süreye sınırlı olmak şartıyla indirilebilir. 

Seyahat ve ikamet giderlerinin otel faturası, uçak, tren bileti gibi belgelerle kanıtlanması 

ve seyahat amacının gerektirdiği süreyi aşmaması gerekmektedir. Keza, yurtdışına 

yapılan seyahatlerde seyahat gideri, bu amaçla alınan dövizin tamamı değil, bundan 

fiilen harcanan kısmıdır. Ancak, turistik mahiyetteki gezi harcamaları ile eşle çıkılan iş 

seyahatlerinde yapılan harcamaların eşe isabet eden kısmı gider olarak dikkate 

alınmaz.143 

Sonuç olarak özetlemek gerekirsek, işle ilgili yurt içi ve dışı seyahat harcamalarının 

safi kurum kazancının tespitinde indirilecek gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu 

harcamaların fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Kredi kartı 

hesap extresi veya sleepleri VUK’da sayılan gider belgeleri arasında yer almadığından, 

bu extre veya sleeplerin vergi uygulaması bakımından gider belgesi olarak kabulü ve 

bunlarla belgelendirilen harcamaların gider olarak dikkate alınması mümkün 

bulunmamaktadır. Maliye Bakanlığı’nın görüşü ve uygulaması da bu doğrultudadır.144 

3.1.5. ĠĢletmeye Ait TaĢıtların Giderleri 

İşletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin tamamı ticari kazancın 

tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. Taşıtın işletmeye dahil olması;145 
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 Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerde, taşıtın bilançonun aktifinde yer 

alması, 

 İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde ise taşıtın işletme hesabı 

defterinin demirbaşlarının kaydedildiği sayfada yer almasıdır. 

Diğer taraftan, amortisman defteri tutuyor ise taşıtın amortisman kayıtlarında da yer 

alması gerekmektedir. Taşıtlar için yapılan harcamanın gider olarak kaydedilebilmesi 

için taşıtların kesinlikle işte kullanılması gerekmektedir. Mükellefin özel işlerinde 

kullandığı taşıt giderleri ticari işletmesinin aktifinde kayıtlı olsa bile gider olarak 

indirimi mümkün değildir. Örneğin; Mersin’de sürücü kursu işletmeciliği faaliyetinde 

bulunan mükellefin işletmesine kayıtlı bir aracın Adana’da üniversite öğrenimi gören 

çocuğunun kullanımına bırakması durumunda bu taşıta ait giderler ticari kazancın 

tespitinde indirim konusu yapılmamaktadır. Ayrıca, işletme aktifinde bulunmamakla 

beraber kiralama yoluyla edinilen ve işte kullanılan taşıtların giderleri de 

indirilebilecektir. Öte yandan, söz konusu taşıtlara ait tamir bakım giderleri, doğrudan 

gider olarak dikkate alınabilmesi mümkündür. Ancak, motor değişimi ve yük araçlarına 

yapılan karoseri veya kasalar için yapılan harcamalar taşıtların iktisadi değerlerini 

arttırıcı giderler olduğundan bu giderlerin ilgili oldukları taşıtın maliyetine eklenerek 

amortisman yoluyla itfa edilmesi gerekmektedir.146 

3.1.6. Vergi Resim ve Harçlar 

GVK’nın 40. maddesinin 6. bendine göre, işletme ile ilgili olmak şartı ile ödenen 

bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni 

vergi, resim ve harçlar ticari kazancın tespitinde indirimi konusu yapılabilmektedir. 

Buna göre,147 

 İşletme ile ilgili olan, 

 Maddede sayılanlarla aynı mahiyette olan vergiler (banka ve sigorta vergileri, 

damga vergileri, belediye vergileri, harçlar, emlak vergileri, işletme ile ilgili olan 

taşıt vergileri) gider olarak kabul edilebilmektedir. 

Ancak, MTV’nin 14. maddesine göre, MTV kanununa bağlı I ve IV sayılı tarifelerde 

yer alan taşıtlardan (ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama 

faaliyeti uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar dışında) alınan vergi 
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ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde 

gider olarak kabul edilemez.148 

3.1.7. Amortismanlar  

GVK’nın 313. maddesine göre amortisman mevzuu; ”İşletmede bir yıldan fazla 

kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye uğrayan duran varlıkların 

değerinin, bunların kullanılabilecekleri süre içinde yok edilmesi” olarak 

tanımlanmaktadır.149 

Kullanmayı, yıpranmayı, aşınmayı ve değerden düşmeyi telafi edebilmek için, her 

hesap döneminde gayrimenkuller gibi değerlenen iktisadi kıymetler, alet, edevat, 

mefruşat, demirbaş ve sınama filmlerinin değerinin bir bölümü amortisman olarak 

ayrılmakta ve işletmenin karından indirilmektedir. Kanuni ölçülere göre her hesap 

döneminin sonunda iktisadi kıymetin değerinin bir bölümü indirilerek giderlere 

atılmakta, amortisman süresinin sonunda değer tamamen itfa edilmiş olmaktadır.150 

Amortismanın konusunu oluşturan duran varlıklar, gerek kullanıma bağlı fiziki 

nedenlerle gerekse teknolojik gelişmeler veya ekonomik nedenlerden dolayı değer 

kaybına maruz kalabilmektedirler. İktisadi kıymetlerde meydana gelebilecek bu değer 

kayıplarının, kullanım ömrüyle orantılı olarak giderleştirilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenledir ki, amortismanın temel esprisini dönemsellik ilkesi oluşturmaktadır. 

01.01.2004 tarihinden sonra alınan veya imal edilen amortismana tabi iktisadi kıymetler 

için VUK 333, 339, 365, 389 ve 399 no'lu genel tebliğleri ile belirlenmiş oranlarda 

amortisman ayrılır.151 

VUK’un 313. maddesinde iktisadi kıymete amortisman ayırma koşulları şu şekilde 

belirlenmiştir:152  

 İşletmede kullanılması 

 Yıpranma, aşınma veya kıymetten düşmeye maruz bulunması  

 Bir yıldan fazla kullanım süresinin olması 

Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir. Ancak; 

1. Tarım işletmelerinde meydana getirilen meyvelik, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve 

güllüklerle incir bahçeleri ve bağlar gibi tarım tesisleri; 

                                                 
148

  BDK, a.g.e. 
149

  Bıyık ve Kıratlı, s.313. 
150

 Mehmet Arslan, Vergi Hukuku, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık, 4.Baskı, 2005, s.191. 
151

  Kaya, a.g.e. 
152

  Kaya, a.g.e. 



 48 

2. İşletmede inşa edilmiş olan her nev’i yollar ve harklar; amortismana tabi tutulur. 

3.1.8. Sendika Aidatları 

İşverenlerce, 2821 sayılı Sendikalar Kanununa göre; bağlı oldukları sendikalara 

ödenen aidatların ticari kazançtan indirilmesi, GVK’nın 40. maddesinin birinci 

fıkrasının 8 numaralı bendi ile hükme bağlanmıştır. İşverenlerin Sendikalar Kanunu 

hükümlerine göre, sendikalara bir ayda ödedikleri aidatın tutarı, işverene bağlı 

işyerlerinde çalışan işçilere bir günde ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını 

aşmaması ve ilgili bulunduğu yılda fiilen ödenmiş olması koşuluyla ticari kazancın 

tespitinde gider olarak dikkate alınır. Bilindiği üzere, çıplak ücret fazla mesai, prim, 

ikramiye, sosyal yardım gibi eklentileri ihtiva etmemektedir. Aidatın daha uzun üç ve 

altı aylık süreler içinde ödenmesi halinde bu sürelere isabet eden aylık sınırlar toplamı 

gider kaydedilecek aidatın sınırı oluşturur. İlgili yılda ödenmeyen aidatlar, takip eden 

yıllardaki ticari kazancın tespitinde gider olarak yazılmaz. İşverenlerce sendikalara 

ödenen aidatın, belirtilen bu miktarı aşması halinde, aşan kısmın ticari kazancın 

tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.153 

3.1.9. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları 

İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 

payları, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin % 15’ini ve yıllık olarak asgari 

ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması koşuluyla, ücretle ilişkilendirilmeden ticari 

kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir. İşverenlerin çalışanları adına 

ödedikleri katkı payları üzerinden devlet katkısı hesaplanmayacaktır. Ancak gerek 

işverenler tarafından ücretliler adına ödenen katkı paylarının gerekse de ücretlilerin 

şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası için ödedikleri primlerinin yarısı 

ile şahıs sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamı; ödemenin yapıldığı ayda 

elde edilen ücretin % 15’i ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarıyla sınırlıdır. 

İşverenlerce karşılanan katkı payları ile hizmet erbabınca ödenen primlerin, bu sınırları 

aşan kısmı için, primler ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapılamayacak, 

işverenlerce ödenen katkı payları ise ücret matrahıyla ilişkilendirilmeksizin doğrudan 
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gider yazılamayacak, yani brütleştirilip stopaja tabi tutulmak suretiyle 

giderleştirilebilecektir.154 

3.1.10. Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan BağıĢlar 

5035 sayılı kanunla GVK’nın 40/10 ve 89/6. maddelerinde, KDV kanununun ise 17. 

maddesinde yapılan değişikliklerle Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği usul ve esaslar 

çerçevesinde gıda bankacılığı kapsamında bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve 

yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin gelir ve kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde indirim konusu yapılması ve bu teslimlerin KDV'den istisna edilmesine 

yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.155 

GVK'nın 89. maddesinin 6. fıkrasında fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı 

faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan bağışlar düzenlenmiştir. Anılan 

maddede fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve 

vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, 

temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamının gelir vergisi 

beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bu 

şekilde yapılan bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi için gıda, temizlik, 

giyecek ve yakacak maddeleri bağışının bu alanda faaliyette bulunan dernek veya vakfa 

yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyacı bulunanlara doğrudan veya başka 

organizasyonlar aracılığıyla yapılacak gıda yardımlarının matrahtan indirimi kabul 

edilen bağış olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bağışı kabul edecek dernek 

veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine 

ilişkin hükümler bulunmalıdır. Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışların gıda, 

temizlik, giyecek veya yakacak maddesi niteliğinde olması ve bedelsiz olarak ihtiyaç 

sahiplerine dağıtılması gerekmektedir.156 

Geçici vergi mükellefi gerçek kişiler, GVK’nın 89. maddesinde belirtilen bağış, 

yardım ve sigorta primi indiriminden, kurumlar ise KVK’nın 10. maddesinde belirtilen 

bağış ve yardım indiriminden geçici vergiye esas kazançlarını tespit ederken de 

yararlanabileceklerdir. Söz konusu maddelerde yer alan oranlar, geçici vergiye esas 

kazanca uygulanmak suretiyle indirim konusu yapılabilecek tutar belirlenecektir. Yıllık 

beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi 
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dönemlerinde indirilen bağış ve yardım tutarının, yıllık beyannameye göre 

yararlanılması mümkün olan kısmı; gelir vergisi mükelleflerince beyan edilen gelirden 

indirilecek, Kurumlar Vergisi mükelleflerince gider olarak dikkate alınacaktır. Kalan 

kısım, gelir vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılamayacak, kurumlar vergisi 

mükelleflerince ise kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.157 

.Özetle, yapılan bağış ve yardımın beyan edilecek gelirden indiriminin mümkün 

olabilmesi için;158 

 Bağış ve yardım tutarının yıllık toplamının, beyan edilen gelirin %5’ini, 

kalkınmada öncelikli yörelerde ise %10’unu geçmemesi, 

 Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, 

kamu yararına çalışan derneklere, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan 

vakıflara yapılmış olması, 

 Makbuz karşılığında yapılmış olması, 

 Karşılıksız yapılmış olması gerekmektedir. 

3.1.10.1. Bağışın Yapılacağı Dernek ve Vakıflar 

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak olan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 

maddesi bağışlarının, bağışı kabul edecek olan dernek veya vakfın tüzüğünde veya 

senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümleri 

bulundurması gerekmektedir. Bağışı alan dernek veya vakfın farklı alanlarda da faaliyet 

gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf vakıf olup 

olmamasının uygulama açısından herhangi bir sakıncası yoktur.159 

3.1.10.2. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği 

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 

maddesi niteliğinde olması gerekmektedir. Ayrıca yapılacak bağışlar bedelsiz olarak 

ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak şartı ile yapılmalıdır. Bu iki şarta uygun olarak 

yapılmayan bağışlar gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak 

değerlendirilmezler.160 
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3.1.10.3. Bağışı Yapanların Düzenleyeceği Belgeler 

Bağışa konu olan mal bedeli VUK 232. maddesinde belirtilen fatura düzenleme 

sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için 

sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Bağış yapılan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 

maddelerine ait bilgiler faturaya eksiksiz olarak yazılacak ve bağış yapılan dernek veya 

vakıf adına düzenlenecektir. Faturaya; ”İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla 

bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır.” yazılması zorunludur.161 

3.1.10.4. Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belgeler 

Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyecek ve bağış 

yapanlara bu belgelerin bir örneğini vereceklerdir. Dernek ve vakıflar kendi 

düzenledikleri belgelerini ve bağışı yapan işletmelerin düzenlediği fatura ve sevk 

irsaliyelerini muhafaza edeceklerdir. 162 

3.1.11. Kurumlar Vergisi Kanunu Uyarınca Ġndirilecek 

Giderler 

KVK'nın “İndirilecek Giderler” başlıklı 8. maddesinde ticari kazanç gibi hesaplanan 

kurum kazancının tespitinde mükelleflerin indirebilecekleri giderler, “Diğer İndirimler” 

başlıklı 10. maddesinde kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla 

yapılacak indirimler, “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11. maddesinde ise kurum 

kazancının tespitinde indirim yapılması kabul edilmeyen ödemeler açıklanmaktadır.163 

Buna göre, ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde, mükellefler 

aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebilirler:164 

 Menkul kıymet ihraç giderleri.  

 Kuruluş ve örgütlenme giderleri.  

 Genel kurul toplantıları için yapılan giderler ile birleşme, devir, bölünme, fesih 

ve tasfiye giderleri.  

 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortağın kar payı. 
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 Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kar payları. 

 Sigorta ve reasürans şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden sigorta 

sözleşmelerine ait olup, aşağıda belirtilen teknik karşılıklar; 

– Muallak hasar ve tazminat karşılıkları; tahakkuk etmiş ve hesaben tespit 

edilmiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu hesap yapılmamışsa hasar ve 

tazminatın ve bunlarla ilgili tüm masrafların tahmini değerleri ile 

gerçekleşmiş; ancak, rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri ve bunlara 

ilişkin masraflardan, reasürör payı düşüldükten sonra kalan tutar ile saklama 

payına isabet eden muallak hasar karşılığı yeterlilik farklarından oluşur. 

– Kazanılmamış prim karşılıkları; yürürlükte bulunan sigorta sözleşmeleri için 

tahakkuk etmiş primlerden, komisyonlar düşüldükten sonra kalan tutarın gün 

esasına göre bilanço gününden sonraya sarkan kısmından, aynı esasa göre 

hesaplanan reasürör payının düşülmesinden sonra kalan tutardır. Ancak bu 

tutar, nakliyat emtia sigortalarında, yıllık primin komisyon düşüldükten 

sonraki tutarından şirketlerin kendi saklama paylarında kalanının % 25’ini 

geçemez. Kazanılmamış prim karşılığının gün esasına göre hesaplanması 

mümkün olmayan reasürans ve retrosesyon işlemlerinde 1/8 yöntemi 

uygulanabilir. 

– Hayat sigortalarında matematik karşılıklar, her sözleşme üzerinden ayrı ayrı 

hesaplanır. Karşılıkların, gelirleri vergiden istisna edilmiş olan menkul 

kıymetlere yatırılan kısmına ait faiz ve kar payları, giderler arasında 

gösterilemez. 

– Deprem hasar karşılıkları; yangın ve mühendislik sigorta branşlarında verilen 

deprem teminatı karşılığında alınan ve şirketlerin kendi saklama paylarında 

kalan primlerin 21/12/1959 tarihli ve 7397 sayılı Sigorta Murakabe 

Kanununun 25. maddesi uyarınca hesaplanan kısmı ile önceki hesap 

dönemlerinde ayrılan karşılıkların yatırıldığı fonların gelirleri toplamından 

oluşur. Deprem hasar karşılığı hesabına intikal ettirilen primler, bu kanunun 

uygulamasında kazanılmamış prim karşılığı hesaplamasına konu edilmez. 

– Bir bilanço döneminde ayrılan sigorta teknik karşılıkları, ertesi bilanço 

döneminde aynen kâra eklenir.  
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Diğer indirimler  

(1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde 

ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır:165 

 Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni 

teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının 

% 40’ı oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi”.  

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve 

tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi 

iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden  

Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim 

konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Ar-Ge indiriminden 

yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli 

belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan 

sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör 

spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si.  

 Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve 

köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına 

çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum 

ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o 

yıla ait kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısmı.  

 (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 

100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak 

kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve 

rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin 

inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut 

tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni 

bağış ve yardımların tamamı. 

 Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan 
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dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve 

kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya 

da desteklenmesi uygun görülen; 

–  Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası 

organizasyonların gerçekleştirilmesine, 

– Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve 

somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, 

katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim 

teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı 

materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların 

yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının 

sağlanmasına,  

– Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu 

eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,  

– 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, 

rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,  

– Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,  

– Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya 

ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,  

– Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,  

– Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür 

varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki 

ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması 

ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

– Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel 

el sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, 

eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, 

bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, 

– Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, 

bale ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin 

yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına, ilişkin harcamalar ile 

makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü. Bakanlar Kurulu, 
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bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye veya 

kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

 Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla başbakanlık 

aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan aynî ve nakdi bağışların tamamı. 

(2) Bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın 

konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer 

mevcut değilse VUK hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri 

esas alınır. 

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

3.2. VERGĠ KANUNU UYARINCA TĠCARĠ KAZANÇ ĠLE 

ĠLGĠLĠ KABUL EDĠLMEYEN GĠDERLER 

Bu bölümde, GVK’nın 41. ve KVK’nın 11. maddesinde sayılmış ticari kazancın ve 

kurum kazancının tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler açıklanacaktır. Bilindiği 

üzere KVK’nın 6. maddesinin ikinci fıkrasında safi kurum kazancının tespitinde 

GVK’nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu nedenle, GVK’nın 41. maddesi kurumlar vergisi mükellefleri açısından da önem arz 

etmektedir.166 

GVK’nın 41. maddesinde, ticari kazancın tespitin de indirim konusu yapılamayacak 

bazı giderleri de saymıştır.167 Kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olan diğer 

giderler GVK'nın 41. maddesinde sayılmamasına karşın, aşağıda sayılan bazı giderlerin 

ticari kazancın tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün değildir.168 

1. Çalınma, kaybolma ve dolandırıcılık nedenleriyle doğan zararlar, 

2. Vadeli çekler için hesaplanan reeskontlar ile mevcut borç senetlerini reeskonta tabi 

tutmayıp, buna karşın alacak senetlerinin reeskonta tabi tutan kurumların hesapladıkları 

reeskontlar, 

3. İşletmede çalışan personelin ölümü durumunda ailesi ve çocuklarına kanuni 

zorunluluk olmaksızın verilen yardımlar, 
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  H.Burak Gökçen, “Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti”, 

Vergi Dünyası, Aralık 2014, Sayı:400, s.228. 
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  Mustafa Alparslan, H.Reşit Tokcan, “Gider Kavramı ve Kanunen Edilmeyen Giderler (KKEG)’in 

Muhasebeleştirilmesi”, E-Yaklaşım Dergisi, Nisan 2010, Sayı:208. 
168
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4. Vefat ilanları karşılığında verilen meblağlar ve çelenk masrafları, 

5. Uğraş konuları ile ilgili dernek veya birliklere ödenen masrafa katılma payları, 

6. Bir başka kişi veya kurum adına düzenlenmiş belgelere istinaden yapılan giderler, 

7. Yasal olarak azami had belirlenmiş giderlerde belirlenen hadleri aşan kısım (azami 

oranının üzerindeki herhangi bir oranda ayrılan amortismanlar, GVK'nın 40/8. 

maddesinde hüküm altına alınan haddin üstünde ödenen sendika aidatları vb.), 

8. Kanunen yasaklanmış faaliyetlerin yapılmasından kaynaklanan giderler (rüşvet, 

yasa dışı örgütlere yapılan bağış ve yardımlar vb.), 

9.   Maliyet olarak dikkate alınması gereken harcamaların doğrudan gider yazılması, 

10. Dönemsellik ilkesi gereği cari yıl haricindeki geçmiş veya gelecek yıllara ait 

giderler, 

11. Siyasi partilere ve KVK'nın 14/6. maddesi kapsamına girmeyen diğer gerçek ve 

tüzel kişilere yapılan bağışlar, 

12. Kanunlarda düzenlenen özel haller hariç olmak üzere belgelendirilemeyen 

giderler, 

13. Nedeni bulunamayan sayım ve tesellüm noksanları, 

14. VUK'ta düzenlenmemiş bulunan karşılıklar.169 

3.2.1. TeĢebbüs Sahibi ve Yakınlarının ĠĢletmeden Çektikleri 

Değerler 

GVK’nın 41. maddesinin 1. bendine göre teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının 

işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldıkları sair değerlerin ticari kazancın 

tespitinde gider olarak indirilmesi olanaklı değildir. Türk Medeni Kanunu doğrudan eşin 

tanımını yapmamakla birlikte 185. maddesinde evlenmeye eşler arasında evlilik 

birliğinin kurulacağını belirtmektedir. Kanun, daha öncesinde taraflar olarak 

nitelendirdiği tabiri evlilik hükümlerinde eş olarak kullanmaya başlamıştır.170 

Nakden ve aynen çekilen değerler bilanço esasına göre ticari kazancını tespit eden 

mükellefler için öz sermayelerinin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri 

arasındaki müspet farka ilavesi gerekmektedir. Zira çekilen bu değerler dönem sonu öz 

sermaye değerini azaltmaktadır. Yine işletme hesabı esasına göre ticari kazancını tespit 

eden mükellefler tediye olunan söz konusu meblağları gider olarak dikkate 
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almayacaklardır. İşletme hesabı esasında bir öz kaynaktan bahsedilemeyeceği için 

vergiye konu kazanç bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki 

müspet farktan ibaret olmaktadır. Bu nedenle, çekilen değerlerin gider olarak kazanç 

tespitinde indirim konusu yapılmaması yeterlidir. Bu tutarların kazanca ilavesi 

gerekmeyecektir.171 

Alımı satımı yapılan ve gayri safi kazancın oluşumunu etkileyen kıymetlerin işletme 

sahibi veya aile fertlerinin kişisel kullanımlarına tahsisi halinde, bunun işletme 

bünyesinden yapılan normal satışlar gibi işleme tabi tutulması öngörülmüştür. İlgili 

hükmün parantez içi ifadesinde belirtildiği üzere, bu hallerde, aynen çekilen kıymetler, 

emsal bedeli ile değerlendirilerek hasılat yazılır. Emsal bedel, VUK'un 267. maddesinde 

belirtildiği üzere, kıymetin satış değerine eş bir değerdir. Bu suretle yapılacak 

değerleme ile, normal şekilde satış halinde sağlanacak kazanca tekabül eden bir kâr, 

işletme bünyesinde bırakılmış olmaktadır.172 

GVK’nın md. 41/1-1 hükmü, işletmeden çekilen bütün değerlerin emsal bedelle 

değerlenmesini ve bunların değerinin işletmeden çekilen değer olarak öz sermaye 

farkına eklenmesini öngörmekte ise de, örf ve teamüle göre işin gereği kabul edilen, 

işletmenin faaliyet konusu ve büyüklüğü ile paralel bir kısım yararlanmaların 

işletmeden çekiş olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.173 

Buna göre örneğin; 

 Mükellef ve eşinin çalıştıkları otelin lokantasında yedikleri yemekler,174 

 Mükellefin işletmede çalışan çocuklarının işyerinde yedikleri yemekler,175 

 Otel işletmesi sahiplerinin, işletme üzerindeki tasarruf haklarının doğal bir 

sonucu olarak, kendilerine ait otelde kalmaları,176 işletmeden çekilmiş ayın olarak 

kabul edilmez. 

Bir başka örnek; işletme sahibinin evinin ihtiyaçlarına harcamak üzere işletme 

kasasından aldığı paralar giderler arasına yazılamayacaktır. Aynı şekilde dayanıklı 

tüketim maddesi ticareti yapan bir işletme sahibinin kullanmak üzere evine götürdüğü 

buzdolabının bedeli yine gider olarak kabul edilmeyecektir.177 
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Konuyla ilgili bazı Danıştay kararlarına aşağıda yer verilmiştir: 

Adi ortaklığın feshi üzerine ortakların şahsi işletmelerine intikal ettirilen ortaklık 

mallarının işletmeden çekilmiş sayılması ve emsal bedelle değerlendirilmesi gerekir.178 

Ortaklarca ticari işletmeden çekilen arsaların emsal bedelleri takdir esasına göre 

tespit olunacaktır.179 

İşletmeden çekilen gayrimenkulün emsal bedelinin belirlenmesinde VUK’un 267. 

maddesinde öngörülen takdir esası uygulanacaktır.180 

Eş ve çocuklara emsal bedelden daha düşük bedelle satış yapılması halinde, emsal 

bedele göre hesaplanan farkın matraha alınması zorunludur.181 

3.2.2. TeĢebbüs Sahibi ve Yakınlarına Yapılan Ödemeler 

GVK'nın 41. maddesinin 2. bendinde teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük 

çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve 

tazminatların gider olarak indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Kanun 

maddesinden de anlaşılacağı üzere teşebbüs sahibinin ve küçük çocukları işletmede bir 

fiil çalışsa dahi bunlara yapılan ödemeler gider olarak indirim konusu 

yapılamayacaktır.182 Örneğin; işletme sahibinin eşi işletmede çalışmaktadır ve kendisine 

her ay ücret ödenmektedir. Ödenen bu ücretler işletmenin hesaplarında gider olarak 

düşülemeyecektir.183 

Kanun maddesi ile amaçlanan, zaten teşebbüs sahibinin ticari faaliyeti gelir elde 

etme amacıyla yaptığı ve geçimini bu faaliyeti nedeniyle elde ettiği kazanç ile sağlaması 

gerektiğidir; kendisine, eşine ve küçük çocuklarına bağladığı aylık veya benzeri 

ödemeler ile değil. Ancak; burada önem arz eden husus ise, anılan şahıslara ücret 

ödenmesi durumunda bu ücretlerden gelir vergisi kesintisinin yapılması gerektiği ancak 

ücret ödemesinin indirim konusu yapılamayacağıdır. Kanunun 328. maddesi ile 

"Çocukların bakım ve eğitim giderlerini karşılama süresi, ana ve babanın bakım borcu, 

çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam 

ediyorsa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenecek ölçüde olmak 

üzere eğitim sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler." hükmü ile 
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belirlenmiştir. Dolayısıyla küçük çocuk kavramı medeni kanunda yer alan bakılmakla 

yükümlü çocuk olarak anlaşılması gerekmektedir. GVK’nın 3239 sayılı kanunla 

değişmeden önceki 33. maddesinde de 18 yaşını doldurmuş olanların öğrenimlerini 

devam ettirdikleri takdirde 25 yaşına kadar küçük çocuk sayılacakları belirtilmiş olması 

yasa koyucunun küçük çocuk kavramı ile ne anlaşılmasını istediğini ortaya 

koymaktadır.184 

 

Konuyla ilgili bazı Danıştay kararlarına aşağıda yer verilmiştir: 

Teşebbüs sahibi küçük çocuklarına ödediği ücreti gider yazamaz.185 Teşebbüs sahibi 

eşine ödediği ücreti gider olarak yazamaz. Ancak; vergi mükerrerliğinin önlenmesi için 

stopaj yoluyla ödenen verginin ikmalen tarh edilen vergiden mahsubu gerekmektedir.186 

Konu ile ilgili Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bir  özelgede, ücret 

bordrosu düzenlemek şartıyla; mükellef tarafından bakılmayan 18 yaşından büyük 

çocuklar ile yakınlarına ödenen ücret ve SGK primleri gider yazılabilir, ancak eş ile 

mükellef tarafından bakılan 18 yaşından küçük çocuklara ödenen ücret ve SGK 

primlerinin gider yazılması mümkün değildir.187 

3.2.3. TeĢebbüs Sahibinin ĠĢletmeden Aldığı Sermaye Faizi 

GVK md. 41/3 madde hükmüne göre bu faizler gider olarak kabul edilmeyecektir. 

Ayrıca, işletmeye borç olarak verilmiş gibi gösterilen fakat sermaye niteliğini taşıyan 

yabancı paralar için hesaplanacak kur farkları da hem sermayenin itibari değerle 

değerlenme zorunluluğu hem de muvazaaya engel olmak amacıyla gider kabul 

edilmeyecektir.188 

Eski Ticaret Kanununun 470. maddesinin sermaye için faiz ödenmeyeceği hükmü 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 509. maddesi ile korunmuştur. Ticari hayatın 

bir gereği olan bu hüküm, teşebbüs sahiplerinin sermaye koyarak almış oldukları riskin 

getirisinin faiz değil kar olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, GVK’nın 41. 

maddesinin 3. bendi ile sermaye için yürütülecek faizler gider olarak kabul 
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edilmemektedir. Zira sermaye faizi teşebbüs sahibi için kârdan başka bir şey 

olmamalıdır.189 

3.2.4. TeĢebbüs Sahibi ve Yakınlarının ĠĢletmeden Alacakları 

Ġçin Hesaplanan Faiz 

GVK'nın 41. maddesinin 4. bendinde, ortakların, cari hesap veya diğer şekillerdeki 

alacakları için, normal ticari teamüller içinde faiz verilmesini ve bu faizlerin gider 

yazılmasını vergi kanunları kabul etmektedir. Bu giderler ticari ve mali bilançolar için 

geçerli olsa da belli limitin üstünde yürütülen faizler kanunen kabul edilmeyen 

giderdir.190 

Konu ile ilgili olarak Danıştay Vergi Dava Dairelerinin 18.11.2005 tarihli, 2005/121 

esas numaralı ve 2005/272 karar numaralı kararının özeti aşağıdaki gibidir: 191 

Söz konusu şirket ortaklarının 1998 yılında ortaklara borçlar hesabında yer alan kur 

farklarının gider olarak indirilmesine olanak yoktur. İlgili kanun maddesinde sadece faiz 

belirtilmiş olsa da, yabancı para ile borçlanmanın örtülü kazanç niteliğinde olduğu tespit 

edilmiş ise kur farkının gider olarak yazılmasına imkan yoktur. 

3.2.5. Örtülü Kazanç 

KVK'nın "Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı 11. maddesinin (c) bendi gereğince 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar indirim konusu 

yapılmayacaktır. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı KVK'nın 13. 

maddesinde açıklanmıştır. Buna göre;192 

5520 Sayılı KVK 13. Maddesi “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç 

Dağıtımı”  

(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, 

kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış 

sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, 
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ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren 

işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.  

(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili 

bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından 

doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu 

gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy 

ve altsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi 

sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı 

vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 

sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar 

Kurulu'nca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm 

işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.  

(3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da 

satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması 

durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade eder. Emsallere uygunluk 

ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, 

cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.  

(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya bedelleri, 

aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:  

a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun 

satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve 

aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin 

birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit 

edilmesini ifade eder.  

b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet 

maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade 

eder.  

c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya 

hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere 

yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt satış karı düşülerek 

hesaplanmasını ifade eder.  

ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı 

yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer 

yöntemleri kullanabilir.  



 62 

(5) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat 

veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye Bakanlığı ile 

anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere 

anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dahilinde kesinlik taşır.  

(6) 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 kar payı veya dar 

mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme 

işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu 

düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin 

kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.  

(7) Transfer fiyatlandırması ile ilgili usuller Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.193 

KVK'nın 11/1-c bendinde ise transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan 

kazançların kurum kazancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate 

alınacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemeyle amaçlanan vergiye tabi kazancın örtülü 

yollarla dağıtılıp kurum bünyesinde yapılacak vergilendirmenin kapsamı dışına 

çıkarılmasının önlenmesidir.194 

3.2.6. Cezalar ve Tazminatlar 

KVK'nın 11/1-d bendi hükmü uyarınca aşağıdaki ödemeler kurum kazancının 

tespitinde indirilebilecek gider olarak dikkate alınamaz; 195 

 Hesaplanan kurumlar vergisi, 

 Her türlü para cezaları ile vergi cezaları, 

 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 

göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler, 

 VUK hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri. 

Öte yandan, VUK hükümlerine göre ödenen pişmanlık zammı ile 6183 sayılı kanun 

hükümlerine göre tecil edilen vergilere ilişkin olarak ödenen tecil faizlerinin de gider 

olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir.196 Para ve vergi cezaları da, işletme sahip 

ve yöneticilerinin kusurundan kaynaklanan işlemler oldukları gerekçesiyle vergi 
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matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir. Kanunlara aykırı hareket 

ettikleri için bu tür cezalarla karşılaşan mükelleflerin bu tutarları gider yazarak vergi 

matrahından indirmeleri ve dolayısıyla vergi oranı kadarlık kısmının devlete 

ödettirilmesinin önüne geçilmiştir.197 

Burada sözü edilen para cezaları ve vergi cezalarından 6183 sayılı Amme 

Alacakların Tahsili Usulü Hakkındaki Yasa hükümlerine göre gecikme cezası ve sair 

her çeşit cezaları kabul etmek gerekmektedir. Ayrıca GVK'nın 90. maddesine göre, gelir 

vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para 

cezaları, Amme Alacakların Tahsili Usulü Hakkındaki Yasa hükümlerine göre ödenen 

cezalar, gecikme zamları ve faizler, gelir vergisinin matrahından ve gelir unsurlarından 

indiremez.198 

Örnek: A A.Ş. nezdinde yürütülen inceleme sonucunda 1.000.000-TL kurumlar 

vergisi tarh edilmiş, 1.000.000-TL vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Kurum tarafından 

VUK’un 376. maddesi kapsamında başvuru yapılarak ödeme yapılmıştır. Ödenen 

tutarlar aşağıdaki gibidir:
 199 

Kurumlar Vergisi  1.000.000-TL 

Vergi Ziyaı Cezası  500.000-TL 

Gecikme Faizi  80.000-TL 

Yapılan bu ödemelerin tamamının gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. 

3.2.7. Alkol ve Tütün Mamullerine Ait Reklam Giderleri 

KVK’nın 11. maddesinin (ı) bendine göre, her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün 

ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin % 50’sinin kurum kazancından 

indirilemeyeceği hükme bağlanmış ve Bakanlar Kuruluna bu bentte yer alan oranı 

%100’e kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye ilişkin yetki verilmiştir. 90/1081 

sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de söz konusu oran sıfır olarak tespit edildiğinden, 

KVK'nın geçici 1. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, alkol ve alkollü içkiler ile 

tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderlerinin tamamı gider olarak 

indirilebilmektedir. Tütün ve tütün mamullerine ilişkin ilan ve reklam giderlerinin ise 
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kurum kazancından indirimi olanaklı olmayıp, söz konusu giderlerin mali karın tespiti 

noktasında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.200 

3.2.8. ĠĢletmeye Ait Lüks TaĢıtların Giderleri 

GVK’nın md. 41/1-8 düzenlemesine göre, kiralama yoluyla edinilen veya işletmede 

kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi 

hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile 

amortismanlarının safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün 

değildir. Sözü edilen bentte yer alan deniz ve hava taşıtlarının işletmenin esas faaliyet 

konusuyla ilgili olmaması durumunda, zati veya ailevi ihtiyaçlarda kullanılması veya 

sadece işletmede kullanılmış olması sonucu değiştirmemektedir. Uygulamada söz 

konusu düzenlemeye ilişkin en fazla önem arz eden husus “esas faaliyet konusu” 

kavramının kapsamının ne olduğu konusudur. 180 seri no'lu GVK'da konuya ilişkin 

verilen örnekler İdare’nin “esas faaliyet konusu” kavramını ne şekilde yorumladığı 

konusunda fikir verici niteliktedir.201 

Ticari işletme adına satın alınan binek otomobillerin ve jeeplerin alımında yüklenilen 

KDV, indirim konusu yapılamıyor. Diğer yandan, ilk yıl amortisman uygulamasında da 

kıst amortisman hesaplanıyor. Bu yönüyle bakıldığında işletme adına binek otomobili 

alımı, özelliklede yılın son aylarında yapılan satın almalar, pek avantajlı gibi 

gözükmüyor. Ancak yılın son ayında da satın alınsa, ödenen vergilerin gider yazılması 

suretiyle, bu dezavantaj, avantaja dönüşebiliyor. Alım bedelinin yarıdan fazlasının gider 

yazılması suretiyle, gelir ve kurumlar vergisi avantajı sağlanması mümkün olabiliyor. 

Bu avantajdan serbest meslek erbapları ile ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükellefleri 

ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabiliyorlar.202 

Örnek 1: (Y) Turizm Kollektif Şirketinin deniz kıyısında bir oteli bulunmaktadır. 

Şirketin aynı zamanda işletmesinde kayıtlı olup, turistlerin gezdirilmesinde kullandığı 

bir kotrası vardır. Söz konusu kotra şirketin faaliyet konusuna giren turizm alanında 

kullanıldığından buna ilişkin giderler ile amortismanlarının tamamı indirilebilecektir. 

Ancak, bu kotranın turizm işletmeciliği dışında zati veya ailevi ihtiyaçlar için de 
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kullanılması halinde söz konusu giderler ile amortismanlarının yarısı 

indirilemeyecektir.203 

Örnek 2: İnşaat ve taahhüt işi ile uğraşan Bay (D) işletmesine kayıtlı olan 

helikoptere ait giderleri ve amortismanları indiremeyecektir. Zira mükellef Bay (D)’ nin 

esas faaliyet konusu inşaatçılık olup, işletmeye kayıtlı helikopterin bu faaliyet ile bir 

ilgisi bulunmamaktadır.204 

Örnek 3: (Z) Dahili Ticaret, İnşaat ve Turizm Kollektif Şirketi, şirket sözleşmesi 

kapsamına giren işlerden sadece dahili ticaret işi ile uğraşmaktadır. Şirketin aktifine 

kayıtlı bir yatı bulunmakla birlikte, bu yatın kullanılmasını gerektiren yat turizmi veya 

taşımacılığı gibi faaliyetler ile uğraşmamaktadır. Bu şirket, şirket sözleşmesinde turizm 

faaliyeti sayılmış olsa bile fiilen bu faaliyeti yürütmediğinden söz konusu yata ilişkin 

giderleri ve amortismanları indirim konusu yapamayacaktır. Ayrıca, söz konusu yatın 

devamlılık arz etmeyecek tarzda turistlerin gezdirilmesinde kullanılması durumunda 

bile, bu durum yatın şirketin esas faaliyeti ile ilgili olduğu anlamına gelmeyecektir.205 

3.2.9. Örtülü Sermaye Faizi 

KVK’nın 11. maddesinin (b) bendine göre, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 

hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin kurum kazancından indirilemeyeceği 

belirtilmiştir. Örtülü sermayeye ilişkin ayrıntılı düzenlemeler KVK’nın 12. maddesinde 

yapılmış olup, söz konusu bu düzenleme ile amaçlanan KVK’nın 11/1-a bendinde yer 

alan kısıtlayıcı hükmün peçeleme yoluyla aşılmasının engellenmesidir. Sermaye ihtiyacı 

olan kuruma sermaye eklemek yerine borç vererek faiz elde etmek öz sermaye 

üzerinden hesaplanan faizlerin gider yazılamayacağı hükmünün aşılmasını 

sağlayacaktır. Kanun koyucu bunun önüne geçmek amacıyla belli nitelikteki 

borçlanmaları örtülü sermaye saymış ve bunlar üzerinden ödenen faiz ve kur farklarının 

da gider yazılmasının önlemiştir.206 

11/1-a bendi hükmü uyarınca kurum kazancının tespitinde kabul edilmeyen giderin, 

KVK’ya göre özsermaye mahiyetinde olduğu kabul edilen borçlanmalar dolayısıyla 

doğması durumunda da indirilmesinin önüne geçmeyi amaçlamıştır.207 
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KVK’nın 12. maddesine göre, kurumların ortak veya ilişkili kişilerden doğrudan 

veya dolaylı olarak temin ederek kullandıkları borçların, özsermayenin üç katını aşan 

kısmı ilgili hesap dönemi için özsermaye sayılır. Kanun maddesinde ilişkili kişi ve 

borçlanma limitleri konusunda ayrıntılı düzenleme yapılmıştır. Örtülü sermaye 

üzerinden ödenen faiz ve kur farkları gider olarak dikkate alınamaz, hesap döneminin 

son günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan 

tutar olarak kabul edilir ve işlemler buna göre düzeltilir. Ayrıca, 1 seri no'lu kurumlar 

vergisi genel tebliğinin 12.3 bölümünde belirtildiği üzere; kurumların kullanmış olduğu 

borçların örtülü sermaye kapsamında değerlendirilmiş olması halinde, örtülü sermaye 

üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderlerin, KVK'nın 11. 

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

bulunmadığından, örtülü sermaye kabul edilen borçlanmalarda TL’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 alınması söz konusu olmayacaktır.208 

Örnek: A A.Ş.’nin 2013 dönem başı özsermayesi 1.000.000-TL olup 2013 yılında 

%40 ortağı olan Bay A’dan 5.000.000-TL borç almış ve bu borç için 1.500.000-TL faiz 

ödemiştir.  

Özsermaye 1.000.000-TL 

Özsermayenin Üç Katı 1.000.000*3=3.000.000-TL 

Örtülü Sermaye 5.000.000-3.000.000=2.000.000-TL 

Örtülü Sermeye/Toplam Borçlanma 2.000.000/5.000.000 =0,40=%40 

KKEG Eklenecek Faiz 1.500.000*0,40=600.000-TL 

Buna göre örtülü sermaye isabet eden 600.000-TL faizi gideri, KKEG eklenecek 

ayrıca kar dağıtımı işlemleri yapılacaktır. 209 

3.2.10. Basın Yoluyla ĠĢlenen Fiillerde Ödenen Tazminatlar 

KVK'nın 11/1-h bendi hükmü uyarınca, basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo 

ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat 

giderleri kanunen kabul edilmeyen gider mahiyetindedir.210 Söz konusu giderler kurum 
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kazancının elde edilmesi ve idamesiyle ilgili olmadığından kurum kazancından indirimi 

mümkün değildir.211
  

Örnek: A A.Ş. Genel Müdürü Bay A, X Gazetesine reklam vermiş ancak rakip firma 

kendi ürünlerinin kötülendiği gerekçesiyle tazminat davası açmış ve 10.000-TL 

tazminat kazanmıştır. Yapılacak olan tazminat ödemesinin gider olarak dikkate alınması 

mümkün değildir.212 

3.2.11. Kurumlar Vergisi Açısından Kanunen Kabul 

Edilmeyen Giderler  

(1) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez. 

 Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler.  

 Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri 

giderler. 

 Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar.  

 Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler (Türk TTK'ya 

kurumların kuruluş kanunlarına, tüzüklerine, ana statülerine veya sözleşmelerine 

göre safi kazançlardan ayırdıkları tüm yedek akçeler ile Bankacılık Kanununa 

göre bankaların ayırdıkları genel karşılıklar dahil.  

 Bu kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi 

cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile 

VUK hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.  

 Kanunlarla veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak tespit edilen hadler saklı 

kalmak kaydıyla, menkul kıymetlerin itibari değerlerinin altında ihracından 

doğan zararlar ile bu menkul kıymetlere ilişkin olarak ödenen komisyonlar ve 

benzeri her türlü giderler. 

 Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan; yat, kotra, tekne, sürat 

teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından 

işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve 

amortismanları. 
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 Sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun 

kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan 

maddî ve manevi zarar tazminat giderleri.  

 Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak 

maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri. 

 Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam 

giderlerinin % 50’si. Bakanlar Kurulu bu oranı % 100’e kadar artırmaya veya 

sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. 

 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, 

kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları 

toplamının %10’unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı, 

belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.213 

Yukarıda örnek olarak verdiğimiz hesap planında belirtilen giderler genel olarak 

bilinen giderlerdir. Her işletme gider yeri ve çeşidi esasını gözönünde bulundurarak 

hesap planında giderlerini oluşturacaklardır. Söz konusu giderleri kaydederken bu 

giderlere ilişkin vergi mevzuatımızda ki düzenlemeleri gözönünde bulundurmak 

gerekir.214 

3.3. DĠĞER KANUNLAR UYARINCA KABUL 

EDĠLMEYEN GĠDERLER 

Diğer kanunlar uyarınca gider kabul edilmeyen giderler şu başlıklarda incelenecektir:  

3.3.1. Motorlu TaĢıtlar Vergisi 

197 sayılı MTV kanununun, 14. maddesinde; “Bu kanuna bağlı (I) ve (IV) sayılı 

tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile 

taşıt kiralama faaliyet ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar 
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hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin 

matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez.” hükmünü içermektedir.215 

Buna göre; 216 

 1 sayılı tarifeye göre, otomobil, kaptıkaçtı, panel ve arazi taşıtları, 

 IV sayılı tarifeye göre de, uçak ve helikopterler, 

dolayısıyla ödenen MTV ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergisi 

matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmemektedir. 

MTV kanunu “Gider Kaydedilmeme Hali” başlıklı 14. maddesinde ise; bu kanuna 

bağlı (I) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (ticari maksatla kullanılan uçak ve 

helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya 

verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamlarının gelir ve kurumlar 

vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği hükmüne yer 

verilmiştir. KDV kanununun “İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi” başlıklı 30. 

maddesinin (b) bendinde faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin 

kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç 

olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen Katma 

Değer Vergisi'nin indirilemeyeceğine hükmedilmiştir.217 

193 sayılı GVK'nın 40. maddesinde safi kazancın tespitinde indirilecek giderler 

bentler halinde sayılmış olup, anılan maddenin;218 

 (5) numaralı bendinde kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte 

kullanılan taşıtların giderlerinin, 

  (6) numaralı bendinde ise işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, 

istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve 

harçların safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabileceği hüküm altına 

alınmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar ve mevzuat açısından, faaliyet konusu taşıt alım 

satımı olan işletmenin aktifine kayıtlı, tanıtım amaçlı kullanılan taşıtların, MTV 

kanununa bağlı (II) sayılı tarifede yer alan taşıtlardan olması halinde, taşıt için ödenen 

MTV kanununun ticari kazancın tespitinde gider olarak indirimi mümkün 
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bulunmaktadır. Konuya ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi 

Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğünün 13.08.2013 tarih ve 204 

sayılı özelgesinde de aynı durumdan bahsedilmiştir. Otomobil satışıyla uğraşan 

mükelleflerin, otomobillerin tanıtımını yapmak amacıyla test aracı olarak kullandıkları 

binek otomobiller nedeniyle yüklendikleri KDV’leri indirim konusu yapmaları ise KDV 

kanununun 30/b maddesine göre mümkün değildir. Test aracı olarak kullanılan binek 

otomobillerin ticari araç olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığı gibi, otomobil 

satışıyla uğraşan mükelleflerin faaliyetlerinin kısmen veya tamamen binek 

otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olarak değerlendirilmesi de 

söz konusu olmamaktadır. Nitekim, Maliye Bakanlığınca verilen bir özelgede de; ”Test 

aracı olarak kullanılacağı bilinen aracın ticari araç olarak kabulü ve yüklenilen 

KDV'nin indirimi söz konusu değildir. Buna rağmen aracın ticari araç hesaplarına, 

KDV'nin ise indirilecek KDV' hesabına alınmış olması söz konusu ise, indirim 

hesaplarına alınmış olan KDV'nin bu hesaplardan çıkarılarak gider veya maliyet 

hesaplarına, araç bedelinin ise sabit kıymetler hesabına alınması gerekmektedir. Öte 

yandan, indirilemeyecek KDV niteliğinde olmasına rağmen indirilen KDV'nin ilgili 

dönemlerde ödenmesi gereken KDV'ni etkilemesi halinde, ödemenin ortaya çıktığı 

dönem için cezalı tarhiyat yapılacağı tabiidir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.219 

Test aracı olarak kullanılan binek otomobillerin alımı sırasında ödenen KDV’lerin 

kanununun 30/b maddesine göre indirimi mümkün olmadığından, indirimi mümkün 

olmayan bu KDV tutarının aynı kanunun 58. maddesine göre, binek otomobillerin 

maliyetine dahil edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, test aracı olarak kullanılan binek 

otomobillerin tamir, bakım, onarım ve akaryakıt giderleri gelir ve kurumlar vergilerinde 

safi kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edildiğinden, bu giderlere ait 

KDV’de ilgili dönemlerde indirilebilecektir.220 

197 sayılı MTV kanununun 14. maddesi hükmü uyarınca, ilgili kanunun (I) ve (IV) 

sayılı tarifelerinde yer alan taşıtlardan alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları kurum 

kazancının tespiti açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.221 Diğer 

taraftan ticari amaçla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyetleri ile 
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220

  Ayşe Gülçiçek, “Test Sürüşü Amaçlı Olarak Aktife Kaydedilen Binek Otomobillerin Vergisel 
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uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar için ödenen vergiler, gelir ve 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.222 

3.3.2. Özel ĠletiĢim Vergisi 

ÖİV’nin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün 

bulunmamaktadır.
223

 ÖİV tek aşamada ve bir defaya mahsus alınan bir vergidir. Ancak, 

birden fazla aşamada da uygulanabilmektedir.224
  

3.3.2.1. Özel İletişim Vergisi Mükellefi Olanlar Açısından 

ÖİV tek aşamada ve bir defaya mahsus alınan bir vergidir. Ancak, ÖİV birden fazla 

aşamada da uygulanabilmektedir. Bu durumda, ÖİV mükellefleri arasında 

gerçekleşecek işlemlere ilişkin uygulama 6802 sayılı kanunun 39. maddesinde 

belirtilmemiş, söz konusu maddede, “Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 3065 

sayılı KDV kanunu hükümleri uygulanır.” denilerek, bir anlamda KDV indirim 

müessesine ilişkin 29, 30, 32 ve 34. maddelerine atıf yapılmıştır. Buna göre, ÖİV 

mükellefleri arasındaki işlemlerde ÖİV uygulaması şu şekilde gerçekleşecektir; 3065 

sayılı KDV kanununun 29/1 maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler 

üzerinden hesaplanan KDV'den, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine 

ilişkin olarak; kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak 

düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV'yi indirebilecekleri hüküm 

altına alınmıştır.225
  

1 seri no'lu ÖİV genel tebliğinin “indirim” müessesesinin düzenlendiği bölümde; 

“ÖİV mükelleflerinin bu vergiye tabi hizmetleri dolayısıyla yüklendikleri ÖİV, bu 

vergiye ait beyannamede indirim konusu yapılabilecektir. İndirim hakkı aşağıdaki 

şekilde kullanılacağı belirtilerek;226 

 ÖİV'ne tabi işlemlerde doğrudan kullanılan hizmetlere ait ÖİV indirim konusu 

yapılabileceği, 

 ÖİV'nin indirim konusu yapılabilmesi için hizmetin doğrudan ÖİV 

mükelleflerinden satın alınması, hizmet faturasında ÖİV'nin ayrıca gösterilmesi, 

faturanın işletme adına düzenlenmesi ve takvim yılı aşılmamak şartıyla kanuni 
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  Netek, s.58. 
223

  Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyanname Rehberi, s.786. 
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  İbrahim Ercan, “Özel İletişim Vergisinin Gider Niteliği”, E-Yaklaşım Dergisi, Şubat 2014, Sayı:254. 
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defterlere kaydedilmesi gerektiği, ÖİV mükelleflerinden satın alınmayan 

hizmetlerin bünyesine önceki aşamalarda giren vergi tutarlarının indirim konusu 

yapılmasının mümkün olmadığı, 

 ÖİV, sadece bu vergiye ait beyannamede indirim konusu yapılabileceği, bu 

verginin, KDV veya başka bir vergiye ait beyannameye indirim olarak ithal 

edilmesinin mümkün olmadığı, 

 İlgili dönemde indirim ve iade yoluyla telafi edilemeyen ÖİV tutarları ÖİV 

beyannamesinin “Sonraki Döneme Devreden ÖİV” satırına yazılmağı gerektiği, 

 Defter kayıtlarında, indirim hakkı tanınan ÖİV tutarlarını gösteren hesapların 

kullanılması, bu hesapların, ilgili dönemde indirim yoluyla telafi edilemeyip 

sonraki dönemlere devreden vergi tutarlarının izlenmesine de imkan verecek 

şekilde düzenlenmesi gerektiği, hususlarına yer verilmiştir. 

Bu doğrultuda, ÖİV mükellefleri arasında gerçekleşecek hizmet satışlarında, ÖİV’yi 

ödeyerek hizmeti satın alan mükellef, bu hizmetin satışı sırasında düzenleyeceği 

faturada önceden ödemiş olduğu ÖİV'ni KDV kanununun 29, 30, 32 ve 34. 

maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde indirim konusu yapabilecektir. Ancak, 

ÖİV mükellefleri, telekomünikasyon hizmetlerine ilişkin faturalarda gösterdikleri 

ÖİV’den yalnızca bu hizmetlere ilişkin olarak ödedikleri ÖİV’ni indirim konusu 

yapabileceklerdir.227
  

Dolayısıyla, 19 no'lu kurumlar vergisi sirkülerinde de açıkça belirtildiği üzere, 

Telekomünikasyon Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak veya bu 

kurumdan ruhsat veya genel izin almak suretiyle telekomünikasyon altyapısı kurup 

işleten veya telekomünikasyon hizmeti sunan ve ÖİV'nin mükellefi olan işletmecilerinin 

fatura üzerinde gösterip tahsil ettikleri ve beyan ederek ödedikleri ÖİV ile bu 

hizmetlerle ilgili olarak kendi adlarına düzenlenen faturalarda yer alan ÖİV'yi, önceki 

bölümde yer alan madde hükmü uyarınca, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında 

matrahın tespitinde gider olarak dikkate almaları mümkün bulunmamaktadır.228 
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3.3.2.2. Özel İletişim Vergisi Mükellefi Olmayanlar Açısından 

İdarece düzenlenen özelgeler değerlendirildiğinde, 19 no'lu kurumlar vergisi sirküleri 

yayınlanmadan önce düzenlenen özelgede, ÖİV'nin gelir veya kurumlar vergisi 

açısından gider kabul edilebileceği yönünde değerlendirme yapılmış, söz konusu 

sirküler yayınlandıktan sonra düzenlenen özelgelerde ÖİV'nin gelir veya kurumlar 

vergisi açısından gider kabul edilemeyeceği değerlendirmesi yapılmıştır.229 

Bununla birlikte, 6802 sayılı kanunun 39. maddesinde ÖİV'nin gelir ve kurumlar 

vergisi uygulamasında gider kaydedilemeyeceği açıkça belirtilmiş, ayrıca, 19 no'lu 

kurumlar vergisi sirkülerinde, yer verilen ÖİV'nin mükellefi olmayan gelir veya 

kurumlar vergisi mükelleflerinin, adlarına düzenlenen faturalarda yer alan ÖİV'yi, vergi 

matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alamayacakları ve hesaplanan gelir veya 

kurumlar vergisinden mahsup edemeyecekleri yönündeki açıklamalar uygulamaya yön 

verici mahiyettedir. ÖİV'nin mükellefi olmayan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri 

adlarına düzenlenen faturalarda yer alan özel iletişim vergisini, gelir veya kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde gider ya da maliyet olarak dikkate alamayacakları gibi 

hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden de mahsup edemeyeceklerdir. ÖİV'ni gider 

olarak kayıtlarına yansıtmaları halinde kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak 

dikkate almaları gerekmektedir.230 

3.3.3. 5602 Sayılı Yasayla ġans Oyunlarından Alınan Vergiler 

5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 40. maddesi ile belirlenen 

şans oyunları vergisi 14.03.2007 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olup, bu 

verginin yerine 5602 sayılı kanunun 6. maddesi ile ihdas olunan her türlü şans 

oyunlarından alınacak vergiler aşağıdaki gibidir.231 

 Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at 

yarışlarında  % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10’dur.  

 Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, şans oyunları vergisine 

tabidir.  

 Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.  
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 Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş 

kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, 

kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir. 

 Şans oyunları vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 20. günü 

mesai bitimine kadar, mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı bulunulan 

vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir.  

 Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul 

edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.232 

3.3.4. 6111 Sayılı Yasa Kapsamında Ödenen Vergiler 

Bilindiği üzere KVK’nın 11/d hükmü gereği, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 

Tahsili Usulü hakkında kanunun hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri ile VUK 

hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri gider kabul edilmemektedir. Buna göre 

mükellef vergi borcunu ödemek için kredi kullandığında bu kredinin faiz ve kur farkını 

(her türlü finansman masrafını) gider yazabiliyorken, 6183 sayılı kanuna göre ödediği 

gecikme zammını ve VUK’un 112. maddesi uyarınca ödediği gecikme faizini kanunen 

kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak dikkate almak zorundadır. Bunun temel nedeni, 

bu faiz ve zammın ceza niteliği taşıması ve prensip olarak cezaların gider 

yazdırılmamasıdır. Bir diğer neden ise kamunun alacaklarını bir an önce tahsil etmek 

için kamu borçlarının ötelenmesini caydırmaktır. Nitekim KVK md. 11/d’de kanun 

koyucu ayrıştırmaya da gitmemiş gecikme zammı ve faizinin tümünü gider kabul 

etmeme yolunu seçmiştir. Nitekim KVK md. 11/d’de kanun koyucu ayrıştırmaya da 

gitmemiş gecikme zammı ve faizinin tümünü gider kabul etmeme yolunu seçmiştir.233 

Hangi tür gecikme faizinin ve gecikme zammının kabul edilmediği KVK md. 11/d 

hükümlerinde açıkça yer almış olup, sadece 6183 sayılı kanuna göre ödenen gecikme 

zamları ile VUK’un 112. maddesi uyarınca ödenen gecikme faizlerinin gider 

yazılamayacağı belirtilmiştir.234 6111 sayılı kanunun “Kesinleşmiş Alacaklar” başlıklı 2. 

maddesinde, sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı tahsil dairelerince takip edilen 

ve madde kapsamına giren amme alacaklarını, bu kapsamda ödemek isteyen borçluların 

başvuru şekil ve şartları ile yapılacak işlemler hüküm altına alınmış olup 1 ve 2 seri 
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no'lu bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında 6111 sayılı kanun genel 

tebliğlerinde de konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.235 

6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, 

gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, bu kanunun yayımlandığı tarihe 

kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarların kurum 

kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.236 

İşletmenin aktifinde “131 Ortaklardan Alacaklar” ve “231 Ortaklardan Alacaklar” 

hesaplarında bakiye bulunan işletmeler dönem sonlarında bu tutarlar üzerinden faiz 

hesaplayarak ortaklara fatura düzenlemek zorundadırlar.237
  

3.3.5. 5510 Sayılı Yasa Kapsamında SGK’ya Ödenmeyen 

Prim Tutarları 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88. maddesinde 

de 506 sayılı kanunda yer alan düzenlemeye aynen yer verilmiş ve kuruma fiilen 

ödenmeyen prim tutarlarının gelir veya kurumlar vergisi uygulamasında gider 

yazılamayacağı hükme bağlanmıştır.238 Öte yandan 5510 sayılı kanununun 88. 

maddesinin 10. fıkrasında, yükümlülerin, her aya ait primleri ilgili ayı takip eden ayın 

sonuna kadar kuruma ödemeleri gerektiği belirtilmektedir. Bu durumda Aralık ayına 

ilişkin olan, ancak ödemesi ertesi yılın Ocak ayında yapılacak prim ödemelerinin hangi 

vergilendirme döneminde gider olarak dikkate alınacağı konusunda bir tereddüt hasıl 

olmaktadır. 174 seri no'lu gelir vergisi genel tebliğinin (c) bölümünde söz konusu 

hususa ilişkin tereddütü giderici açıklamalarda bulunulmaktadır. Buna göre bahse konu 

sigorta primleri izleyen yılın Ocak ayında ödenmek şartıyla Aralık ayının gideri olarak 

dikkate alınabilecektir. Diğer taraftan aynı kanunun 81. maddesine göre, hazinece 

karşılanan sigorta primlerine ait işveren hisselerinin gelir ve kurumlar vergisi 

uygulamasında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması mümkün değildir.239 

                                                 
235

  29.02.2012 tarih ve 801 sayılı özelge. 
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SGK’ya ödenmeyen SGK primlerinin gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider 

yazılamayacağı yönündeki uygulama, işsizlik sigortası primleri içinde geçerli 

olacaktır.240 

3.3.6. 6552 Sayılı Yasa Kapsamında Ortaya Çıkan Vergiler ve 

Giderler 

    İşletmenin aktifinde 131 Ortaklardan Alacaklar ve 231 Ortaklardan Alacaklar 

hesaplarında ve kasada fiktif bakiye bulunan işletmeler dönem sonlarında bu tutarlar 

üzerinden faiz hesaplayarak ortaklara fatura düzenlemek zorundadırlar. Normal 

koşullarda kar dağıtımı niteliğinde olan bu varlık çıkışlarının gelir vergisine tabi olması 

gerekirken, borç mahiyetinde değerlendirilmesi işletmelere kısa vadede daha az vergisel 

yükümlülük doğurmaları nedeniyle tercih edilmektedir. Ülkemizde işletmelerin ağırlıklı 

bir bölümü aile şirketi niteliğinde olduğundan kar dağıtımı yaparak %15 gelir vergisi 

ödemesi pek düşünülmemektedir. Öte yandan bazı işletmelerde bu fiktif hesaplar, 

belgesiz yapılan harcamaların toplanma merkezi olarak da ortaya çıkmaktadır. Üzerine 

%15 bir de fiktif kar dağıtımı yaparak vergi ödemek bu işletmeler tarafından haksızlık 

olarak değerlendirilmektedir.241 Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa 

mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:242
  

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2013 tarihi 

itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan 

kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla 

(ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu 

tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu 

kanunun yayımlandığı tarihi (11.09.2014) izleyen üçüncü ayın (Aralık 2014) sonuna 

kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebileceklerdir. Beyan 

edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde 

ödenecektir. Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecek; 

beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider 

olarak kabul edilmeyecektir. Bu düzenleme kapsamında beyan edilen tutarlar nedeniyle 
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ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. Bu düzenleme kapsamında beyanda bulunan 

kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2014 yılı geçici vergi 

beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen 

beyanname verme süresi içinde yapılacak ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir 

ceza veya faiz aranmayacaktır. 

6552 sayılı kanunun 74. maddesi kapsamında kayıtların düzeltilmesi 

nedeniyle ”Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar” hesabına kaydedilen tutar gerçek 

anlamda ticari bir zarar niteliği taşımadığından kurum kazancından indirilmesi mümkün 

değildir. Bu nedenle düzeltme sonrasında bir zararın ortaya çıkması durumunda bu 

zararın izleyen yıllarda kurum kazancından indirim konusu yapılması da söz konusu 

değildir.243 
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BÖLÜM 4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalışmada KVK ve GVK yönünden vergi matrahının tespitinde gider kabul 

edilmeyen ödemeler konusu incelemeye çalışılmıştır. Gerek KVK, gerekse de GVK 

uygulamasında yapılan ticari kardan mali kara geçiş hesaplamalarında, bu ödemeleri 

KKEG olarak ticari bilanço karına ilave edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bazen de 

önceki yılın kanunen kabul edilmeyen gideri içinde bulunulan yılda gider olarak dikkate 

alınacaktır. 

Ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlere ilişkin düzenlemelere GVK’nın 40. 

maddesinde yer verilmiştir. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için 

yapılan genel giderlerin indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Kanun 

koyucu giderlere, bu şekilde bir sınırlandırma getirmiştir. Burada sayılmayan ve bu 

özellikleri taşımayan giderlerin tümü Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate 

alınması zorunludur. Ayrıca GVK’nın 41. maddesinde de; ticari kazancın tespitin de 

indirim konusu yapılamayacak bazı giderleri de saymıştır. Genel yaklaşım; GVK’nın 

41. maddesinde indirim konusu sayılmayacak olan giderlerin, kanunen kabul edilmeyen 

gider olarak sayılması yerine; ticari kardan indirim olarak kabul edilebilirliğin dışında 

kalan giderlerin, kanunen kabul edilmeyen giderlere dahil edilmesi gerektiğidir. 

Sonuç olarak bir giderin kanunen kabul edilmeyen gider olup olmadığının tespiti 

işletmeler açısından önemlilik arz etmektedir. Çünkü işletmeler, faaliyetleri sonucunda 

elde etmiş oldukları kardan (ticari kar), vergiye tabi kara (mali kar) ulaşırken bu 

faaliyetleri nedeniyle yapmış oldukları giderlerden, vergi mevzuatı açısından kabul 

edilebilir nitelikte olanları indirim konusu yapabilirken, kanunen kabul edilmeyen gider 

niteliğinde olanları ise mali karın tespitinde matraha ilave edilecek unsur olarak dikkate 

almak zorundadırlar. Tüm bunlar yapılırken, işletmelerin yapmış oldukları giderler her 

ne kadar diğer mevzuat hükümleri gereğince kabul edilebilir gider niteliğinde olsa da 

değerlendirme yapılırken vergi mevzuatı hükümleri dikkate alınmak zorundadır. 
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Bütün bu açıklamalardan sonra şunu diyebiliriz ki “kanunen kabul edilmeyen 

giderler” in ayrımı yoruma açıktır, soyut bir nitelik taşımaktadır ve örtülü sermaye ve 

örtülü kazançta olduğu gibi vergi yasasının yumuşak karnını oluşturmaktadır. Kanunen 

kabul edilmeyen giderlerin ayrımında ortaya çıkabilecek, ihtilaflarda son karar merci 

yargıdır. 

Mali idarenin sırf vergi gelirlerini göz önünde tutarak işletmelerin karlarının 

hesabında dikkate almak zorunda oldukları giderlerin bir kısmını gider olarak 

değerlendirmemesi, hatta çıkarılan kanunlar gereğince işletmelerin ödemek zorunda 

oldukları vergileri ve payları gider niteliğinde görmemesi vergide adalet ilkesine uygun 

düşmemektedir. Bu tür, adalet ilkesini zedeleyen düzenlemeler yasalardan 

çıkarılmalıdır. Öte yandan mali idarenin yasalarda olmamasına rağmen zorlayıcı bir 

yaklaşımla bazı giderlerin kabul edilmeyeceği yönünde görüşlerinin de hakkaniyete 

uygun olmadığı, objektif değerleme ilkelerinden yoksun olduğu görülmektedir. Mali 

idare sert bir vergici yaklaşımını bir kenara bırakmalıdır. 
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