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ÖZET 

Ticari hayatta ortakların emsallere aykırı olarak şirkete borçlanmaları 

söz konusu olabilmektedir. Böyle bir durumda ise transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı ortaya çıkmaktadır. Daha önceleri Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nda yer alan bu durum Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda da 

düzenlenmiştir.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen yeniliklerden birisi de 

şirkete borçlanma yasağıdır. Kanun koyucu söz konusu yasağı, ortaklar ve 

ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri bakımından ayrı hükümlerde 

düzenlemiştir. Bu yasak ise kamuoyunda fazlaca tartışılmıştır. Bunun üzerine 

şirkete borçlanma yasağı konusunda 6335 sayılı Kanunla önemli değişiklikler 

yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:  

1. Borçlanma Yasağı 

2. Şirket 

3. Ortak  

4. Emsallere Uygunluk İlkesi  

5. Örtülü Kazanç 
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SUMMARY 

Borrowing company as partners in business life, there can be contrary 

to the arm's length principle. If such a situation arises disguised profit 

distribution via transfer pricing. Pre-tax law, this case was held in the New 

Turkish Commercial Code. One of the new regulations introduced by the  

Turkish Commercial Code No.  

6102 is the prohibition of borrowing to company. The prohibition of the 

legislator, in terms of the shareholders and board members of non-public 

individual provisions organized. This prohibition is much discussed in public. 

On top of that the company made significant changes to the Law No. 6335 on 

the prohibition of borrowing. 
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ÖNSÖZ 

1956 yılında kabul edilen ve aynı yıl Resmi Gazete’de yayımlanan 

Türk Ticaret Kanunu, elli yılı aşkın bir süre zarfında ticari hayatı 

düzenlemiştir. Ancak günümüz koşullarında ticaretin şekil ve boyut 

değiştirmesi ve gelişim göstermesi neticesinde mevcut kanun ihtiyaçlara 

cevap veremez hale gelmiştir. Bu durum ise yeni bir ticaret kanununun 

hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. 

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, 13 Şubat 2011 tarihinde 

TBMM’de kabul edilmiş, 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. Kanun, ilgili madde uyarınca, 1 Temmuz 2012 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir.  

Yeni Türk Ticaret Kanunu, kabul edilmesinden yürürlüğe girmesine 

kadar geçen sürede tartışma konusu olmuş, bazı düzenlemeler kamuoyu ve 

akademik çevreler tarafından eleştirilmiştir. Kanunun en fazla eleştiri alan 

düzenlemelerinden birisi de ortakların şirkete borçlanma yasağına ilişkin 

hükümlerdir. Bu yasak, Eski Türk Ticaret Kanunu’nda bulunmayıp yeni bir 

düzenleme olarak mevzuata girmiş, fakat kapsamının geniş tutulması ve 

cezai müeyyidelerinin ağır olması nedeniyle, Kanunun diğer bazı maddeleri 

ile birlikte, yürürlüğe girmesine çok kısa bir süre kala, 6335 sayılı Kanun ile 

değişikliğe uğramıştır. Değişiklik ile yasağın kapsamı ve yaptırımları 

yumuşatılmış ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında yer alan transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin hüküm ile birlikte 

uygulanabilir düzeye getirilmiştir.  

Ortakların şirkete borçlanmalarına ilişkin yasağın temeli, şirket 

ortaklarının, emsallerine aykırı olarak, şirkete nakit ya da ayın olarak 

borçlanmak suretiyle, şirket kazançlarını kanunlara aykırı olarak, diğer bir 

ifade ile örtülü olarak dolaylı yollardan dağıtmalarını ve vergi matrahının 

aşınmasını ve şirketlerin kişiliklerini korumayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 



 

 

çalışmanın amacı, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu 

kapsamında ortakların şirkete borçlanmalarını incelemek ve mevcut durumu 

analiz etmektir. Çalışma kapsamında şirkete borçlanma kavramı, Yeni Türk 

Ticaret Kanunu ve ağırlıklı olarak Kurumlar Vergisi Kanunu açısından ele 

alınarak değerlendirilmiştir.   
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GİRİŞ 

 Şirketlerin kuruluşlarındaki esas amaçları kazanç elde etmektir. Elde 

edilen kazanç ise kanunların öngördüğü biçimde şirket ortaklarına 

dağıtılmaktadır. Bazı durumlarda ise şirket kazancı ortaklara doğrudan, 

kanunların öngördüğü çerçeve içinde değil de dolaylı yollardan dağıtılmakta, 

böyle bir dağıtımda ortaya bir vergi kaybı çıkmakta, ortaklar ise kazançtan 

aldıkları pay için daha düşük ya da hiç vergi ödememektedirler. Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde hüküm altına alınan bu duruma transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı adı verilmektedir. Buna göre, 

kurumlar ortakların da aralarında yer aldığı ilgili kişi ya da kurumlara 

emsallerine göre dikkat çekecek biçimde düşük bir bedelle ya da bedelsiz 

olarak mal ya da hizmet sağlamaktadırlar. Örtülü kazanç dağıtımının çok 

farklı biçimleri olmakla birlikte bunlardan birisi de şirket ortaklarının, kanuna 

aykırı olarak ve bir menfaat çerçevesinde şirketten borçlanmaları da 

bulunmaktadır.  

Şirket ortakları, şirketten nakdi olarak borçlanabileceği gibi, şirketin 

sunmuş olduğu mal veya hizmetlerden yararlanmak suretiyle ayni olarak da 

borçlanabilmektedirler. Burada temel husus, ister ayni ister nakdi olsun, 

borçlanma olayının emsallere uygun olmamasıdır. Şirket ortağının şirketten 

faizsiz ya da emsallere göre düşük faizle borç alması, şirketin ürettiği bir mal 

ya da hizmetin, şirket ortağı tarafından bedelsiz ya da düşük bedelle satın 

alınması vb. durumlar, şirketten borçlanmaya örnek olarak gösterilebilir. 

Böyle bir durumda da, devlet açısından ortaya bir vergi kaybı çıkacağından, 

konu vergi mevzuatı ile doğrudan ilgilidir. Kazancın örtülü olarak 

dağıtıldığının tespitinde, ilave bir kurumlar vergisi, stopaj ve KDV tarhiyatı söz 

konusu olmakla birlikte ziyaa uğratılan vergi için de vergi cezası ortaya 

çıkmaktadır.  

Konunun vergisel boyutunun yanı sıra diğer yönünü Yeni Türk Ticaret 

Kanunu oluşturmaktadır. Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsendiği, 
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şirketlerde şeffaflığın hedeflendiği bir Kanun olarak Yeni Türk Ticaret 

Kanunu,  14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1 Temmuz 

2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Ticari hayatın hukuki altyapısını oluşturan 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, şirketler hukukuna yönelik yenilikler 

getirmiştir. Bu yenilikler arasında dikkat çeken düzenlemelerden birisi de  

Eski Türk Ticaret Kanunu’nda yer almayan ortakların şirkete borçlanması ile 

ilgili düzenleme ve bununla ilgili yasaklardır.  

Ticaret Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğü 

arasında yaklaşık 1,5 yıllık bir süre geçmiştir. Bu zaman zarfı içinde, 

Kanunun bazı düzenlemeleri gerek bilimsel çevrelerde gerekse kamuoyunda 

tartışılmış ve eleştiriye konu olmuştur. Bunlar arasında ortakların şirkete 

borçlanma yasağını düzenleyen 358. maddede yer almaktadır. Ne var ki, 

358. madde, Kanunun eleştiriye konu olan diğer maddeleriyle birlikte 6335 

sayılı Kanun ile yürürlüğe girmesine çok az bir zaman kala değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklik sonrasında anonim ve limited şirket pay sahipleri / ortakları 

ile yönetim kurulu üyeleri / müdürler açısından borçlanma yasağının 

uygulama şekilleri ve bu yasağı ihlal edenler hakkında öngörülen cezaların 

neler olduğu belirlenmiştir.  

Kanunun değişmeden önceki halinde, ortakların şirkete 

borçlanmalarına koyulan yasağa ilişkin olarak bir bedel açısından sınırlama 

getirilmemekle birlikte ağır cezai müeyyideler öngörülmüştür. Türkiye’de 

sermaye şirketlerinin büyük çoğunluğunun limited şirket olarak örgütlendiği 

ve bu şirketlerin de büyük bir kısmının aile şirketi biçiminde olmasından 

hareketle düzenlemeye, şirket ortaklarının 1 TL dahi şirkete borçlanması 

durumunda hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği gibi haklı eleştiriler 

yapılmıştır1.  

                                                 
1 Bu konuda bkz. Kızılot, Şükrü; “Şirketinden Borç Para Çekene Hapis”, Hürriyet Gazetesi, 
14.12.2011, “Kendi Şirketinden Borç Alana Hapis Komedisi”, Hürriyet Gazetesi, 28.12.2011, 
“Şirket Müdürlerinin Borcu Unutulmuş”, Hürriyet Gazetesi, 18.01.2012, “Şirketten Para Çekmek 
Bombanın Pimini Çekmek Gibi”, Hürriyet Gazetesi, 05.04.2012.  
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Çalışmanın birinci bölümünde ortakların şirkete borçlanmalarına 

yönelik genel bir bilgi verilecek, borçlanma yasağının teorik temeli olan 

transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında açıklamalar 

yapılacaktır. Öte yandan örtülü kazanç dağıtımına yönelik olarak OECD 

düzenlemeleri ana hatlarıyla ele alınarak ABD, Almanya, İngiltere ve 

Fransa’daki uygulamalar belirtilecektir. Nitekim ülke uygulamalarında, bazı 

yasal farklar olmakla birlikte, genel olarak OECD uygulamaları 

benimsenmiştir.  

Çalışmanın ikinci bölümde ise borçlanma yasağı vergi hukuku ve 

ticaret hukuku açısından incelenerek, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile yapılan 

düzenlemeler ele alınacak ve ortakların şirkete borçlanmalarına ilişkin sınırlar 

belirtilecektir.  

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise ortakların şirkete 

borçlanmalarına ilişkin değerlendirme yapılacak ve dikkat çeken hususlar ve 

önerilerimiz ortaya konulacaktır.       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMASI VE TÜRK VERGİ HUKUKU 

AÇISINDAN ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI 

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, özellikle son 

yıllarda, küresel ticaret hacminin de artmasıyla vergi hukukunun ilgilendiği 

önemli konulardan birisi haline gelmiştir. Türk vergi mevzuatında da Kurumlar 

Vergisi Kanunu ile hüküm altına alınan transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı, gerek kurum içi gerekse kurumlar arası işlemlerde ortaya 

çıkmaktadır. Örtülü kazanç dağıtımının çok farklı biçimleri olmakla birlikte 

bunlardan birisi de ortakların şirkete emsallerine ve kanuna aykırı şekilde 

borçlanmalarıdır.  

 

I. ŞİRKETE BORÇLANMA KAVRAMI VE ORTAKLARIN ŞİRKETE 

BORÇLANMA ŞEKİLLERİ 

Şirket kavramı (Yeni TTK ile kurulabilmesi mümkün olan tek kişilik 

anonim ve limited şirketlere yönelik düzenleme saklı kalmak üzere), iki veya 

daha fazla kişinin; sermaye, emek, bilgi ve becerilerini bir araya getirerek 

oluşturdukları ve kişilerden bağımsız olarak tüzel kişiliğe sahip olan ortak 

girişim olarak ifade edilmektedir2. Tanımdan da fark edileceği üzere temel 

unsur, iki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek,  emek veya mallarını 

ortak bir amaç doğrultusunda birleştirmesidir3. 

                                                 
2(Erişim)http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_bilimsanat&view=bilimsanat&kategori1=bakdetay&
sozid=IKT, 20 Haziran 2013. 
3 Kolotoğlu, Olcay; “Değiştirilmesi Gereken Yeni Türk Ticaret Kanunu Mu Ortakların Zihniyeti 
Mi?”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 285, Haziran 2012, s. 40. 
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Şirketler şahıs ve sermaye şirketi olarak iki farklı gruba 

ayrılmaktadırlar. Şahıs şirketleri; adi şirket, kolektif şirket, komandit şirket 

olarak örgütlenirken, sermaye şirketleri ise sermayesi paylara bölünmüş 

(eshamlı) komandit şirket, limited şirket ve anonim şirketlerdir4.  

6762 sayılı Eski Türk Ticaret Kanunu5 uyarınca, Kanunda bulunmayan 

şahıs şirketi ile sermaye şirketi ayırımı, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu6 ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre şirketler, 6102 sayılı Yeni 

TTK’nın 124. maddesinde; “Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, 

limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. Bu Kanunda, kollektif ile komandit 

şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket 

sermaye şirketi sayılır.” biçiminde tanımlanmıştır.   

Şirketlerin, dolayısıyla şirket ortaklarının temel amacı, güç birlikteliği ile 

sermayelerini bir araya getirerek tek başlarına yapamadıkları iş ve işlemleri 

birlikte yapmaktır ve bu birliktelik ise basit ve doğal ticari çıkar ilişkisidir. Bu 

doğrultuda şirketleşmenin avantajları7; ortaklar sermayelerini birleştirdikleri 

için daha güçlü bir sermaye yapısına sahip olunması, ortakların iş bölümü 

yapma şansına sahip olmaları ve kararlar ortak alınacağı için yanlış karar 

alma ihtimalinin azalması biçiminde karşımıza çıkmaktadır.  

 Şirketler birer tüzel kişiliktir. Şirketleri ortaklar ve ortakların koydukları 

sermaye ve yönetim iradesi oluştursa da şirketler ortaklardan bağımsız 

olarak değerlendirilmektedir. Nitekim Yeni TTK’da ortaklar ve şirket ayrı 

kişilikler olarak değerlendirmekte ve aralarındaki ilişkinin, üçüncü kişilerle 

olan ilişkilerden farklı olmaması gerekliliği ortaya koyulmaktadır (Bu anlayışa 

uyulmaması ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımını gündeme getirmektedir)8.  

                                                 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Saraçoğlu, Fatih; İşletmelerin Vergilendirilmesi ve Kurumsallaşma, 
Ankara, Martı Yayımevi, 2004, s. 4-10.  
5 6762 sayılı Kanun 09.07.1956 tarih ve 9353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
6 6102 sayılı Kanun 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
7 Kolotoğlu; a.g.m., s. 40. 
8 Kolotoğlu; a.g.m., s. 40. 
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A. ŞİRKETE BORÇLANMA KAVRAMI 

Şirketlerin, başka şirketlerden ve ortaklarından borçlanması mümkün 

olduğu gibi, şirket ortağı yada ortaklarının da şirketten maddi bir menfaat 

sağlayarak şirkete borçlanması söz konusu olmaktadır.  Burada sözü edilen 

maddi menfaat nakdi biçimde olabileceği gibi ayni yani nakit dışı da 

olabilmektedir.  

Normal koşullarda kanunların öngördüğü biçimde ortaklar şirket 

kazançlarından kâr payı almaktadırlar. Kurallara uygun olarak, şirketin ayrı 

bir tüzel kişiliği olduğunun bilinci ile hareket edip, kâr payı almak suretiyle 

şirketten para vb. çekmek bir ortağın en doğal hakkı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Burada kanunlara aykırı olan ise, ortağının şirket kasasından ya 

da banka hesabından her daim para çekmesi, şirket kasasını ya da diğer 

olanaklarını kendi cebi gibi kullanması olup böyle bir davranış ortağın temel 

kurala aykırı davrandığını, yani şirketin ayrı bir tüzel kişiliği olduğu gerçeğini 

kabul etmediğini göstermektedir9. 

Borçlanma kavramı kelime anlamı itibarıyla, karşılığını sonra vermek 

şartıyla para veya para ile temsil edilebilecek, bedeli olan bir şey almaktır. 

Dolayısıyla borçlanma, kişiyi belirli bir süre sonunda yerine getirilmesi 

gereken bir ifa yükümlülüğü altına sokmak olup, bu yönüyle aslında 

borçlanma, bir tür taahhüt anlamına gelmektedir. Ancak, her türlü taahhüt, 

Yeni TTK’nın borçlanma yasağını düzenleyen 358. maddesinde ifade bulan 

anlamda borçlanma kavramının kapsamına girmemektedir. Zira borçlanma 

kavramı özünde, sonradan iade edilmek üzere, bir menfaatin kişinin hukuki 

tasarruf alanından çıkarılarak başka bir kişinin hukuki tasarruf alanına 

girmesidir. Bir başka ifade ile borçlanma niteliğindeki taahhütler bakımından, 

söz konusu değerin şirketin malvarlığından çıkarılması bir zorunluluktur10.  

                                                 
9 Kolotoğlu; a.g.m., s. 41. 
10 Tamer, Ahmet; “Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Bir Yenilik: Pay Sahiplerinin (Ortakların) 
Şirkete Borçlanma Yasağı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 102, 2012, s. 103.  
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B. ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMA ŞEKİLLERİ 

 Daha önce ifade edildiği gibi şirket ortaklarının maddi bir menfaat 

sağlayarak şirkette borçlanmaları söz konusu olmakta, bu borçlanma kimi 

durumlarda nakit para vb. biçimde olabileceği gibi kimi durumlarda da nakit 

dışı biçimlerde gerçekleşebilmektedir.  

 

1. Nakit Olarak Borç Para ya da Avans Alınması, Ortağın Kişisel 

Giderinin Şirketçe Karşılanması 

 Şirket ortakları, şirkete nakit olarak borçlanabilmektedirler. Burada 

doğrudan borç alınması yanı sıra şirketten avans alınması da söz konusu 

olmaktadır.  

 Normal koşullarda kişi ya da kurumlardan borç alınmasında, borcun 

ödeme süresine kadar, alınan borç karşılığında bir faiz yükümlülüğü ortaya 

çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile borç alan taraf, borç veren tarafa, aldığı tutar 

doğrultusunda bir faiz ödemektedir. Aynı süreç gerçek kişiler için olduğu 

kadar tüzel kişiliğe sahip olan şirketler için de geçerlidir. Şirketlerin bir şirket 

ya da kişiye borç vermesi durumunda, diğer bir ifade ile kişinin şirkete 

borçlanması durumunda, borca ilişkin olarak faiz ödenmesi söz konusudur. 

Bu durum bir anlamda borç verilerek yerine getirilen finansman hizmetinin 

fiyatlanmasıdır. Öte yandan bazı durumlarda ortaklar şirketten işle ilgili 

olmayan bir avans çekmektedirler. Bu gibi bir durumda da maddi bir 

menfaatten söz edilmektedir. Nitekim şirketten avans alan ortak, normal 

vadesinde alacağı payın bir kısmını avans olarak almakta, şirket bir anlamda 

ortağa finansman hizmeti sağlamaktadır. 

 Borçlanmaya ilişkin yasak açısından kanun koyucunun temel amaç ve 

mantığı şöyle açıklanabilir: Ortağa faizsiz ya da düşük faizle borç verilen 

para, verilmeyip de şirkette kalsaydı, şirket bu paraya mevduat, repo vb. 

yollarla getiri sağlayacaktı. Bu getiri üzerinden de kurumlar vergisi 
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ödenecekti. Ortağa faizsiz veya düşük faizle borç verilmekle bu olanak 

ortadan kaldırılmış olacaktır. 

 Ortakların şirkete borçlanmaları doğrudan nakit borçlanma olabileceği 

gibi, çeşitli kişisel giderlerin şirket tarafından karşılanması biçiminde de 

gerçekleşmektedir. Ortaklara ilişkin bazı harcamalar, şirketin faaliyetine ilişkin 

olmayıp, ortağın kişisel giderlerine ilişkin olabilmekte ve böylece şirket 

tarafından karşılanan gider ne tutarda olursa olsun, şirket ortağı, şirkete 

borçlanmış olmaktadır. 

 Bu aşamada aslında şirket ortağına ait olan seyahat, konaklama, 

yeme-içme ve evi ile ilgili bazı harcamaların, şirketin gideriymiş gibi 

gösterilerek, şirket kayıtlarında gider gösterilmesi de olayın bir başka boyutu 

olmaktadır. 

 

2. Nakit Dışı Borçlanma 

 Şirket ortaklarının, şirkete nakdi olarak borçlanma durumları söz 

konusu olurken, ortakların şirkete ayni olarak borçlanması da mümkündür. 

Bu durum genel olarak işletmenin faaliyet alanına giren mal ve hizmetlerin, 

şirket ortağı tarafından bedelsiz ya da emsallerine göre düşük bedelle 

edinilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Örneğin, beyaz eşya ticareti yapan bir 

şirket, ortağına bedelsiz ya da emsal bedelinden (özellikle konut, işyeri ve 

otomobillerin) düşük bedelle temin edebilir. Bu durumda ortak şirkete 

borçlanmış olmaktadır. Benzer bir durum hizmetler için de söz konusudur.  

Örneğin, danışmanlık hizmeti veren bir şirketin ortağının, şirketten bedelsiz 

olarak bu hizmeti alması da bir tür borçlanmadır.   

Kuşkusuz kiralama olayı da bu durumun bir başka örneğidir. Şirket 

adına kiralanan konutun, ortağa bedelsiz veya düşük bedelle tahsis edilmesi 

de söz konusu olabilir. İşletme faaliyetleri kapsamında, bu ve bunun gibi ayni 

borçlanmaya ilişkin örnekleri çoğaltmak mümkündür. 
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II. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ 

DAĞITIMI 

A. TRANSFER FİYATLANDIRMASI 

Küreselleşme süreci, ticaretin ve işletmelerin küreselleşmelerini de 

beraberinde getirmiş ve süreçle ortaya çıkan çok uluslu şirketler daha fazla 

ülkede yatırım yapmaya başlamış, neticede ana şirket ile farklı ülkelerdeki 

iştirakler ve bağlı şirketler ve bölümler arasında maddi ya da gayri maddi 

iktisadi kıymetlerin transferi de önemli miktarlara gelmiştir11. 

Uluslararası alanda tartışma konusu olan transfer fiyatlandırması, 

gerek ulusal şirketlerin sorumluluk merkezleri arasında, gerekse çok uluslu 

şirketlerin uluslararası faaliyetlerinde anahtar rol oynamakta; transfer 

fiyatlandırması, bir şirketin maliyet veya kâr merkezlerinde, bir şirketin 

iştirakleri, şubeleri ve ortak girişimleri arasındaki transferlerde söz konusu 

olmaktadır12.  

OECD’ye göre transfer fiyatı, bir işletmenin mal, gayri maddi hak veya 

hizmetlerinin bağlı bir işletmeye satış fiyatıdır13. Transfer fiyatlandırması ise, 

birbiriyle bağlı şirketlerin kendi aralarındaki mal ve hizmet alım ve 

satımlarında veya benzeri ticari işlemlerinde uyguladıkları fiyat olmaktadır14. 

Söz konusu şirketler aynı ülke içinde olabileceği gibi farklı ülkelerde de 

olabilmektedirler. Bu durumda ortaya uluslararası transfer fiyatlandırması 

çıkmaktadır. Başka bir tanıma göre ise transfer fiyatlandırması; bir şirketin 

kâr ya da gelir-gider paylaşımında, çıkar birliğinde olan, ana şirket veya bağlı 

şirket ya da yönetim ve denetimi itibariyle hâkim durumda olduğu ortaklık, 

                                                 
11 Aktaş, Mehmet; Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Mevzuatında Uygulama 
Olanakları, Ankara, Yaklaşım Yayımcılık, 2004, s. 23.  
12 Işık, Hüseyin; Çok Uluslu Şirketlerde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, T.C. Maliye 
Bakanlığı APK Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2005, s. 23. 
13 OECD; Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations, 
July 2010, s. 19. 
14 TOBB; Vergilendirmede Global Eğilimler AB ve Türk Vergi Sistemi, Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu, TOBB Genel Yayım No: 359 - BÖM - 59, Ankara, 2001, s. 22. 



10 
 

 

iştirak ve şubeleri arasında, karşılıklı olarak mal ve hizmet sunumunda 

uygulanan fiyatlama olarak ifade edilmektedir15.  

Transfer fiyatlandırması kavramı, ilişkili kişiler arasındaki mal ve 

hizmet alım satımlarının, iktisadi ve ticari koşullar dikkate alınarak nasıl 

belirlenmesi gerektiği doğrultusunda temel prensipleri ortaya koymaktadır16. 

Bu doğrultuda transfer fiyatlandırması düzenlemesi, bir kurumun ilişkili 

kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyatların, ilişkili olmayan taraflar 

arasındaki işlemlerde uygulanan fiyatlara uygun olmasını ve böylelikle 

transfer fiyatlandırmasının vergiden kaçınmak için negatif bir araç olarak 

kullanılmasını engellemeyi hedeflemektedir17. 

Transfer fiyatlandırmasının konusuna genel itibariyle; mallar, 

gayrimenkuller, hisseler, haklar ve hizmetler girmektedir. Bununla birlikte, 

transfer fiyatlandırması sadece mali amaçlarla kullanılmamakta, işletme 

yöneticilerinin en uygun kararları alabilmeleri amacına da hizmet 

edebilmektedir18.  

Transfer fiyatlandırmasının amaçları bakımından, vergilendirme, 

yönetim ve uluslararası olarak üç ana amaçtan bahsetmek mümkündür.  

Vergisel amaç bakımından transfer fiyatları, hem mükellefler hem de 

idare açısından önem taşımaktadır. Nitekim transfer fiyatı ile vergi matrahları 

etkilenmektedir. Mükellefler açısından kazanç vergi dışı bırakılırken, vergi 

idaresi açısından matrah aşınmakta ve gelir kaybı ortaya çıkmaktadır. Öte 

yandan ortaya çıkan vergi kaybı farklı devletler arasında ortaya çıkan transfer 

fiyatı uygulaması açısından uluslararası bir boyut da kazanmaktadır. Aynı 

                                                 
15 Öncel, Yenal; “Transfer Fiyatlaması, Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Vergilendirme”, İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi. Konferansları, 41. Seri, 2002, s. 4; Yaltı 
Soydan, Billur; “Çokuluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için Transfer Fiyatlaması Rehberi”, Vergi 
Sorunları Dergisi, Sayı 91, Nisan 1996, s. 107. 
16 Gelir İdaresi Başkanlığı; Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 
Rehber, Ankara, Yayım No: 114, Kasım 2010, s. 2. 
17 Çiçek, Bilgehan; “Transfer Fiyatlandırmasında Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mali Çözüm 
Dergisi, Sayı 110,  Mart-Nisan 2012, s. 219. 
18 Biyan, Özgür; “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Mali Çözüm Dergisi, 
Sayı 82, Temmuz-Ağustos 2007, s. 80. 
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ülkede grup içi şirketler arasındaki işlemler, o ülkenin vergi gelirlerini 

ilgilendirirken, uluslararası yapılan mal ve hizmet transferlerinin 

fiyatlandırılması ise farklı ülkelerin milli gelirini ve vergi gelirlerini 

ilgilendirmektedir19.  

Uluslararası transfer fiyatlandırması ise, ÇUŞ’ların kendi bölüm veya 

şubeleri arasındaki mal ve hizmet satışlarında uyguladıkları fiyatlardır.  

Transfer fiyatlandırmasının uluslararası amacı, kârları ilgili ülke dışına 

taşımaktır. Kazancı artırmak ve işletmeyi ekonomik ve vergisel etkilerden 

koruma amacının araçlarından birisi transfer fiyatlandırmasıdır. Uluslararası 

ticaretin döviz ile gerçekleştirilmesi, kur hareketlerinden doğan kazanç ve 

kayıpları ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda uluslararası transfer 

fiyatlandırması ile kura ilişkin kayıpların azaltılması veya kazancın artırılması 

mümkün olabilmektedir20.  

Transfer fiyatlandırması, işletmelerin bahsi geçen amaçlar 

doğrultusunda sıkça tercih ettikleri bir yöntemdir. Bu nedenle transfer 

fiyatlandırması son yıllarda ülkelerin üzerinde önemle durduğu ve önlemler 

aldığı bir konu olmuştur. Yapılan bir araştırmaya göre21, şirketlerin %90’a 

yakını transfer fiyatlandırmasının kendileri için önemli olduğunu ve bu 

şirketlerin %75’e yakını ise 2005’ten sonraki 5 yıllık dönemde transfer 

fiyatlandırmasının kendileri açısından önemli ve kritik olacağını belirtmişlerdir.  

Transfer fiyatlandırmasıyla ilgili olarak OECD ve ABD tarafından 

belirlenenler olmak üzere iki temel düzenleme bulunmaktadır. Konuya ilişkin 

olarak ilk düzenleme ABD’de yapılmıştır. Bu kapsamda, 1954 yılında ülke içi 

şirketlere yönelik olarak transfer fiyatlandırmasını düzenlemek ve kontrol 

altına almak amacıyla bir mevzuat ortaya konulmuştur. Konunun ilerleyen 

yıllardaki artan önemi dikkate alarak çeşitli çalışmalar ve araştırmalar 
                                                 

19 Aktaş, Mehmet; “Uluslararası Transfer Fiyatlandırması ve Türk Vergi Sistemindeki Konumu- I”, 
Yaklaşım Dergisi, Sayı 130, Ekim 2003, s. 85. 
20 Koyuncu, Mesut; Örtülü Sermaye Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Uluslararası Transfer 
Fiyatlandırması, Ankara, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 2005, s. 365. 
21 Ernst&Young; 2005-2006 Global Transfer Pricing Surveys: Global Transfer Pricing Trends, 
Practices and Analysis, November, 2005, s. 4-15. 
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gerçekleştirilmiştir. Özellikle 1970’den sonra OECD’de konuya ilişkin 

çalışmalar başlatmış ve günümüz itibariyle de transfer fiyatlandırmasına 

ilişkin olarak belirleyici ve düzenleyici bir rol üstlenmiştir.    

Günümüzde, OECD haricinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi 

uluslar üstü oluşumların da transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak 

çalışmaları bulunmakta olup, 2013 yılı itibariyle dünyada transfer 

fiyatlandırması uygulayan ülke sayısı 77 olmuştur.  

Dünyada Transfer Fiyatlandırması Uygulayan Ülke Sayısı 

 

Kaynak: Kahraman Abdülkadir; “Transfer Fiyatlandırması Konusunda Dünya’daki Güncel 
Gelişmeler” TÜSİAD Transfer Fiyatlandırması Semineri, 12 Haziran 2013, s. 2. (Erişim), 
www.tusiad.org.tr/bilgi-merkezi/sunumlar/, 10 Temmuz 2013. 

 

Bir işletmenin uyguladığı transfer fiyatları, işletme için pozitif bir anlam 

içermektedir. Bağlı işletmeler arasındaki ticari ve mali işlemlerde kullanılan 

fiyatların, serbest piyasada aynı ve benzer koşullar altında, aynı veya benzer 

işlemlerde taraf olan bağımsız kişiler arasında kararlaştırılabilecek fiyatlara 

göre önemli ölçüde farklılık göstermesi durumunda söz konusu olan yapay 

transfer fiyatlandırmasıdır ve bu açıdan kavram negatif anlam 

kazanmaktadır22. Fiyatlama yoluyla belli bir gruba ve/veya belli bir coğrafi 

                                                 
22 Yaltı, Soydan; a.g.e., s. 107. 
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lokasyona vergisiz kâr kaydırma operasyonlarını ifade eden yapay transfer 

fiyatlandırması ise hukukun önlemeye çalıştığı bir durum olmaktadır23. 

Transfer fiyatlandırması prensiplerine göre gelirin bölüşümü serbest piyasa 

şartlarında doğal olarak nasıl bir bölüşüm ortaya çıkacaksa o şekilde 

yapılmalıdır24. Nitekim, pratikte, mükemmel emsal yoktur, mevcut şartlar 

içinde bulunabilen en iyi emsal vardır25. 

Transfer fiyatlandırması, tek başına bir vergi kaçırma ya da vergi kaybı 

olayı olmayıp, bağlı işletmeler arasında gerçekleştirilen bir fiyatlama sistemini 

ifade etmektedir. Ancak olayı vergi açısından önemli kılan husus, sistemin 

yanıltıcı amaçlarla kullanılmasıdır. Bu doğrultuda vergilendirilmesi gereken 

kazanç vergi dışında bırakılarak matrah aşındırılmakta ve önemli bir vergi 

kaybı ortaya çıkmaktadır26. Bu kayıp ise özellikle gelir üzerinden alınan 

vergilerin tahakkuku ve tahsilatında sorun yaşayan, dolaylı vergilerin ağırlıkta 

olduğu vergi sistemleri için daha açık ve baskın bir etki ortaya çıkarmaktadır.  

İşletmelerin, elde ettikleri kazançları ortaklarına dağıtmayıp gelecekte 

daha fazla kazanç elde edebilmek ve mali yapılarını daha da güçlendirmek 

maksadıyla, işletmede tutmaları, kanuni açıdan mümkün olmakla birlikte, 

bazı durumlarda işletmede kalması gereken bir kazanç yapılan muvazaalı 

işlemler sonucunda kurumla ilgili kişi ya da kişilere aktarılabilmektedir27. 

Nitekim, transfer fiyatlandırması esas itibariyle nötralize bir kavramdır ve 

uygulanan fiyatın emsallere uygun olması durumunda hukuken bir sorun 

ortaya çıkmamaktadır28. Emsal fiyat ya da bedel, serbest piyasa koşullarında 

aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan tarafların gerçekleştirdiği işlemlerde 

                                                 
23 Biyan; a.g.m., s. 79. 
24 Toros, Özgür; “Transfer Fiyatlandırmasında Kavramlar, Yöntemler, ve Uygulamalara Genel Bir 
Bakış”, TÜSİAD Transfer Fiyatlandırması Semineri, 12 Haziran 2013, s. 11. (Erişim), 
www.tusiad.org.tr/bilgi-merkezi/sunumlar/, 10 Temmuz 2013. 
25 Toros; a.g.s., s. 14. 
26 Biyan; a.g.m., s. 79. 
27 Pazarçeviren, Selim Yüksel; Aygen, Filiz; “Çok Uluslu Şirketlerde Transfer Fiyatlaması 
Manüplasyonları ve Konunun Türkiye Açısından İrdelenmesi”, Mali Çözüm Dergisi, Sayı 71, Nisan-
Mayıs-Haziran 2005, s. 96. 
28 Biyan; a.g.m., s. 80. 
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pazar fiyatı olarak ortaya çıkan olguya karşılık gelmektedir29. OECD’nin 1979 

Raporu uyarınca, emsallere uygunluk ilkesi, transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımının en temel yönlendiricisidir. Bu ilke, iç ticaretle 

teknoloji ve ticari marka transferi ve borç alışverişi gibi ticaret dışı işlemlerde 

de fiyatlandırmaların ne şekilde yapılması gerektiğini açıklayan bir ilkeler 

manzumesini olarak ortaya çıkmıştır30. 

Transfer fiyatlandırması ile örtülü kazanç kavramları bir arada 

değerlendirildiğinde ise, emsallerine uygun olmayan transfer fiyatlandırmaları 

örtülü kazanç olarak mütalaa edilebilmekte, bir başka ifade ile örtülü kazanç, 

transfer fiyatlarının kötüye kullanılmasıdır31. 

 

B. ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI  

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, kendilerine varlık veren ortaklardan 

soyutlanmış olarak bağımsız bir kişiliğe sahip olmaları, şirketlerin, yönetim 

kurulları ya da yöneticileri yoluyla üçüncü kişilerle olduğu kadar, ortakları ile 

de mali, hukuki ve ekonomik ilişkiler kurabilmeleri söz konusu olmaktadır32 

Sermaye şirketlerinin ise esas amacı ortaklarına kâr sağlamak olup, bu amaç 

doğrultusunda, kanunlar çerçevesinde ortakları gözetmek ve onları 

ödeyecekleri vergiden tasarruf ettirmek güdüsü ağır basmakta, özellikle 

sermaye şirketlerinde, kurumlar vergisi ödendikten sonra, ayrıca ortakların 

da, kâr dağıtımına bağlı olarak, gelir vergisi ödemelerinin söz konusu olması, 

bu dürtüyü daha da artırmaktadır33.  

                                                 
29 Acuner, Serkan; Seçilmiş Ülkeler Nezdinde Transfer Fiyatlandırması Uygulaması: Avrupa Birliği 
Üye Ülkeler-I, E- Yaklaşım, Sayı 243, Mart 2013.  
30 Kızılot, Şükrü; “Şirketin Ortaklarından Borç Para Alması ve Örtülü Kazanç”, Ekonomik Bülten, 
05-11 Şubat 1990, s. 44. 
31 Işık; a.g.e., s. 1.  
32 Kızılot, Şükrü; Türk Vergi hukukunda Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Ankara, Yaklaşım 
Yayımları, 2002, s. 38. 
33 Kızılot; a.g.e., s. 183. 
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Kurumlar vergisi mükellefleri açısından örtülü kazanç dağıtımı; kazancı 

düşük göstermek amacıyla, kâr ve zararı oluşturan kalemlerin, gerçeğe aykırı 

büyüklüklerde gösterilerek, kurum bünyesinde kalması gereken bir kazancın, 

kurumla ilgili gerçek ya da tüzel kişilere aktarılması olarak karşımıza 

çıkmaktadır34. Diğer bir ifade ile varlık nedenleri kâr elde ederek ortaklarına 

dağıtmak olan kurumlar, kazançlarını kurumlar vergisi ödendikten sonra 

ortaklarına dağıtmakta (açık kâr dağıtımı) ya da çeşitli şekillerde üzerinden 

kurumlar vergisi ödemeden dolaylı yollarla ortaklara kârını dağıtmaktadır35.  

Örtülü kazanç dağıtımında, kazanç kanunlara aykırı olarak 

dağıtılmaktadır. Kazanç dağıtımı açık bir biçimde değil de örtülü olarak 

gerçekleşmektedir. Bu nedenle, örtülü kazanç dağıtımından söz edilebilmesi 

için, örtülü ya da maskelenmek suretiyle bir kazanç aktarımı ya da karşı 

tarafa, kazanç sağlayabilecek bir olayın meydana gelmesi gibi durumların 

ortaya çıkması gerekmektedir36. Örtülü kazanç dağıtımı, genelde kişi ya da 

onun yakınlarına bir kazanç kaydırılmasına yönelik olup, bazı durumlarda 

belgelendirilemeyen bir harcamanın ya da açıktan yapılan özel bir ödemenin, 

bir başka belge sağlanması yoluyla kapatıldığına ya da ortaklara verilen borç 

olarak gözüktüğüne de rastlanılabilmektedir37. Bu konudaki yaygın 

uygulamalardan biri de gerçek değerinin 8-10 katına gayrimenkul alışı 

gösterilip, aradaki farkın ortağa veya ortaklara yansıtılması olmaktadır. 

Şirketler arası fiyatlama ya da dahili fiyatlama adı da verilen örtülü 

kazanç, aynı teşebbüsün birbirleriyle ilişkili birimleri arasında içselleştirilmiş 

işlemlerine uygulanan fiyatlar anlamına gelmektedir38. Kurumların elde 

ettikleri kurum kazançlarının normal kâr dağıtımı, diğer bir ifade ile kanunların 

öngördüğü biçimde dağıtımı esas olmakla birlikte, daha önce de ifade 

                                                 
34 Öncel, Mualla; Kurumlar Vergisi Açısından Sermaye Şirketlerinde Örtülü Kazanç ve Örtülü 
Sermaye, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayımı, No: 131, 1978, s. 1. 
35 Tekin, Ahmet; “Örtülü Kazanç ve Danıştay Kararları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF 
Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, 2003, s. 27.  
36 Kızılot; a.g.e., 189.  
37 Kızılot; a.g.e., 184. 
38 Kızılot; a.g.e., s. 38.  
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ettiğimiz gibi bazı durumlarda da kâr dağıtımı dolaylı yollardan 

yapılabilmektedir.  

Normal kâr dağıtımında, KVK, TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu esas 

alınmakta, dönem sonunda oluşan kârdan; kurumlar vergisi, gelir vergisi 

stopajı, yedek akçeler vb. yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısım 

dağıtılabilir kâr olmaktadır39. Kazancın örtülü olarak dağıtılmasında ise 

kanuni prosedürün dışında bir durum söz konusu olmaktadır. Örtülü kazanç 

dağıtımı ile kurumun vergilendirilmemiş geliri, açık kazanç dağıtımı ya da 

sermayenin geri ödenmesi biçiminde olmaksızın, bir ortağa veya onun 

yakınlarına aktarılmakta, bu işlem, hukuki bir çerçevede yapıldığından, 

dışarıdan bakıldığında örtülü kazanç dağıtımının farkına varılmamakta, 

şirketle ortağı arasında kurulan alım-satım, kira, ödünç alıp-verme gibi 

ilişkilerin ardına gizlenmektedir40. Örtülü kazanç dağıtımında, ödemenin tüm 

ortaklara ve bunların payları ile orantılı olarak yapılması zorunlu olmayıp, bir 

ya da birden fazla ortağa veya tümüne birden ödeme yapılabilmekte ve örtülü 

kazanç dağıtılması ile birlikte, şirketin malvarlığında ortaya çıkan azalma, 

genellikle ortağın elde ettiği çıkara eşit olmaktadır41. 

Türkiye’deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı, 

transfer fiyatlandırması uygulamasının kapsamında olup bu gerçek kişi ve 

kurumların ilişkili kişilerle gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetleri ile ilgili 

olarak yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde 

değerlendirilmektedir42.  

Kurumlar vergisi açısından, kurumların ilişkili kişilerle emsallere 

uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal 

veya hizmet alım ya da satımında bulunmalarında kazanç tamamen veya 

kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılmakta, 

                                                 
39 Kızılot; a.g.e., 190. 
40 Öncel; a.g.e., s.5. 
41 Kızılot; a.g.e., 190. 
42 Gelir İdaresi Başkanlığı; a.g.r., s. 2.  
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gelir vergisi açısından ise teşebbüs sahibinin ilişkili kişilerle emsallere 

uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal 

veya hizmet alım ya da satımında bulunmasında, emsallere uygun bedel 

veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki 

işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş kabul edilmektedir43.  

Türkiye’de örtülü kazanç konusuna ilişkin kanuni düzenleme 5422 

sayılı KVK44 ile yapılmıştır. 5422 sayılı KVK’da yer alan örtülü kazanç 

müessesesi, 5520 sayılı KVK’nın45 13. maddesi ile transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı adı altında yeniden düzenlenmiş ve böylece 

transfer fiyatlandırması kavramı, Türk vergi mevzuatına girmiştir. Düzenleme 

Avrupa Birliği vergi mevzuatına ve OECD’nin transfer fiyatlandırmasına ilişkin 

ilke ve esaslarına uyum çerçevesinde gerçekleştirilmiştir (madde 

gerekçesinde de bu durum açık olarak ifade edilmiştir). Uygulama ile 

kurumlar, ilişkili kişilerle, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit 

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

bulunursa, kazacın tamamı veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü olarak dağıtılmış sayılmakta olup, buna göre, alım-satım, imalat, 

inşaat, kiralama veya kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve 

verilmesi, ikramiye ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her 

durumda mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilmektedir46. 

5520 sayılı KVK’nın 13. maddesinde “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, 

                                                 
43 Gelir İdaresi Başkanlığı; a.g.r., s. 2-3. 
44 5422 sayılı Kanun 10.6.1949 Tarih ve 7229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
45 5520 sayılı Kanun, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
46 Cesur, Ahmet; “Türkiye'de Transfer Fiyatlandırması Uygulaması”, (Erişim), 
www.ozdogrular.com/content/view/5471/177/, 14 Temmuz 2013. 
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kiralama ve kiraya verme işlemleri, 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 Kurulunca 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. 
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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 kârı 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. 

 (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 kâr 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) Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri 

veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri 

yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü 

Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt, 

emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller 
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nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü 

vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.  

(8) Transfer fiyatlandırması ile ilgili usûller Bakanlar Kurulunca 

belirlenir.”  

biçiminde düzenlenmiştir. Ayrıca, uygulama esaslarının belirlenmesi 

amacıyla 18.11.2007 tarihli 1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 

Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır. Daha sonra 

da 1 Seri No’lu Genel Tebliğe bazı değişiklikler ve eklemeler yapılarak, 

22.04.2008 tarihinde 2 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 

Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği yayımlanmıştır.  

5520 sayılı KVK’nın yanı sıra transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımının kurumlar haricinde şahıslar tarafından da yapılmasını 

engellemek amacıyla Gelir Vergisi Kanunu’na da hükümler eklenmiş, GVK 

madde 41’de indirimi kabul edilmeyen giderler başlığı altında açıklama 

yapılarak KVK 13. maddeye atıf yapılmıştır. Buna göre ilgili madde;  

“1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri 

paralar veya aynen aldıkları sair değerler (Aynen alınan değerler emsal 

bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin çektiklerine ilave olunur.) 

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden 

ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar; 

3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek 

faizler; 

4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari 

hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler; 

5. Bu fıkranın 1 ilâ 4 numaralı bentlerinde yazılı olan işlemler hariç 

olmak üzere, teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine 
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aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım 

ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile 

teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine 

oluşan farklar işletmeden çekilmiş sayılır.  

Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil 

yansoy ve kayın hısımları ile doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu 

şirketler, bu şirketlerin ortakları, bu şirketlerin idaresi, denetimi veya 

sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketler ilişkili kişi 

sayılır.  

Bu bent uygulamasında, imalat ve inşaat, kiralama ve kiraya verme, 

ödünç para alınması veya verilmesi, ücret, ikramiye ve benzeri ödemeleri 

gerektiren işlemler, her hâl ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı 

olarak değerlendirilir.  

İşletmeden çekilmiş sayılan farklar, ilişkili kişi tarafından beyan edilmiş 

gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınmış ise ilişkili 

kişinin vergilendirme işlemleri buna göre düzeltilir. İlişkili kişiler ve bu kişilerle 

yapılan işlemler hakkında bu maddede yer almayan hususlar bakımından, 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesi hükmü 

uygulanır…” 

biçiminde düzenlenmiştir. Öte yandan Sermaye Piyasası Kanunu’nun 

19. maddesinde, örtülü kazanç aktarımı hüküm altına alınmış ve madde;   

“Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak 

ve bağlı ortaklıklarının; yönetim, denetim veya sermaye bakımından 

doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile 

emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük 

ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar 

veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde 

bulunmak suretiyle kârlarını veya malvarlıklarını azaltarak veya kârlarının 
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veya malvarlıklarının artmasını engelleyerek kazanç aktarımında bulunmaları 

yasaktır. 

Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak 

ve bağlı ortaklıklarının, esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri çerçevesinde 

basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca kârlarını ya 

da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri 

yapmamaları yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya 

da malvarlıklarının artmasını sağlamaları da örtülü kazanç aktarımı sayılır. 

Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları, ilişkili taraf 

işlemlerinin emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve 

dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu belgelemek ve 

bu durumu tevsik edici bilgi ve belgeleri en az sekiz yıl süre ile saklamak 

zorundadırlar. Birinci fıkrada belirtilen ilkelere aykırılığın tespitinde izlenmesi 

gereken usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. 

Kazanç aktarımının Kurulca tespiti hâlinde halka açık ortaklıklar, 

kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıkları, Kurulca 

belirlenecek süre içinde kendilerine kazanç aktarımı yapılan taraflardan, 

aktarılan tutarın kanuni faizi ile birlikte mal varlığı veya kârı azaltılan ortaklığa 

veya kolektif yatırım kuruluşuna iadesini talep eder. Kendilerine kazanç 

aktarımı yapılan taraflar Kurulca belirlenecek süre içinde aktarılan tutarı 

kanuni faizi ile birlikte iade etmek zorundadır. Örtülü kazanç aktarımı 

yasağının ihlali ile ilgili 94 üncü ve 110 uncu maddeler ile ilgili mevzuatta 

öngörülen hukuki, cezai ve idari yaptırımlar saklıdır.” şeklindedir.   
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III. ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMININ ANA UNSURLARI  

A. OBJEKTİF VE SUBJEKTİF UNSUR 

Örtülü kazanç dağıtımında, kurum kazancı vergiye tabi tutulmadan 

bazı kişilere aktarılmakta, bu dağıtım, kurum varlığından bedelsiz kıymet 

verilmesi veya mal ve hizmet alım satımlarının emsalinden farklı fiyatlarla 

yapılması suretiyle gerçekleştirilmektedir ki, bu örtülü kazanç dağıtımının 

objektif unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır47. Diğer bir ifade ile objektif 

unsur, ilişkili kişi sıfatı, ilişkili kişiye bir menfaat sağlanması, emsallere 

uygunluk ilkesine aykırılık ve hazine zararından oluşmaktadır48. 

Örtülü kazanç dağıtımında, mükellefin vergi kaçırma niyet ve kastının 

bulunup bulunmadığına bakılmamakta, ancak örtülü yoldan kazanç 

dağıtılabilmesi, kurumun bu amaca yönelik bir iradesinin bulunması şartına 

bağlı olmakta olup bu da, örtülü kazanç uygulamasında subjektif unsuru 

oluşturmaktadır49. 

 

1. Objektif Unsur  

Örtülü kazanç dağıtımında, kurumun ilişkili kişilere, kendi varlığından, 

bedelsiz ya da düşük bedelle kıymet aktarması sonucu ortaya çıkan durumun 

dikkate değer bir şekilde olması ve bütün bunların sonucunda kurum 

kazancında bir azalmanın olması, örtülü kazanç dağıtımının objektif unsuru 

olmaktadır50. Dikkat edileceği gibi objektif unsurda, aslına kurum tarafından 

elde edilmesi gereken kazancın, örtülü olarak dağıtımı söz konusudur.  

                                                 
47 Kızılot; a.g.e., s. 201. 
48 Ağar, Serkan; Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Kazanç Dağıtımı, Ankara, Yaklaşım 
Yayımcılık, 2011, s. 99.   
49 Kızılot; a.g.e., s. 201. 
50 Kızılot; a.g.e., s. 201. 
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Örtülü kazanca ilişkin işlemin sadece 13. madde kapsamında olması 

veya dağıtım yapılanların kurumdan hukuken pay sahibi veya ekonomik 

yönden ya da yönetsel olarak söz sahibi olmaları örtülü kazanç dağıtımının 

varlığı için yeterli olmayıp, işlem sonucunda. kurum bünyesinde 

vergilendirilmesi gereken kurum kazancının da azalmış olması gerekliliği 

bulunmakta ve örtülü kazanç dağıtımının objektif unsuru, kurumun, belli 

ilişkiler içinde bulunduğu kimselere, kendi varlığından bedelsiz kıymet 

aktarması veya bunlarla olan mal ve hizmet alım-satımlarında, emsalinden 

farklı fiyat uygulaması suretiyle menfaat sağlanmasıdır51.  

 

2. Subjektif Unsur 

Subjektif unsurun temelinde örtülü kazanç dağıtımının bilerek ve 

istenilerek yapılması bulunmakta olup, ilişkili kişilere emsallerine uygun 

olmayan işlemler, şirketin bu fiili bilerek, isteyerek işlediğinin karinesi 

sayılmaktadır52. 

Örtülü kazanç dağıtımında, niyet ve kasıt unsuru önemlidir. Transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, bir vergi güvenlik müessesesi 

olmakla birlikte, gelir vergisi uygulamasındaki; emsal kira bedeli, yürürlükten 

kaldırılan hayat standardı esası, asgari kazanç vb. güvenlik müesseselerine 

göre yapısal bir farklılığı bulunmakta, nitekim bahsi geçen müesseseler statik 

yapıda ölçüler olup, bunlarla, mükellefin durumu arasında aktif bir ilişki 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, örtülü kazanç dağıtımında, değerlendirme 

konusu olan, mükellefçe yapılmış olan aktif bir eylemin sonucu olup, yapılan 

işlem, belli bir ölçüye uygun olup olmadığı yönünden değil, fakat yapılmaması 

gereken bir şekilde yapılmış olması bakımından değerlendirilmektedir53.  

 

                                                 
51 Kızılot; a.g.e., s. 203. 
52 Öncel; a.g.e., s. 30-33. 
53 Ağar; a.g.e., s. 162, Kızılot; a.g.e., s. 206. 
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B. ÖRTÜLÜ KAZANCIN DAĞITILACAĞI KİŞİLER VE İLİŞKİLİ KİŞİ 

KAVRAMI 

Transfer fiyatlandırmasıyla örtülü kazanç dağıtımından bahsedebilmek 

için temel şartlardan birisi, örtülü kazanç işleminin ilişkili kişiler arasında 

yapılmış olmasıdır.  

Örtülü kazancın dağıtılabileceği kişiler, KVK’nın 13. maddesinin 2. 

fıkrasında belirtilmiştir. Buna göre örtülü kazancın dağıtılabileceği kişiler;  

 Kurumların ortakları,  

 Kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu kişiler, 

 Kurumun idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından bağlı 

bulunduğu kişiler,  

 Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü 

derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları  

olarak sayılmıştır. Diğer taraftan gerçek kişi açısından ise ilişkili kişiler;  

 Teşebbüs sahibinin eşi, üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil 

yansoy ve kayın hısımları, 

 Doğrudan veya dolaylı ortağı olunan şirketler, 

 Doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketlerin ortakları, 

 Doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu şirketlerin idaresi, denetimi 

veya sermayesi bakımından kontrolü altında bulunan diğer şirketlerdir. 

Kanun maddesinde de dikkat edileceği üzere, kurum ortakları ilişkili 

kişi olarak ilk sırada gelmektedir. Ortaklar ile şirket arasındaki ilişkiler ortaklık 

ilişkisi olup, şahıs şirketlerinden farklı olarak, sermaye şirketlerinde, ortaklarla 

yapılan işlemlerin üçüncü kişilerle yapılan işlemlerden farkı bulunmamakta, 

bundan dolayı ortaklarla şirket arasındaki ilişkiler, her zaman muvazaalı 

işlemlere açık bulunmaktadır. Şirket ortakları gerçek veya tüzel kişi olurken, 

ortaklar hisseleri oranında kazançtan pay almaktadırlar. Ancak şirket 

ortağının sermayeye katılma oranı, kazancın örtülü dağıtılıp dağıtılmaması 
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açısından önemli olmayıp, oranın yüksekliği ortağın şirket üzerinde daha 

etkili olabileceğini ve bir takım çıkarlar sağlayabileceğini göstermesi 

açısından önem taşımaktadır54.  

Kurumun ilişkili olamayan kişiler ile yapılan işlemlerde de benzer bir 

menfaat sağlaması durumunda, ilişkili kişi sıfatına dayanan bir menfaat 

aktarımından bahsedilememektedir. Nitekim örtülü kazanç dağıtımı, ilişkili 

kişiye aynı şartlar altında, üçüncü bir kişiye sağlanmayacak bir menfaat söz 

konusu olduğunda gerçekleşmektedir55. Dolayısıyla ilişkili olmayan kişilerle 

yapılan işlemler, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

kapsamına girmemektedir.  

 

C. EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİ 

İlişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyat veya bedelin, 

aralarında bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyata veya bedele 

uygun olması gerekmekte, aksi takdirde örtülü kazanç dağıtımı ortaya 

çıkmakta ve vergilenebilir gelirin azalmaktadır56. Emsal fiyat ya da bedelden 

kastedilen ise ilişkili kişi ya da şirketler arasındaki transfer fiyatının iki 

bağımsız şirket ya da kişi işlem yapıyormuş gibi oluşan fiyat ile aynı 

olmasıdır57. 

KVK’nın 13. maddesinin gerekçesinde de belirtildiği üzere, emsallere 

uygun fiyat ya da bedel, aralarında ilişkili kişi tanımı kapsamında söz konusu 

bu fiyat ya da bedeli etkileyecek herhangi bir bağ olmayan kişilerin, tamamen 

işlemin gerçekleştiği koşullarda oluşturduğu, piyasa ya da pazar fiyatı olarak 

da adlandırılan tutarı ifade etmektedir. Bu şekilde oluşan fiyat ya da bedel, 

                                                 
54 Kızılot; a.g.e., s. 222. 
55 Ağar; a.g.e., s. 100. 
56 Yaltı Soydan; a.g.e., s. 108.  
57 Aktaş; a.g.e., s. 81. 



27 
 

 

işlem anında hiçbir etki olmaksızın objektif olarak belirlenen ideal tutar 

olmaktadır58. 

Emsallere uygun fiyat ya da bedelde, söz konusu bu fiyat ya da bedeli 

etkileyecek herhangi bir bağ, ilişki olmayan kişilerin, tamamen işlemin 

gerçekleştiği andaki koşullar altında oluşturduğu, piyasa ya da pazar fiyatı 

olarak da adlandırılan tutarı ifade etmekte, bu şekilde oluşan fiyat ya da 

bedel, işlem anında hiç bir etki olmaksızın objektif olarak belirlenen ve emsal 

teşkil edecek olan tutarı ifade etmektedir59. 

Emsal fiyat ya da bedel tespit edilirken KVK 13. maddede belirtilen,  

“karşılaştırılabilir fiyat yöntemi” (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 

edilmesi), “maliyet artı yöntemi” (emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya 

hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle 

hesaplanması), “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 kârı düşülerek hesaplanması) kullanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden herhangi birisi kullanılamadığı durumlarda ise işlemlerin 

mahiyetine uygun bir yöntem belirlenebilmektedir.  

Emsallere uygunluğun tespitinde, öncelikle iç emsal yani şirketin ya da 

kişinin bağımsız kişilerle yaptığı işlemlerde kullandığı fiyat ya da bedel 

kullanılmakta, bunun ölçütün bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde 

ise benzer nitelikteki şirket ya da kişilerin yaptığı işlemler yani dış emsal ile 

karşılaştırma yapılmaktadır60. Öte yandan, kanuni düzenlemelerde emsali 

                                                 
58 Pamuk, İsmail; “Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü 
Kazanç Dağıtımı”, Vergi Raporu Dergisi, Sayı 151, Nisan 2012, s. 181.  
59 Kapusuzoğlu, Tuncay; “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi Dünyası 
Dergisi, Sayı 296, Nisan 2006, s. 28. 
60 Gelir İdaresi Başkanlığı; a.g.r., s. 5. 
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saptanmaya çalışılan işlemlere ve bunların bedellerine ilişkin belirlenen ölçü 

ve emsaller kanuni emsale girmekte ve konuya ilişkin olarak Gelir ve 

Kurumlar Vergisi Kanunları açısından transfer fiyatlaması yoluyla örtülü 

kazanç aktarımı olup olmamasını belirlerken ki emsal tespitinde,  KVK’ nun 

13. madde hükümleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılmalıdır. 

 

1. Karşılaştırılabilirlik Analizi 

Emsallere uygunluk ilkesi aynı zamanda karşılaştırılabilirlik sorununu 

da ortaya çıkarmaktadır. Karşılaştırılabilirlik analizinde amaç, emsallere 

uygun fiyatı veya bedeli bulmaktır. Karşılaştırılabilirlik analizi, kontrol altındaki 

işlemler ile kontrol dışı işlemlerin karşılaştırılabilir olmasını ifade etmekte, 

kontrol altındaki işlem, birbirleriyle ilişkili olan kişiler arasındaki işlemleri; 

kontrol dışı işlem ise birbirleriyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunmayanlar 

arasındaki işlemleri kapsamakta ve bu işlemler yapılırken; mal veya 

hizmetlerin nitelikleri, işlev analizi (gerçekleştirilen işlev ve üstlenilen riskler 

ile kullanılan varlıkların analizi), ekonomik koşullar ve iş stratejileri dikkate 

alınmaktadır61. 

İlişkili kişiler arasındaki mal veya hizmet alım ya da satım 

işlemlerindeki koşullarla, aralarında ilişki bulunmayan kişiler arasındaki 

benzer nitelikteki işlemlerin koşullarının tespiti karşılaştırılabilirlik analizi 

sonucu belirlenebilir. Bu karşılaştırmaların güvenilir sonuçlar vermesi; 

karşılaştırılan durumlar arasında farklılıklar varsa, bu farklılıkların işlemi 

somut bir biçimde etkilememesi veya söz konusu farklılıkların etkisini ortadan 

kaldırmak için uygun düzeltmelerin yapılmasına bağlı olmaktadır62.  

 

                                                 
61 Gelir İdaresi Başkanlığı; a.g.r., s. 6. 
62 Gelir İdaresi Başkanlığı; a.g.r., s. 6. 
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2. Emsal Fiyat Aralığı 

Emsallere uygunluk ilkesi açısından en güvenilir sonuç, 

karşılaştırmalar sonucunda ulaşılan fiyat veya bedeldir. Bununla birlikte bazı 

durumlarda tek bir fiyat ya da bedel yerine belli bir fiyat veya bedel aralığına 

ulaşılabilmektedir. Bu doğrultuda, emsal fiyat aralığı, aynı yöntemin farklı 

karşılaştırılabilir kontrol dışı işlem verilerine uygulanmasından veya aynı 

verilere farklı transfer fiyatlandırması yöntemlerinin uygulanmasından elde 

edilen değişik emsal fiyatların oluşturduğu bir fiyat dizisi olmaktadır. Bu dizi 

arasından aritmetik ortalama, mod, medyan veya başka bir ölçüden en makul 

olanı kullanılmaktadır63.  

 

IV. OECD VE BAZI YABANCI ÜLKELERDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ 

UYGULAMASI 

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin ilk yasal düzenlemeler ABD’de 

yapılmıştır. Daha sonra yapılan düzenlemeler ise ABD’deki düzenlemeleri 

esas almıştır. Nitekim ABD ile OECD düzenlemeleri paralellik arz etmekte, 

aynı şekilde ülke düzenlemeleri de OECD rehberleri çerçevesinde 

şekillenmektedir.  

1970’lerden itibaren örtülü kazanca neden olan faktörler ile örtülü 

kazancın sonuçları geniş bir araştırmaya tabi tutulmaya başlanmış, önce 

OECD, ardından ise GATT örtülü kazanç konusunda önlemlerini kural haline 

getirmiştir. Aynı dönemde örtülü kazanç uygulaması, birçok akademik 

araştırmaya da konu olmuştur.  ABD’de 1960’lı yıllardan, OECD’de ise 1979 

yılından itibaren yoğunlukla incelenen ve üye ülkelerde yürürlüğe koyulan 

transfer fiyatlandırması düzenlemeleri, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde 

ortaya çıkan vergi aşınmalarının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Buna göre, 

vergi idareleri veya ilişkili kişilerin kendileri tarafından, emsallere uygunluk 

                                                 
63 Pamuk; a.g.m., s. 183.  
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prensibine aykırı olarak gerçekleştirilen işlemleri emsallere uygun hale 

getirmek amacıyla yapılan hesaplamalar, birincil düzeltme olarak 

tanımlanmaktadır64. Öte yandan OECD, ayrıca telafi edici düzeltme adı 

verilen bir düzeltmeden de bahsetmektedir. Türkiye’de, hesaben düzeltme 

olarak geçen bu düzeltme, bir birincil düzeltme olarak kabul edilebilmekle 

beraber, birincil düzeltmeden en önemli farkı, bu düzeltmenin vergi idareleri 

yerine mükelleflerin kendileri tarafından gerçekleştirilmesi ve 

beyannamelerini resmi olarak teslim etmeden önce düzeltme işlemlerini 

tamamlamalarıdır65. 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının tespiti 

sonrasında ÇUŞ’lar nezdinde yapılan karşı taraf düzeltmeleri, transfer 

fiyatlandırmasının düzeltilmiş olması için yeterli bulunmamaktadır. Her ne 

kadar olması gereken düzeltmeler sağlanmış olsa da örtülü olarak dağıtılan 

kazanç fiili olarak geri alınmış ve ilgili ülkeye getirilmiş bulunmamaktadır. Bu 

durum bazı ülkeler tarafından varsayılan veya zımni bir işlem olarak 

tanımlanmıştır. Transfer fiyatlandırması müessesesinde ikincil düzeltmeler bu 

konuyu ele almakta ve bazı çözümler getirmektedir66. 

Konuya AB açısından bakıldığında; AB hukuk sistemi, üye devletlerin 

iç hukuklarında sahip oldukları yetkilerin bir kısmından vazgeçerek AB 

hukukuna uymaları ve böylece egemenliklerini devretmeleri biçiminde 

oluşmaktadır. AB, aday ülkelerden; Birliğin çeşitli siyasal, parasal, ekonomik 

hedefleri doğrultusunda standartların yakalanması için ulusal mevzuatta 

düzenleme yapmalarını istemektedir ve bu alanlardan birisi de 

vergilendirmedir67.  

AB’nin transfer fiyatlandırmasına yönelik düzenlemeleri, OECD 

modeline göre şekillenmekle birlikte, OECD’nin tavsiye niteliğinde olan 
                                                 

64 Kurdoğlu, Sedat; “Transfer Fiyatlandırması Uygulamalarının Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmalarına Etkisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 284, Mayıs 2012, s. 45.  
65 Kurdoğlu; a.g.m., s. 46. 
66 Kurdoğlu; a.g.m., s. 52.  
67 Ceylan, Mehmet Ali; “Avrupa Birliği’ne Katılım Müzakere Sürecinde Vergilendirme Faslı”, Vergi 
Dünyası Dergisi, Sayı 336, Ağustos 2009, s. 160.  
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düzenlemeleri, AB için üyelerin uyma zorunluluğu olduğu düzenlemeler 

olmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki AB’nin zorunlu ve tek bir vergi 

politikası bulunmayıp, zorunluluk belirlenmiş ilkelere uymak noktasında 

ortaya çıkmakta ve bu doğrultuda, vergi politikaları, AB bütünleşmesine göre 

şekil alan ikincil politikalar olmaktadır68.  

 

A. OECD  

Transfer fiyatlandırması konusunda OECD etkin bir rol üstlenmektedir. 

Dünyada transfer fiyatlandırmasına yönelik çalışmalar, OECD’nin çalışmaları 

paralelinde şekillenmiştir. Günümüzde ABD dışında gelişmiş ülkelerin büyük 

bir kısmı OECD transfer fiyatlandırması sistemini esas almaktadır (ABD ile 

OECD düzenlemeleri de paraleldir). Nitekim, Türkiye’deki transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı müessesesi de OECD ile 

uyumlu biçimde hazırlanmıştır. 

OECD düzenlemeleri, uluslararası boyutta uyum ve sorunları ortak 

çözüm bulma üzerine şekillenmektedir. Özellikle son yıllarda ÇUŞ’ların 

büyümesi ve olayın daha karışık bir hal alması sorunları daha kompleks bir 

yapıya getirmiştir. Bu durum ise sorunların çözümünde uluslararası işbirliğini 

gerektirmiştir.  

OECD düzenlemeleri, transfer fiyatlandırmasında mükelleflere 

başvurulabilecek yöntemleri göstermektedir. OECD rehberleri aynı zamanda 

uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak da işlev görmektedir. Rehberler, 

ÇUŞ’ların ilişkili kişi ve birimlerle yaptığı işlemlerde piyasa fiyatı kuralının 

gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz ederek çözümleri ortaya koymakta 

                                                 
68 Tavsancı, Aykut; “Türk Vergi Sisteminin Avrupa Birliği Vergi Sistemi İle Uyumlaştırılmasının 
Dolaysız Vergiler Açısından Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 196, Ocak 2005, s. 
222. 
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çözüm sürecinde, karşılıklı anlama veya yargı yoluyla çözüm yöntemlerini 

irdelemektedir69.  

OECD transfer fiyatlandırması konusunda ilk çalışmayı, 1977 yılında 

(Vergi Anlaşma Modeli) gerçekleştirmiş, 1979 yılında bu kez bütün ülkeler 

tarafından kullanılabilecek “OECD Transfer Fiyatlaması ve Çok Uluslu 

İşletmeler Raporu (Transfer Pricing Gudelines for Multinational Enterprises 

and Tax Administration)” rehber düzenlenmiştir. Komisyon 1984’de “Three 

Taxation Issues” ve 1987’de “Thin Capitalization Rules” adlarıyla transfer 

fiyatlaması ile ilgili iki rapor yayımlamıştır. OECD, 1995 yılında ise “Çok 

Uluslu Şirketler ve Vergi İdareleri içinTransfer Fiyatlaması Rehberi (Transfer 

Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations) adlı 

rehberi yayımlayarak uluslararası platformda sorunları çözmeye ve uyum 

sağlamaya çalışmıştır. Bu rehber, 1979 yılında yayımlanan raporun 

güncellenmiş halidir. Sonraki süreçte, 1996’da gayri maddi haklar, 1997’de 

maliyet paylaşım düzenlemeleri rehbere ilave edilmiş ve 1999 yılında peşin 

fiyat uygulamaları eklenerek revize edilmiştir. 2010 yılına gelindiğinde OECD 

Transfer Fiyatlandırması Rehberi’nin revize edilmiş, rehberin "Gayri Maddi 

Varlıklar" bölümünün gözden geçirilmesine ilişkin olarak hazırlanan taslak 

tartışma metni 6 Haziran 2012 tarihinde OECD tarafından yayımlanmıştır. 

Öte yandan 30 Nisan 2013 tarihli Transfer Fiyatlandırmasında Riskleri İzleme 

Rehberi’nde; Vergi İdareleri El Kitabı başlıklı taslak çalışmada, Vergi 

idarelerinin her türlü ilişkili taraf işleminin bütün detayına kadar uzun uzun 

inceleme lüksünün ve olanağının olmaması sebebiyle, sınırlı sayıda kaynağın 

ve zamanın, nokta atışıyla en gerekli işlem ve mükelleflere tahsis edilmesini 

sağlayacak analiz yöntemleri ele alınmaktadır70.  

                                                 
69 Türkot, Mustafa; “Transfer Fiyatlandırması Konusunda OECD Düzenlemeleri”, E-Yaklaşım 
Dergisi, Sayı 155, Kasım 2005. 
70 Doğan, Can; “Transfer Fiyatlandırmasında Riskleri İzleme Rehberi”, TÜSİAD Transfer 
Fiyatlandırması Semineri, 12 Haziran 2013, s. 4. (Erişim), www.tusiad.org.tr/bilgi-
merkezi/sunumlar/, 10 Temmuz 2013. 
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OECD tarafında konuyla ilgili yapılan düzenlemelerin kronolojik 

sıralaması şöyledir71: 

 1977 - OECD Model Vergi Anlaşması (OECD Model Tax Convention). 

 1979 - İlk uluslararası rehber. OECD Mali İşler Komitesi tarafından 

yayımlanmıştır. 

 1984 - Three Taxation Issues raporu yayımlanmıştır. 

 1987 - Thin Capitalizaion Rules raporu yayımlanmıştır.  

 “OECD Transfer Pricing Gudelines for Multinational Enterprises and 

Tax Administration 1979” bir rehber olmuştur. Rehber yıllar itibariyle 

güncellenmiştir. 

 OECD 1977 Raporu, aynı zamanda, BM Model Vergi Anlaşması 

(United Nations Model Double Taxation Convention between 

Developed and Developing Countries)’nda da yer almıştır. 

 1996 - Gayri maddi haklar ve hizmetler hakkında bir rapor 

yayımlamıştır. 

 1997 - Maliyet paylaşım düzenlemeleri hakkında bir rapor 

yayımlamıştır. 

 1999 - Karşılıklı anlaşma yöntemlerinden peşin fiyatlandırma 

uygulamaları hakkında bir rapor yayımlanmıştır. 

 2009 - OECD, transfer fiyatlandırması yöntemleri arasındaki hiyerarşik 

uygulamaya yönelik önemli bir öneri getirmiştir. Bu öneri “Durumun 

Şartlarına En Uygun Yöntemi”ni benimsenmesidir. 

 2010 – OECD güncellediği, Rehberin I-III. Bölümlerinde, 2009 yılında 

önerilen ve kabul gören “Durumun Şartlarına En Uygun Yöntem 

Kuralını” dikkate alarak kullanılan yöntemlerin seçilmesiyle ilgili 

önerilerde bulunmuştur. 

 2012 - Gayri maddi varlıklar bölümünün gözden geçirilmesine ilişkin 

olarak hazırlanan taslak tartışma metni yayımlanmıştır. 

 2013 - Transfer Fiyatlandırmasında Riskleri İzleme Rehberi 

yayımlanmıştır.  

                                                 
71 Acuner; a.g.m., Mart 2013.  
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OECD düzenlemeleri uyulması zorunlu olmayan tavsiye niteliğinde 

düzenlemelerdir. Genel itibariyle OECD72,  

 Emsallere uygunluk ilkesi kabul edilmekte ve geleneksel işlem 

yöntemlerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.  

 Yerine getirilen işlevleri, alınan riskleri ve kullanılan değerleri 

vurgulayan karşılaştırılabilirlik düzeylerini ortaya koymaktadır.  

 “İşlemsel net kâr marjı yöntemi” olarak nitelenen kâr esaslı bir yöntem 

önermektedir. 

  Mükellefler tarafından transfer fiyatlandırmasının emsallere uygunluk 

ilkesine aykırılık teşkil etmediğinin belgelendirilmesi ve bunun ceza 

tehdidiyle teşvik edilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

OECD, transfer fiyatlandırması sorununun çözümünde emsal bedelin 

tespitini öngörmektedir. Emsallere uygunluk ilkesinin genel tanımı OECD 

Vergi Anlaşma Modeli’nde yapılmış, tanım ile OECD üyesi ülkelerin ve 

gittikçe artan sayıda OECD dışındaki üyelerin de başvurduğu, çift taraflı 

vergisel çözümler getirme işlevini yürütmektedir. Tanım uyarınca, iki kuruluş 

arasındaki ticari ve mali ilişkiler için yapılan ya da konulan koşullar, bağımsız 

kuruluşların koşulları çerçevesinde yeniden düzenlenecektir ve vergileme de 

buna göre yapılacaktır73. 

Emsal bedel standardında, ilişkili işletmeler, bütünleşmiş ÇUŞ’lar 

yerine, vergisel amaçlar için ayrı birimler olarak değerlendirilmektedir. Her 

birim ilişkili tarafla gerçekleştireceği işlemi emsal bedel prensibine uygun 

olarak fiyatlandırmak zorundadır. Böylelikle emsal bedel, iki ilişkisiz tarafın 

rekabetçi bir piyasada pazarlıkla ulaşacakları fiyat olmaktadır OECD, 

işlemlerde yeknesak bir emsal bedelin belirlenmesinin imkânsız olduğunu bu 

nedenle emsal bedel aralığının “güvenilire eş” fiyat olarak kabul 

                                                 
72 Ağar, a.g.e,  s. 36. 
73 HUV ve TOBB; Türk Vergi Sistemi Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara, Doğuşum 
Matbaacılık Ltd Şti, , 2002, s. 37-44. 
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edilebileceğini çünkü transfer fiyatlandırmasının kesinlik taşımadığını kabul 

etmiştir74.  

 

B. ABD 

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak dünyadaki ilk yasal 

düzenlemeler ABD’de yapılmış olup, ABD, konuya ilişkin daha sonraki 

düzenleme ve uygulamalarda örnek teşkil etmiştir. Uluslararası kuruluşlar ve 

ülkeler için prototip niteliği taşımaktadır75. 

Transfer fiyatlandırması konusu ABD’de İç Gelir Vergisi Kanunu’nun 

482 numaralı kısmında bulunmakta, bu kısım ise ilk olarak 1928 yılındaki 

Gelir Anlaşmasında yer almaktadır. 1963 yılında Porto Riko, bahsi geçen 482 

numaralı kısmı, şirketler arasındaki gelir ve giderleri dağıtma açısından 

sınırsızca kullandığı gerekçesiyle ABD’yi protesto etmiş, bunun üzerine 

Hazine İdaresi ana merkezi ABD’de, bağlantı işlemleri Porto Riko’da bulunan 

şirketlere ilişkin olarak bir gelir dağıtım rehberi düzenlenmiştir ve böylece 

uygulamaya yönelik ilk rehber hazırlanmıştır76.  

ABD’de örtülü kazanca ilişkin hükümlerin uygulanmasında Internal 

Revenue Service (IRS) sorumludur. Ocak 2009 tarihinde geçici düzenlemeler 

yayımlanmış ve daha sonra, 2005 yılında çıkarılan düzenlemeler ile eski 

düzenlemeler gözden geçirilmiştir. Konuya ilişkin düzenlemelerin son şekli 

ise 16.12.2011'de yayımlanmıştır. Nihai ve güncel düzenlemeler ise IRS 

tarafından yapılmaktadır77. Transfer fiyatlandırmasına konu olacak hizmetler 

ile ilgili son, geçici ve önerilen düzenlemeler 31.07.2006 tarihinde 

yayımlanmış, yeni kurallar 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

                                                 
74 Ayrıntılı bilgi için bkz. Rugman, Alan M.; Brewer, Thomas L.; The Oxford Handbook of 
International Business, London, Oxford Univesity Press, s. 591-619. 
75 Işık; a.g.e., s. 67.  
76 Kapusuzoğlu, Tuncay; “Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Olarak A.B.D.’de Yapılan Yasal 
Düzenlemeler (1)”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 214, Haziran 1999, s. 57-59.  
77 Earts & Young; Transfer Pricing Global Reference Guide, February 2012, s. 181.  
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Yeni düzenlemeler ile birlikte, IRS, belirli bir maliyet tabanlı bir yöntem ile ilgili 

olarak "belirtilen kapalı hizmetler" adıyla önerilen bir listeyi çıkarmıştır. 

Hizmetler ile ilgili düzenlemeler birkaç küçük değişiklik ile geçici 

düzenlemeler eklenerek 31.07.2009 tarihinde son şekli ile yayımlanmıştır78.  

ABD’de yapılan düzenlemeler genel olarak OECD yönergeleri ile 

uyumludur. Ancak, pek çok ülkede örtülü kazançla mücadelede borç / 

özkaynak oranı ilkesi ve aşırı faizlerin indirimine tabi tutulmaması ilkelerine 

başvurulurken, ABD’de farklı bir yol izlenmektedir. Öncelikle borcun gerçek 

bir borç olup olmadığının ve kredinin de gizli bir sermaye katılımı olup 

olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. İkinci olarak da fon transferinin 

gerçek bir borçlanmaya dayandığı kabul ediliyorsa faiz ödemelerinin 

muvazaa olmaması ilkesine uygun bir oranda ve miktarda yapılması 

gerekmektedir. Konuyla ilgili işlem yapılabilmesi için birbirine bağlı iki taraf 

arasında yapılan borç anlaşmasının gerçek bir borçlanma olması şarttır. 

Borçlanma işleminin muvazaalı olduğunu tespitinin ardından, faiz oranı 

belirlenmektedir. Buna göre, benzer koşullar altında birbirinden bağımsız 

tarafların normalde uygulayacakları faiz oranı temel alınmaktadır79.    

 

C. ALMANYA 

Almanya’da transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemeler, Federal 

Merkezi Vergi İdaresi tarafından gerçekleştirilmekte olup, ilişkili kişilerle 

yapılan işlemlerde emsallere uygunluk üzerine kurgulanmaktadır. Emsallere 

uygunluk ilkesinin yorumlanmasında da genel de OECD modeli dikkate 

alınmaktadır80.  

Alman Kurumlar Vergi Kanunu, sermaye şirketlerinde, ilişkili taraf 

açısından şirketin malvarlığında bir azalma veya malvarlığının artmasına 

                                                 
78 Earts & Young; a.g.r., s. 181-182.  
79 Kızılot; a.g.e.; s. 125. 
80 Earts & Young; a.g.r., s. 65-68. 
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engel bir durum oluşmuş ise oluşan gelir farkını transfer fiyatlandırması 

yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak kabul edilmiştir. İlk defa 1934 yılında 

yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Kanununda transfer fiyatlandırması ve 

örtülü kazanç dağıtımıyla ilgili hükümlere yer verilmiştir. Almanya, kapsamlı 

bir düzenlemeyi 2003 yılında gerçekleştirmiştir ve konu yasal bir zemine 

kavuşturulmuştur81.  

Almanya’da mükellefler, emsallere uygunluk açısından fiyatları 

geleneksel yöntemlerle tespit etmekle yükümlüdürler. Bu açıdan Türkiye ile 

benzer bir uygulama söz konusudur. En uygun yöntemin tespitinde, üçüncü 

kişilerle olan ilişkilerdeki fiyatların karşılaştırılması söz konusudur. Böylece 

emsal fiyata ulaşılmaktadır82.  

Almanya’da ortakların şirketten kanuni ölçülere uymayan biçimde 

borçlanmaları örtülü kazanç dağıtımı sayılmaktadır.  Almanya’da örtülü 

kazanç dağıtımı ile ilgili olarak özenli, dikkatli (basiretli) sermaye şirketi 

yöneticisinin tutumu esas almaktadır. Bu tip bir yöneticinin bir mal veya 

hizmetin temlikinde veya kullanımının ya da yararlanma hakkının ortağa 

bırakılmasında, hangi fiyat, ya da karşılığı isterdi; yine özenli, dikkatli 

(basiretli) şirket yöneticisi bir malın edinilmesinde, kullanma veya yararlanma 

hakkının devralınmasında ortak olmayan üçüncü kişiye karşı nasıl bir tutum 

içinde olur ve ne talep ederdi gibi kriterlere göre, ödenmesi gerekenle, şirket 

ilişkisi nedeniyle ödenen arasındaki fark örtülü kazanç dağıtımı olarak kabul 

edilmektedir83. Nitekim ortaklık, örtülü kazancın unsurları arasında kabul 

edilmektedir. Bu objektif unsur ise çıkar sağlama ve şirket menfaati ile 

birleşmektedir.  

 

                                                 
81 Acuner, Serkan; Seçilmiş Ülkeler Nezdinde Transfer Fiyatlandırması Uygulaması: Avrupa Birliği 
Üye Ülkeler-II, E- Yaklaşım, Sayı 244, Nisan 2013. 
82 Price Waterhause Coopers; International Transfer Pricing 2011, s. 408-409.  
83 Kızılot; a.g.e., 139.  
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D. FRANSA 

Fransa’da transfer fiyatlandırmasıyla ilgili düzenlemeler genel olarak, 

Usul Kanunu ve Genel Vergi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerle hüküm 

altına alınmıştır84. Ortakların şirkete emsallerine aykırı olarak borçlanması 

örtülü kazanç olarak kabul edilmektedir. Fransa’da emsal fiyat ya da bedelin 

tespitinde OECD tarafından belirtilen yöntemler dikkate alınmaktadır. 

Fransa’da da OECD’nin öngördüğü ve diğer ülkelerde de uygulanan 

emsal fiyat tespiti geçerlidir. Belirlenen geleneksel yöntemlere başvurulmakta 

ve sonuç alınamaması durumunda, kâr bölüşüm ya da net kâr marjı 

yöntemleri devreye girmektedir85. 

Fransa’da da Almanya’da ki örtülü kazanç tespiti, uygulamaya benzer 

şekilde, normal olmayan yönetim davranışları kavramı çerçevesinde 

şekillenmektedir. Buna göre; kavramın ana teması, vergilendirilebilir matraha 

pek çok gider, kayıp ve şirket çıkarlarına ters düşen gelirden vazgeçme 

uygulamalardan kaynaklanan kayıplardır. Ortaklara yapılan her türlü 

transferin, kanunlara uygun olması durumunda indirimine olanak tanınırken, 

izah edilemeyen ve emsallere aykırı olan durumlar ise örtülü kazanç 

hükümlerine tabi olmaktadır86. Dağıtımın yasal yollardan ortaklara 

yapılmadığı tespit edilirse kuruma verginin bir katı tutarında vergi cezası 

uygulanmaktadır87. 

 

E. İNGİLTERE 

İngiltere’de transfer fiyatlandırmasına ilişkin ilk düzenleme 1951 tarihli 

Maliye Kanunu ile yapılmıştır. Konuya ilişkin kapsamlı düzenleme ise 1988 

yılında gelir ve kurumlar vergileri kanunlarında, transfer fiyatlandırmasına yer 

                                                 
84 Earts & Young; a.g.r., s. 60-64. 
85 Price Waterhause Coopers; a.g.r, s. 388. 
86 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kızılot; a.g.e., 162-167. 
87 Acuner; a.g.m., Nisan 2013.  
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verilmesidir. Pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere’de OECD modeli örnek 

alınarak transfer fiyatlandırması ile ilgili emsallere uygunluk ilkesi 

benimsenmiştir88.  

İngiltere’de transfer fiyatlandırması için özel ceza hükümleri 

bulunmamaktadır ve genel kurallar uygulanmaktır.  Cezaların ağırlığı 

açısından İngiliz mevzuatı kasıtlı hata, özen göstermeme, gizli olma ve 

gerekli açıklama yapma hususlarına göre bazı belirlemelere gitmektedir. 

Uygulanabilir ceza miktarı suçluluk derecesini yansıtmaktadır. Diğer bir ifade 

ile suçluluk derecesine göre cezalar uygulanmaktadır. Hatalar için bir ceza 

öngörülmemesine rağmen, makul özeni göstermeyen mükellefler için 

potansiyel vergi geliri kaybının %30'una kadar ceza söz konusu olmaktadır. 

Yapılan yanlışlıklar kasıtlı olarak yapılıyor ancak gizlenmiyorsa cezalar %70'e 

kadar uygulanabilmekte aksi takdirde yanlışlıklar kasıtlı ve gizleniyorsa 

%100'lük bir ceza öngörülebilmektedir. Bütün cezalar, açıklama kalitesine 

bağlı olarak hafifletilebilmektedir.89 Bu bağlamda şirket ortakları ile ilişkilerde 

emsallere göre tespit yapılmakta ve emsallere aykırılık durumu örtülü kazanç 

hükümlerine tabi olmaktadır.  

 

 

 

 

 

                                                 
88 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sporken, Eduard vd.; “Transfer Pricing in Europe : OECD Versus Local 
Practice”, International Tax Review, Oct 2001, Vol.12, Issue 9, s. 41.  
89 Acuner; a.g.m., Nisan 2013. 



 

 

İKİNCİ  BÖLÜM 

TÜRK VERGİ VE TİCARET HUKUKU AÇISINDAN ORTAKLARIN 

ŞİRKETE BORÇLANMALARI 

 

Yeni TTK, ticari hayata pek çok yenilik getirmiştir. 01.07.2012 

tarihinden itibaren yürürlüğe giren kanun, yeni düzenlemelerin yanı sıra 

kamuoyunda tartışmalara da yol açmış ve kanunun yürürlüğe girmesine kısa 

bir zaman kala bazı maddelerinde değişikliğe gidilmiştir. Özellikle hem para 

hem de hapis cezası ağır cezai müeyyideleri içeren Yeni TTK’da en çok 

tartışılan konulardan birisi de ortakların şirkete borçlanma yasağı ile ilgili 

düzenlemeler olmuştur. 

 I. ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMASI 

A. VERGİ HUKUKU AÇISINDAN 

KVK’nın 13. maddesinde hem örtülü kazancın dağıtılabileceği kişiler 

belirtilmekte hem de kazancın örtülü yoldan dağıtım şekillerine yer 

verilmektedir. Buna göre;  

 Alım işlemleri 

 Satım işlemleri 

 İmalat işlemleri 

 İnşaat işlemleri,  

 Kiralama ve kiraya verme işlemleri,  

 Ödünç para alınması ve verilmesi,  
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 İkramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler 

kazancın örtülü olarak dağıtılabileceği işlemlerdir.  

Ticari hayatta kurumlar finansman ihtiyaçları doğrultusunda faizle 

borçlanma ve borç verme işlemleri gerçekleştirmektedirler. Bu borç ilişkisi, 

devlet kurumları ile banka ve finans kurumlarıyla gerçekleştirilebileceği gibi 

kurumların ortakları veya ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişilerle de 

olabilmektedir.  

Bir şirketin, KVK’nın 13. maddesinde belirtildiği üzere ortaklarına 

emsaline göre göze çarpacak derecede düşük faiz ve komisyonla borç 

vermesi diğer bir ifade ile ortakların şirkete borçlanması durumunda kazancın 

örtülü olarak dağıtıldığı varsayılmaktadır. Örtülü kazanç dağıtımı, emsal faize 

göre sağlanan faiz avantajının tutarını teşkil eder ve bu durumda; şirketin 

dönem kazancının, düşük alınan ya da alınmayan faiz ve komisyon tutarı 

kadar yükseltilmesi gerekmekte olup kazancın örtülü yoldan dağıtıldığı 

kimsenin bu yolla tasarruf ettiği faiz miktarı, onun için bir menfaat iktisabı 

diğer bir deyişle kazanç oluşturmakta, bu kabul tarzı şirketin önce borç 

verdiği kişiden emsal faizi aldığı ve sonradan onu aynı kişiye kazanç olarak 

iade ettiği varsayımına dayanmaktadır90. Örneğin, serbest piyasa 

koşullarında borçlanacak şirket ortağının ödeyeceği faiz %15-20 aralığında 

olması gerekirken, şirkete borçlanılması durumunda emsaline göre düşük 

faiz belirlenmesi ya da ortağa veya ilgili kişilere faizsiz para verilmesi 

durumunda,  bu kişilerin şirkete borçlanmasında örtülü kazancın varlığı söz 

konusu olacaktır91.  

Danıştay’ın, örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili olarak üzerinde durduğu 

hususlardan biri de, borç verilen şirket ortağının, bu parayı özel ihtiyaçlarında 

kullanıp kullanmadığıdır. Nitekim ortağın şirketten aldığı parayı, özel 

ihtiyaçlarında kullanmadığının şirketin faaliyet konularıyla ilgili mal ve 

                                                 
90 Kızılot; a.g.e., s. 286. 
91 “Hiç faiz alınmadan ortaklara borç para kullandırılması işleminde örtülü kazanç dağıtımından söz 
edilebilir” (Danıştay 3. Dairesi, 07.04.1994 tarih ve E. 1993/132, K. 1994/1093).  
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hizmetlere yönelik kullanıldığının tespiti halinde örtülü kazanç dağıtımına 

yönelik bir işlem yapılmamaktadır.  

 

B. TİCARET HUKUKU AÇISINDAN 

6102 sayılı Yeni TTK’nın getirdiği yeniliklerden birisi de ortakların 

şirkete borçlanmalarına ilişkin yasaktır. Eski TTK’da bu müessese 

düzenlenmemekle birlikte, KVK’da örtülü kazanç dağıtımı adı altında 

ortakların şirkete borçlanmalarına ilişkin olarak bir düzenleme yapılmaktadır.   

 

1. Ortakların Şirkete Borçlanma Yasağı 

TBMM’de 13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102 sayılı Yeni TTK, 

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Süreç içinde kanunun bazı 

düzenlemeleri tartışma konusu olmuş ve bunlar arasında en fazla tartışılan 

konulardan birisi de şirketlere borçlanma yasağı ve yasağın yaptırımıdır.  

Daha sonra, aralarında borçlanma yasağının da olduğu eleştiri konusu 

düzenlemeler, kanunun yürürlüğe girmesinden hemen önce çıkarılan 6335 

sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun92  ile 

yeni düzenlemelere tabi olarak yürürlüğe girmiştir. 6335 sayılı Kanun, anonim 

şirket pay sahipleri ile yönetim kurulu üyeleri ve bunların yakınları hakkında 

öngörülen şirkete borçlanma yasağını tamamen kaldırmamıştır. Ancak 

maddede öngörülen düzenleme yumuşatılmıştır. Değişiklik neticesinde 

ortakların ve şirket yöneticilerinin acil kaynak ihtiyaçlarının şirket 

varlıklarından karşılanabilmesini mümkün kılınmıştır.  

Eski TTK’da yer almayan borçlanma yasağı, Yeni TTK’da düzenlenmiş 

ve 358. maddesinde anonim şirket ortaklarının, 395/II. maddesinde de 
                                                 

92 6335 sayılı Kanun 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
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yönetim kurulu üyelerinin ve bunların yakınlarının şirkete borçlanmasına 

ilişkin esaslar hükme bağlanmıştır. Öte yandan Kanunun 644/I-b 

maddesindeki atıfla birlikte, borçlanma yasağı limited şirketler için de 

uygulanmaktadır.  

Yeni TTK’nın 358. maddesinin ilk haline göre iştirak taahhüdünden 

doğan borç hariç olmak üzere anonim şirket pay sahiplerinin şirkete 

borçlanmasına yasak getirilmiştir. Yasağa aykırı olarak şirkete borçlananlar 

için ise bir fiilde 300 günden az olmamak üzere 730 güne kadar adli para 

cezası öngörülmüştür. Burada sözü edilen adli para cezası; 

 Her defasında 300-730 gün arasında olmak üzere, günlük 20 –

100 TL arasında haminin takdirine bağlıdır. 

Olaya bu yönüyle bakıldığında; 

 300 günlük adli para cezası: 6.000 – 30.000 TL 

 730 günlük adli para cezası: 14.600 – 73.000 TL arasında 

değişmektedir. 

 Olayın bir başka çarpıcı yönü ise ödenmeyen “adli para cezaları” ile 

ilgilidir. Ödenmeyen para cezaları nedeniyle, gün sayısı kadar, doğrudan 

“hapis cezası” uygulanmaktadır. Bu aşamada hakimin karşısına çıkılması 

dahi söz konusu değildir93. 

Ancak 6335 sayılı Kanun ile borçlanma yasağını öngören 358. madde,  

yeniden düzenlemiştir. Düzenleme ile madde, “Pay sahipleri, sermaye 

taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin 

serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak 

düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz.” biçiminde olmuştur.  

                                                 
93 Bu konuda geniş bilgi ve ayrıntılı açıklama 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 106. 
maddesinde yer almaktadır. 
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Değişiklik ile ortakların, şirkete borçlanabilmesi için iki şart 

öngörülmektedir. Buna göre; 

 Sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçların ödenmiş 

olması,   

 Serbest yedek akçelerle birlikte şirket kârının geçmiş yıl zararlarını 

karşılayacak düzeyde olması gerekmektedir.  

Şartların sağlanması halinde ortakların şirkete borçlanmasında bir 

sorun bulunmamaktadır. Düzenlemeye aykırı olarak yapılan borçlanmalarda 

ise borç verenler için 300 günden az olmamak üzere adli para cezası 

öngörülmektedir. Dikkat edilirse kanunun değişmeden önceki şeklinde borç 

alanlar için öngörülen ceza müeyyidesi, değişiklik neticesinde borç verenler 

için öngörülmüştür. Bir başka ifade ile ilk düzenlemede suçun muhatabı 

şirkete borçlanan ortaklar iken, sonraki düzenlemede muhatap anonim 

şirketlerde borç vermeye hukuken yetkili yönetim kurulu üyeleri ve limited 

şirketlerde müdürler olmuştur94. Diğer taraftan, anonim veya limited şirkete 

borçlu olan ortakların, borçlarını, 01.07.2015 tarihine kadar nakdi ödeme 

yaparak tasfiye etmelerine ilişkin düzenlemeyi içeren 6103 sayılı kanunu 24. 

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır95.  

Sermaye taahhüdü hakkında bilgi vermek gerekirse; anonim 

şirketlerde asgari sermaye miktarı, 50.000 TL, limited şirketlerde ise 10.000 

TL’dir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25’inin 

tescilden önce, kalanın ise şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi 

gerekmektedir. Dolayısıyla, ortaklar sermaye taahhütlerinin %75’e kadar olan 

kısmını, şirketin kurulduğu tarihten itibaren iki yıl içinde ödeyebileceklerdir. 

Öngörülen süre içinde ödeme yapılmaması halinde ise yaptırım söz 

konusudur.  

                                                 
94 Ayrıntılı bilgi için bkz. CAN, Mustafa Erdem; “Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Limited Şirket 
Ortağının Borçları Ve Yükümlülükleri”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Sayı 
4, 2011.  
95 Yavuz, Mustafa; “Son Değişiklikler Kapsamında Anonim ve Limited Şirketlerde Borçlanma 
Yasağı”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 288, Eylül 2012, s. 156. 
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Öte yandan, ortakların şirkete borçlanabilmesinin şartı, faaliyet 

döneminin kârla kapatılması olmayıp, serbest yedek akçelerle birlikte kârın 

geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmasıdır. Bu durumda, şirketin 

geçmiş yıl zararları bulunmadıkça, kâr edilip edilmemesinin de bir önemi 

olmaksızın ortakların şirkete borçlanabilmesi mümkündür. Diğer taraftan, 

Kanunda borçlanmak için asgari veya azami bir limit ya da sermaye payı ile 

orantılı bir rakam öngörülmemiştir. Ancak belirtmek gerekir ki, ortakların 

şirket varlıklarından sınırsız borçlanmasına imkan tanındığı sonucuna 

ulaşılması, Yeni TTK’nın temel ilkelerinden olan sermayenin korunması 

ilkesine ters düşecektir. Düzenlemenin amacı ortakların ve yöneticilerin acil 

ihtiyaçlarının şirketi zarara uğratmayacak şekilde karşılanmasıdır. Nitekim 

kanunun ruhuna aykırı borçlanmalar neticesinde,  Türk Ceza Kanunu’nun 

155. maddesinde uyarınca güveni kötüye kullanma suçu ve borçlanma 

sonucunda şirketin iflası halinde 161. maddede öngörülen hileli iflas suçu 

oluşabilecektir96. 

358. maddenin ilk haline göre, anonim şirketlerde ortakların şirkete 

borçlanması yasak olmakla birlikte, iştirak taahhüdünden doğan borçlar 

istisna sayılmıştır. İştirak taahhüdünden doğan borç ifadesi, gerek şirketin 

kuruluşunda gerekse de sermayesini artırması sırasında ortaklar tarafından 

şirkete ödenmesi taahhüt edilen borçtur. Örneğin, şirket esas sermayesini 

50.000 TL’den 100.000 TL’ye yükseltmiş ise ortakların sermaye artırımı 

nedeniyle şirkete ödemek durumunda oldukları 50.000 TL, iştirak 

taahhüdünden doğan borç olup bu durum yasak kapsamında 

değerlendirilmemektedir. Eğer borç, şirketle, şirketin işletme konusu ve 

ortağın işletmesi için yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş ise ve 

emsalleriyle aynı veya benzer şartlarda ise, bu durum da borçlanma 

yasağının dışında kalmaktadır. Örneğin, çelik kapı üretimi yapan anonim 

şirket ortağı, konut üretimiyle uğraşmaktadır. Anonim şirket, 1 adet çelik 

kapıyı normalde 2 taksitte 2.000 TL’ye satmaktadır. Ortak olan kişi de anonim 

şirketten tanesi 2.000 TL’den 50 adet çelik kapıyı 2 taksitle satın almış ve 

                                                 
96 Yavuz; a.g.m., s. 157. 
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şirkete 100.000 TL borçlanmıştır. Bu gibi bir durum borçlanma yasağı 

kapsamına girmemektedir. Dikkat edileceği üzere, şirket ortağı olan kişi, 

şirkete borçlanırken, emsallere uygun biçimde borçlanmıştır. Eğer 

emsallerine aykırı olarak düşük bir fiyattan ya da uzun vadeden bir 

borçlanma söz konusu olması veya ortağın herhangi bir ticari işe 

dayanmaksızın şirketten borçlanması durumunda 358. maddeye ilişkin yasak 

devreye girmektedir97. Yapılan değişiklikle bu yasağın önüne geçilmiştir.  

Örtülü kazanca konu olacak borçlanmaların temelinde “kâr dağıtımı” 

olayı vardır. Eski TTK’ya göre, kâr dağıtımı yapılabilmesi için, şirketin dönem 

sonunda kâr etmiş olması, Kanun gereği ayrılması gereken yedek akçelerin 

ayrılmış olması ve bu konuda da genel kurulca karar alınması gerekiyordu. 

Bu kurala, halka açık anonim şirketler için Sermaye Piyasası Kanunu ile 

istisna getirilmiş ve dönem sonunda dağıtılacak kâra mahsuben üçer aylık 

dönemler halinde oluşan kârların avans olarak ortaklara dağıtılabilmesine 

olanak tanınmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca sadece halka açık 

anonim şirketlere tanınan bu imkân Yeni TTK ile önce halka açık olmayan 

anonim şirketlere daha sonra bu yöndeki eleştiriler göz önüne alınarak limited 

şirketlere de tanınmıştır. Böylece, bu şirketlerin ortakları da dönem sonunda 

oluşacak kârdan paylarına düşecek tutarları, dönem sonunu beklemeden 

avans olarak alabilme olanağına sahip olmuşlardır. Kâr payı avansı 

ödenmesine yönelik uygulamayla esasen borçlanma yasağına istisna 

getirilmiştir. Çünkü, dönem içindeki faaliyetleri kârlı olan şirketler, ortaklarına 

dönem sonunu beklemeksizin paylarına düşecek olan kâr payının bir kısmını 

bölümler halinde avans olarak verebileceklerdir. Bu avans tutarı aslında 

ortaklara verilen bir borçtur. Avans tutarının, dönem sonunda oluşan ve 

dağıtılabilir kârdan fazla olması halinde ise fazlaya ilişkin tutarların, ortaklar 

tarafından şirkete iadesi gerekecektir98.  

                                                 
97 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü; 120 Soruda Yeni Türk Ticaret 
Kanunu, s. 12-13. 
98 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü; 120 Soruda Yeni Türk Ticaret 
Kanunu, s. 14. 
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2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Borçlanma Yasağı 

Yeni TTK’nın 395/II. maddesi, yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının 

şirkete borçlanmasını yasaklamaktadır. Maddenin değiştirilmeden önceki 

şeklinde, yönetim kurulu üyesi ile alt ve üst soyundan birisinin ya da eşinin 

veya üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından 

birisinin, kendisinin ve söz konusu yakınlarının ortağı oldukları şahıs 

şirketlerinin ve en az %20’sine katıldıkları sermaye şirketlerinin, şirkete nakit 

veya ayın olarak borçlanması yasaklanmış olup, maddeye aykırı olarak 

şirkete borçlanan yönetim kurulu üyeleri ve kanunda gösterilen yakınları ise 

300 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması 

öngörülmüştü. 

 Buna göre beyaz eşya satan bir mağazanın yönetim kurulu üyesi olan 

damadının şirketinden, kampanya nedeniyle 10 ay vadeli buzdolabı ya da TV 

alan kayınvalideye;  

 730 güne kadar yani 73.000 TL’ye kadar adli para cezası 

verilebilecektir. Para cezasının ödenmemesi halinde, 730 güne 

kadar “hapis cezası” uygulanabilecektir. 

Bu konudaki eleştiriler üzerine 6335 sayılı Kanun ile 395/II. maddede 

de değişiklik yapılmış ve yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanmasına 

ilişkin esaslar yeniden düzenlenmiştir. Maddenin değişiklik sonrası hali, “Pay 

sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi 

olmayan 393. maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler 

için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, 

bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket 

alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için 

doğrudan takip edebilir.” biçiminde olmuştur.  

395. maddede yapılan değişiklik kapsamında, pay sahibi olmayan 

yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan alt ve 
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üst soyundan biri ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye 

kadar kan ve kayın hısımlarından birisinin şirkete nakit olarak borçlanması 

yasaklanmıştır. Maddenin ilk halinde yasak, yönetim kurulu üyelerinin hepsi 

için geçerli iken, 6335 sayılı Kanun ile yasak sadece pay sahibi olmayan 

yönetim kurulu üyeleri için öngörülmüştür. Öte yandan borçlanma yasağı 

sadece yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları için 

uygulanacakken, pay sahibi olan yakınlar hakkında yasak söz konusu 

değildir. Ancak, borçlanma yapılırken Yeni TTK’nın 358. maddesinde 

öngörülen esaslara riayet edilmiş olmalıdır. Aksi takdirde, Yeni TTK 

hükümlerine aykırı davranılmış olacaktır99. Öte yandan, söz konusu 

maddenin yeni halinde, yönetim kurulu üyesinin kendisinin ve mezkur 

yakınlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az %20’sine katıldıkları 

sermaye şirketlerinin, şirkete nakit veya ayın borçlanamayacağına ilişkin 

yasağa yer verilmemiştir. Yani düzenleme neticesinde, yönetim kurulu 

üyesinin ve yakınlarının ortağı olduğu ortaklıkların, şirkete borçlanması yasak 

kapsamından çıkarılmıştır.  

Yönetim kurulu üyelerinin veya yakınlarının şirkete borçlanmasıyla ilgili 

olarak bir başka değişiklik de yasağın sadece nakit borçlanmaya ilişkin 

olmasıdır. İlk düzenlemede borçlanmanın nakit veya ayın olamayacağı 

belirtilirken, 6335 sayılı Kanunda ayın olarak borçlanamaya yer verilmemiş, 

yalnız nakit borçlanma yasağından bahsedilmiştir. 

Her ne kadar anonim şirketler için geçerli olan şirkete borçlanma 

yasağı Yeni TTK’nın 644. maddesindeki atıf dolayısıyla limited şirketler için 

de geçerliyse de, atfın lafzi nedeniyle limited şirketlerde ortak olmayan 

müdürler, yasağın kapsamıdışında bırakılmıştır. Zira Yeni TTK’nın 395. 

maddesinde pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile bunların pay sahibi 

olmayan yakınlarının şirkete borçlanamayacağı hükme bağlanmışken, 644/I 

(b)’ye göre sadece “müdürlerin yakınlarının şirkete borçlanmasına ilişkin 395. 

maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi hükümlerinin” limited 

                                                 
99 Yavuz; a.g.m., s. 158. 
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şirketler hakkında uygulanacağı kabul edilmiş, ortak olmayan müdürler 

hakkında bu yasak öngörülmemiştir. Dolayısıyla herhangi bir sınırlamaya tabi 

olmaksızın pay sahibi olmasa da limited şirket müdürleri, anonim şirketlerin 

aksine şirkete borçlanabilmektedirler100. 

6335 sayılı Kanun’la yapılan değişikliklerden önce, şirkete borçlanma 

yasağı, ifade edildiği gibi görev noktasında ikiye ayırarak ortaklar ve yönetim 

kurulu üyeleri için ayrı ayrı ele almaktaydı. Ancak bu düzenlemelerde 

öngörülen hükümler bir arada değerlendirildiğinde, bunların şirkete 

borçlanma yasağı getirilmesindeki amaçlara tam olarak uygun düşmediği 

görülüyordu. Ortakların şirkete borçlanma yasağını düzenleyen 358. madde, 

yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanma yasağını düzenleyen 395/II. 

maddeden daha ağır bir sonuç içermekteydi. 358. maddenin yaptırımı 

kanunun emredici hükümlerine aykırılık nedeniyle söz konusu işlemin 

geçersizliği iken, 395/II. maddenin yaptırımı şirket borçları sebebiyle şirket 

alacaklılarının borçlanılan tutar kadar bu kişileri doğrudan takip 

edebilmeleriydi. Oysa, şirkete borçlanma yasağının temel düşüncesi, ilgili 

kişilerin şirketle yapacakları birtakım iş ve işlemlerle şirkete zarar 

vermelerinin önlenmesi ve dolayısıyla şirketin devamına yönelebilecek 

risklerin ortadan kaldırılmasıdır. Nitekim bu amaç dikkate alındığında, 

yönetim kurulu üyelerinin, riskli işlemlerle şirkete zarar verilmesi ihtimalinin 

daha yüksek olduğu bir gerçektir. Bu nedenle ilk düzenlemede, yönetim 

kurulu üyelerinin şirkete borçlanma yasağının pay sahiplerinin şirkete 

borçlanma yasağına göre daha ağır kural ve yaptırımlara bağlanması 

gerekirken, tam tersi bir durum olması eleştirilir bir husus oluştur101. Bu 

nedenle de değişiklik, görev esası yerine pay esasını dikkate alarak 

yapılmıştır. Ancak bu kez aşağıdaki noktalarda daha sorunlu bir durum 

ortaya çıkmaktadır102: 

                                                 
100 Yavuz; a.g.m., s. 158. 
101 Tamer; a.g.m., s. 95 
102 Tamer; a.g.m., s. 96-98. 
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 Yönetim kurulu üyesi olsun veya olmasın tüm pay sahiplerinin aynı 

hükümlere tabi tutulması, yönetim kurulu üyeleri hakkında daha ağır 

hükümlerin getirilmesi gerektiği düşüncesi ile bağdaşmamaktadır. 

 Şirkete borçlanma yasağının müeyyideleri konusunda herhangi bir 

değişiklik yoktur. Önceden olduğu gibi mevcut halde de şirkete 

borçlanma yasağının ihlal edilmesi halinde, 358. madde bakımından 

kanunun emredici hükmüne aykırılık sebebiyle geçersizlik gündeme 

gelirken, madde 395/II uyarınca, şirkete borçlanan kişinin şirket 

borçları nedeniyle şirket alacaklıları tarafından doğrudan takibini 

öngörmektedir. Böyle olunca, yönetim kurulu üyelerini pay sahibi olan 

ve olmayan şeklinde ikiye ayırmak ve daha sonra da pay sahibi olan 

yönetim kurulu üyeleri için daha ağır bir sonuç bağlamak açıklanabilir 

bir durum olmamaktadır. Pay sahibi yönetim kurulu üyesinin 

borçlanma yapması şirket adına ne denli risk taşıyorsa, pay sahibi 

olamayan yönetim kurulu üyesi için de bu risk söz konusudur.  

 Pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri 358. maddeye tabi iken, 

bunların pay sahibi olmayan yakınlarının madde 395/II’ye tabi olmaları 

anlaşılabilir değildir. Nitekim, pay sahibi olan yönetim kurulu üyeleri, 

yaptırımı nispeten daha yumuşak olan madde 395/II’yi işletmek için 

şirkete borçlanma işlemlerini pay sahibi olmayan yakınları aracılığıyla 

yapabilir. 

Yalnızca anonim şirketlerde ortakların şirkete borçlanma yasağının 

limited şirketlerde de uygulanacağı belirtilmişken, daha sonra 6335 sayılı 

Kanun ile yapılan değişiklikle, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin 

pay sahibi olmayan yakınlarının şirkete borçlanmasına ilişkin 395/II. 

maddenin birinci ve ikinci cümlesi hükümlerinin de limited şirketler 

bakımından müdürlerinin yakınları için geçerli olacağı hükme bağlanmıştır. 

Böylece kanun koyucu tarafından iki şirket türü arasındaki benzerlikler 
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dikkate alınarak, şirkete borçlanma yasağı konusunda anonim ve limited 

şirketlerde aynı hukuki rejim benimsenmiştir103. 

 

II. ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMA BİÇİMLERİ 

A. ORTAKLARIN ŞİRKETE NAKDİ OLARAK BORÇLANMASI 

Şirketten emsallere aykırı olarak borç para alınması, durumu belli 

koşullara bağlı olarak KVK ve TTK hükümlerine göre yasaklanmıştır. Nitekim, 

KVK’nın 13. maddesinin ilk fıkrasında emsaline göre düşük faizle ya da 

faizsiz ödünç para alınıp verilmesi hali transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç sayılmıştır. Öte yandan Yeni TTK’nın 358. maddesinde de borçlanma 

yasağı hüküm altına alınmıştır.  

KVK’nın 13. maddesinde örtülü kazanç durumuna muhatap olacak 

kişiler hüküm bulmaktadır. Buna göre, “…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…” diğer bir ifade ile muhatap kişi sayılmaktadır. Muhatap kişilerden olan 

ortakların emsallere uygun olamayan biçimde şirketten borçlanmaları örtülü 

kazanç olmaktadır. Öte yandan KVK’nın kanunen kabul edilmeyen giderlere 

ilişkin 11. maddesinde de örtülü kazançların örtülü kazançların kurum 

kazancının tespitinde, kanunen kabul edilmeyen indirim olduğu hüküm altına 

alınmıştır.  

Şirketlerin, ortaklarına emsaline göre düşük faizle ya da faizsiz olarak 

borç vermesi diğer bir ifade ile ortakların şirkete borçlanması, bir finansman 

                                                 
103 Tamer; a.g.m., s. 98. 
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temini hizmeti olup, emsal faiz oranının belirlenebilmesi için ise, öncelikle 

işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği işlemlere bakılması gerekmekte, 

işletme tarafından yapılan aynı nitelikteki işlemler ve bu işlemlere uygulanan 

bedeller, emsal niteliği taşımakta ve bu şekildeki işletme içi emsallerde, 

işletmenin dönem içinde yabancı kaynaklardan kredi sağlayıp sağlamadığı 

veya ortaklar dışındaki kişilere borç para verip vermediği hususlarına dikkat 

edilmesi gerekmektedir. İşletme içi emsalin bulunmaması durumunda ise 

Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranının emsal faiz 

oranı104 dikkate alınmak suretiyle; kredi alanın kredibilite durumu (rating) ve 

kredi şartlarına göre tespit edilecek faiz oranı birlikte değerlendirilmek 

suretiyle dikkate alınmalıdır. 

Şirketlerin, ortaklarının kredi ihtiyaçlarının emsaline göre düşük faizle 

veya faizsiz olarak karşılamasında, ortaklara önemli bir finansal avantaj 

sağlanmaktadır. Çünkü ortaklar söz konusu kredi ihtiyaçlarını şirketten değil 

de kredi kurumlarından sağlamaları halinde, çok daha yüksek faiz oranlarına 

katlanmak durumunda kalabilecekler, ayrıca şirketler, ortaklarının kişisel 

kredi ihtiyaçlarını kendi olanakları ile istenilen zamanda ve istenilen vadede 

temin edebilecek; bu hizmete bağlı olarak da ortaklarını kredi kurumlarından 

kredi temin etmeleri halinde karşılaşabilecekleri anapara ve faizinin 

vadesinde ödenmemesi nedeniyle, borcun tamamının muaccel hale gelmesi 

ve katlanarak büyüyen faiz riskine karşı koruyabileceklerdir105.  

 

B. ORTAKLARIN ŞİRKETE AYNİ OLARAK BORÇLANMASI 

 Daha önce de belirttiğimiz üzere, şirket ortakları, şirkette nakdi olarak 

borçlanabilecekleri gibi ayni olarak da borçlanabilmektedirler. Özellikle 

şirketin faaliyet konusuna giren mal ve hizmetlerin, şirket ortaklarına bedelsiz 

ya da düşük bedelle tahsisi, emsallerine göre vade ve ödeme konusunda, 

                                                 
104 Kızılot; a.g.e., s. 344. 
105 Kızılot; a.g.e., s. 344. 
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ortağa menfaat oluşturacak biçimde uygulamalar yapılması ve ayrıcalık 

tanınması bu duruma örnek olarak gösterilmektedir.  

 

C. BANKA KREDİSİNİN ORTAKLARA BORÇ OLARAK VERİLMESİ  

Uygulamada karşılaşılan durumlardan birisi de, bankalardan alınan 

kredilerin, şirket ortaklarına borç olarak verilmesidir. Bu durum, örtülü kazanç 

dağıtımı açısından gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik olarak ele 

alınmaktadır.   

Kredi kurumları kredi verirken, verilen kredinin vadesinde ve faizi ile 

birlikte geri ödenmesini güvence altına almak istemektedirler. Kredi veren 

taraf bu güvenceyi görmezse kredi vermekten geri durmaktadır. Bu bağlamda 

gerçek kişiler ile tüzel kişilerin kredibilitesi farklı düzeyde olmaktadır. Nitekim 

şirketlerin kredibiliteleri gerçek kişilere göre daha yüksektir. Bu nedenle şirket 

ortakları, finansman ihtiyaçlarını, şirketler üzerinden kullanılan kredile 

aracılığıyla karşılamaktadırlar. Bu durum ise, sermaye şirketlerince ortaklara 

dolaylı olarak sağlanan finansal bir olanaktır. Öte yandan, kullanılan 

kredilerin anapara ve faizlerinin vadesinde ödenmemesi halinde borçlunun 

takibi ve takip sonunda iflası söz konusu olabilmektedir. Bu risk de, sermaye 

şirketleri tarafından üstlenilmektedir106. 

Sermaye şirketleri bazı durumlarda da ortaklara kendi 

özkaynaklarından kredi kullandırabilmektedirler. Bu finansal imkân ve 

avantajlarla ortaklarına emsaline göre göze çarpacak derecede düşük faizle 

borç para vererek ekonomik menfaat sağlamaktadır. Sermaye şirketlerinin 

ortaklarına öz kaynaklarından emsaline göre düşük faizle borç para vermesi 

halinde, borcun kurum yöneticileri tarafından basiretli bir iş adamı gibi 

değerlendirilmemesi sonucu, kurum bünyesinde oluşması gereken kurum 

                                                 
106 Şengöz, Yunus; “Sermaye Şirketlerinin Ortaklarına Emsaline Göre Düşük Faizle Ödünç Para 
Vermek Suretiyle Örtülü Kazanç Dağıtması Katma Değer Vergisine Tabi midir?”, Vergi Sorunları 
Dergisi, Sayı 125, Şubat 1999, s. 13-14. 
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kazancı, dolaylı olarak ortaklara dağıtılmaktadır. Ortaklara kredi 

kurumlarından alınan kredilerin verilmesi halinde ise, kredi kurumuna ödenen 

faiz kurumca yüklenilmekte ve ortaklar kurumun yüklendiği faiz tutarı kadar 

menfaat sağlamaktadırlar. Öte yandan ortaklar, örtülü kazanç dağıtımı 

nedeniyle ziyaa uğratılan kurumlar vergisi nedeniyle, temettü açısından ziyaa 

uğratılan vergi kadar da menfaat sağlamaktadırlar107. 

Açıklanan nedenlerle, sermaye şirketlerince özkaynaklardan veya 

kredi kurumlarından alınan kredilerle, ortakların finansman ihtiyaçlarının 

emsallere göre göze çarpacak derecede düşük faizle borç para verilerek 

karşılanması ve bu suretle ortaklara dolaylı veya dolaysız finansal imkan ve 

avantaj temini ile bu finansal imkan ve avantajlarla ekonomik menfaat 

sağlanması, sermaye şirketlerince ortaklara yap›lan bir finansman hizmeti 

olmaktadır.108 

 

1. Gelir Vergisi Açısından 

Gelir vergisi mükellefi olan kişiler açısından, kredi faizinin gider 

yazılma durumu önem kazanmakta, bir adi ortaklıkta ya da kollektif şirkette, 

banka kredilerinin şirket ortağına kullandırılmasında, bankaya ödenen faizin 

gider yazılma durumu, matrah farkı doğmasına neden olmaktadır. Ancak 

kanunlar açısından bu şekilde kullanılan kredinin faizinin gider olarak 

yazılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, kredi faizi bir yandan gider 

yazılırken diğer yandan da ortaktan bu faizin aynı oranda ya da daha yüksek 

oranda alınması durumunda, matrah farkına konu olacak bir uygulama ortaya 

çıkmamaktadır109.  

 

                                                 
107 Şengöz; a.g.m., s. 14  
108 Şengöz; a.g.m., s. 14  
109 Kızılot; a.g.e., s. 296. 
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2. Kurumlar Vergisi Açısından 

Şirket adına alınan banka kredisinin ortaklara kullandırılmasında, 

krediye isabet eden faizin gider yazılması söz konusu değildir. Kredilerin 

ortaklara kullandırıldığı durumlarda, ortaktan bu faizin aynı oranda ya da 

daha yüksek oranda alınması durumunda örtülü kazanç hükümlerine göre 

işlem yapılamayacağı gibi, banka faizi de gider kaydedilebilmektedir110. 

 

D. BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINA İŞTİRAK ETMEYEN ORTAĞIN 

HİSSE SENETLERİNİN NORMAL BEDELLE ALINMASI   

Uygulamada az rastlanılan bir durum olmakla birlikte, bedelli sermaye 

artırımına iştirak etmeyen ortakların, hisse senetlerinin nominal bedelle 

alınması örtülü kazanç ortaya çıkarabilmektedir. Söz konusu durum bir 

örnekle açıklanırsa; 

Anonim şirket genel kurulu, sermaye artırımı kararı almıştır. Artırılması 

öngörülen 200.000 TL’lik sermayenin, yarısının ortaklar tarafından ödenmesi, 

kalan yarısının ise bilançoda yer alan dağıtılmamış kârlardan karşılanması 

kararlaştırılmıştır. Bu durumda, yapılan sermaye artırımı nedeniyle, ortaklar; 

yarısı bedelli yarısı da bedelsiz hisse senedi alacaklardır. Ancak, şirket genel 

kurulu, bedelsiz hisse senedi alınabilmesini taahhüt edilen sermayenin 

bedelli kısmının ödenmesine bağlamıştır. Şirket hissedarlarının yarısı, 

sermaye taahhütlerinin bedelli kısmını yerine getirmişler genel kurul kararı 

uyarınca bedelli sermaye artışını yerine getirmeyenlerin bedelsiz hisse 

senetlerini, nominal bedelini ödeyen diğer ortaklara dağıtmışlardır. Özellikle 

                                                 
110 Kızılot; a.g.e., s. 297. 
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yüksek enflasyonun yaşandığı dönemlerde, nominal bedelle hisse senedi 

alan ortaklar, önemli bir kazanç sağlamış olmaktadırlar111. 

Bu aşamada tartışma konusu ortaya çıkmaktadır. Örtülü kazancın söz 

konusu olduğunu öne süren yaklaşıma göre, bedelli sermaye artırımına 

iştirak etmeyen ortakların, şirket aktifinde yer alan hisse senetlerinin emsaline 

göre değil de nominal değerine göre alınması olayında örtülü kazanç durumu 

söz konusudur112. Ancak, bu işlem kurumlar vergisi matrahını azaltacak bir 

işlem olmamaktadır. Nitekim Danıştay bu konuda; “... taahhüde rağmen 

bedelli sermaye artırımına katılmayan bir ortağın, payına düşen bedelsiz 

hisse senetlerinin, ceza olarak nominal bedel üzerinden diğer ortaklara 

satılması, örtülü kazanç dağıtımı olarak kabul edilemez.113” biçiminde karar 

vermiştir.   

 

III. BORÇLANMA SAYILMAYAN DURUMLAR 

A. VERGİ KAYBINA NEDEN OLMAYAN DURUMLAR VE HAZİNE ZARARI 

KAVRAMI 

Örtülü kazançtan söz edebilmek için, yapılan işlemlerin bir vergi 

kaybına neden olması gerekmektedir. Vergi kaybına neden olunmaması 

durumunda örtülü kazançtan bahsetmek söz konusu olmamaktadır. Nitekim 

örtülü kazanç uygulaması bir vergi güvenlik müessesesidir. Bununla birlikte, 

vergi kaybının olması durumu Hazine zararı kavramını ortaya çıkarmaktadır. 

Örtülü kazanç dağıtımının Hazine zararı ile ilişkilendirilmesi ise tartışmalı bir 

konudur. 

                                                 
111 Kulu, M. Bahattin; “Bedelli Sermaye Artırımına İştirak Etmeyen Ortağın Hisse Senetlerinin 
Nominal Bedelle Alınması Örtülü Kazanç Olarak Görülebilir mi?”, Maliye Postası, 15.01.2001, s. 
57-61. 
112 Kızılot; a.g.e., s. 302. 
113 Danıştay 4. Dairesi, 09.02.1999 tarih ve E. 1998/439, K. 1999/247. 
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Hazine zararı kavramı; iki ya da daha çok gerçek ya da tüzel kişi 

tarafından yapılan işlemler sonucunda, Hazinenin alması gereken toplam 

verginin kaybını ifade etmektedir114. Eski 5422 sayılı KVK’da bu konuda 

herhangi bir yasal bir düzenlemenin olmaması, örtülü kazanç olayında 

Hazine zararı aranmayacağı görüşünün en önemli dayanak noktası 

oluşturmuştur. Bununla birlikte bir işlemin örtülü kazanç hükümlerine tabi 

olması için Hazine zararının aranması gerektiği doğrultusundaki görüşlerin 

ise dayanağını Danıştay tarafından verilen çeşitli kararlar115 oluşturmuştur116. 

Danıştay’ın, örtülü kazanç konusunda verdiği kararlarda, üzerinde ısrarla 

durduğu hususlardan birisi de, vergi kaybının somut biçimde ortaya konması 

gerektiğidir117. 

Hazine zararında yurt içinde faaliyet gösteren bir kurumun yurt içinde 

faaliyet gösteren ilişkili taraflar ile yaptığı işlemlerde,  örtülü kazançtan söz 

edebilmek için emsallerine aykırı fiyatlar nedeniyle tahakkuk ettirilmesi 

gereken her türlü verginin eksik veya geç tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. 

Hazine zararı olarak ifade edilen kastın mevzuata girmesinde Danıştay’ın 

geçmişte örtülü kazanç dağıtımına ilişkin kararlarında Hazine zararını ilke 

olarak benimsemesi etkili olmuştur118.  

5520 sayılı KVK’nın 13. maddesine 5766 sayılı Kanunun 21. 

maddesiyle “tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri 

                                                 
114 Koyuncu; a.g.e., s. 22. 
115 “Kurumlarda örtülü kazanç dağıtıldığının kabulü için, ilgili kurumlar arasındaki çeşitli ilişkilerin, 
bu kurumların ödeyecekleri verginin azaltılması veya vergilendirilecek kazancın döneminin 
kaydırılmasına dönük olması ve bunun da inceleme ile ortaya konulması gerekmektedir." (Danıştay 4. 
Dairesi 18.10.1988 tarih ve E.1987/4073, K.1988/3511); “Aynı holdinge bağlı şirketlerden biri lehine 
hesaplanan faiz diğerinin giderini teşkil etmesi ve kurumlar vergisinin artan oranlı olmaması 
nedeniyle, şirketler arası faizsiz kredi aktarma örtülü kazanç dağıtımı değildir.” (Danıştay 4. Dairesi, 
E.1992/4441, K.1994/1057); "Holdinge bağlı şirketlerin biri lehine hesaplanan faizin diğer şirketin 
giderlerini teşkil ettiği ve kurumlar vergisinin de artan oranlı olmaması nedeniyle vergi kaybından söz 
edilemez ve örtülü kazanç dağıtımının imkanı kabul edilmez” (Danıştay 4. Dairesi, 23.2.1994 tarih ve 
E.1992/4441, K.1994/1057).  
116 Kapusuzoğlu, Tuncay; “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 
Uygulanmasında “Hazine Zararı” Aranmasının Sakıncaları”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 323, 
Temmuz 2008, s. 30. 
117 Kızılot; a.g.e., s. 316. 
118 Pehlivan, Serdar; “Hazine Zararının Transfer Fiyatlandırmasının Amacıyla Çelişkisi ve Hazine 
Zararının Örtülü İstisna Özelliği”, Maliye ve Sigorta Yorumlar Dergisi, Sayı 521-522, 2008, s.56. 
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veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri 

işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü ve transfer 

fiyatlaması uygulamasına göre işlem yapılması, Hazine zararının doğması 

şartına bağlıdır.” hükmü yürürlüğe girmiştir. Bu hüküm uyarınca, Hazine 

zararı yurt içi işlemlerde dikkate alınacaktır. Yapılan değişiklikle, kazancın 

örtülü olarak dağıtılmasının söz konusu olabilmesi, Hazine zararının 

doğmasına bağlanmış119, düzenleme sadece kurumlar arası işlemler için 

geçerli olup, kurumlar ile gerçek kişiler arasındaki işlemlerde örtülü kazanç 

dağıtımının varlığı Hazine zararının doğması şartına bağlı değil, bu 

işlemlerde emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat veya 

bedeller uygulanması halinde, Hazine zararı doğmasa da kazancın örtülü 

olarak dağıtıldığı kabul edilmektedir120. Düzenleme ile kurumların ayrı bir 

tüzel kişilik olduğu hususu dikkate alınmamakta, işlemi yapan kurum ile ilişkili 

taraf tek bir birim olarak görmektedir. Oysa tüzel kişilik hukuki bir kavram 

olup, yapılan değerlendirmelerde her bir tüzel kişilik ayrı ayrı ele 

alınmaktadır. Diğer bir ifade ile her bir tüzel kişiliğin yaptığı işlem kendi 

içerisinde değerlendirilmektedir. Ancak transfer fiyatlandırmasında bu durum 

dikkate alınmamaktadır121. 

Örtülü kazanç dağıtımında Hazine zararı önemli bir yaklaşım olup, 

VUK 341. maddeye göre, vergilendirme ile ilgili ödevlerin zamanında yerine 

getirilmemesi ya da eksik yerine getirilmesi nedeniyle, verginin zamanında 

tahakkuk etmemesi ya da eksik tahakkuk etmesi, vergi ziyaı olarak 

nitelendirilmektedir122. 

 Kurumlar vergisi beyan esasına dayalı bir vergidir. Vergi mükelleflerin 

beyanına göre tahakkuk etmektedir. Beyan edilen matrahın doğruluğu ise 
                                                 

119 Ayrıntılı bilgi için bkz. Çetinkaya, Oğuz; “Örtülü Kazanç Dağıtımında Hazine Zararı Aranması 
Doğru Yaklaşımdır”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 111, Mart 2002, s. 217-224 ve “Örtülü Kazanç 
Dağıtımında Hazine Zararı Aranması Doğru Yaklaşımdır II”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 112, Nisan 
2002, s. 249-254. 
120 Bıyık, Recep; “Transfer Fiyatlandırmasında Ne Değişti?”, (Erişim), 
www.vergiportali.com/KoseYazilari.aspx?Type=YaziDetay&id=237, 11 Haziran 2013. 
121 Esen, Erkal; “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Hazine Zararı”, Vergi 
Raporu Dergisi, Sayı 133, Ekim 2010, s. 96-97. 
122 Kızılot; a.g.e., s. 323.  
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vergi incelemeleri ile tespit edilmektedir. Vergi incelemesinde ise vergi 

kaybının olup olmadığı önemlidir. Nitekim kurum bünyesinde oluşması ve 

kurumlar vergisi matrahına dahil olması gereken kazançlar, kanuni yollardan 

vergiye tabi tutulmadan örtülü olarak dağıtılabilmekte ve bun durumda da 

ortaya bir vergi kaybı çıkmaktadır. Bu şekilde kazancın örtülü dağıtımında ise 

bulunan matrah kaybı üzerine cezalı tarhiyat söz konusu olmaktadır.  

Hazine zararının aranması transfer fiyatlandırması incelemelerinin 

kapsamını daraltmış olup, vergi incelemesinde,  kurumların vergisel 

durumları belirlenip hazine zararı yok ise incelemeye devam edilmemektedir. 

Oysaki dünyada transfer fiyatlandırmalarının mevzuatlara dahil edilmesinin 

amacı; global düzeyde kazancın doğru coğrafyada ve doğru kurum 

tarafından beyan edilmesini sağlamaktır123.  Mükellef bireyselliğini dikkate 

almayan hazine zararı uygulaması, dünyada uygulanmamaktadır. Mükellef 

hazine zararı olmasa da SPK mevzuat gereğince bu işlemden doğan 

sonuçları düzeltmek zorundadır. Mükellef, vergi uygulaması ve SPK 

uygulaması bakımından ayrı muamelelere tabi tutulmaktadır124. 

 

B. ORTAKLAR CARİ HESABININ (ORTAKLARDAN ALACAKLAR VE 

BORÇLAR)  KASA HESABI GİBİ KULLANILMASI 

Ortaklardan alacaklar ve ortaklara borçlar hesabı, ortaklara verilen 

borç paraların ya da onlardan alınan borçların gösterildiği hesaptır. Ancak bu 

hesaplardan hala “Ortaklar Cari Hesabı” diye söz edilmektedir. Ortaklar cari 

hesabının, kasa hesabı gibi kullanıldığı, gider ödemeleri ile yapılan tahsilatın, 

bu hesapta izlendiği durumlarda, hesap işleyişinin gerçek mahiyeti 

araştırılmadan, sadece muhasebe kayıtlarında ortaklar cari hesabının yer 

aldığı ve bu hesaptan ortaklara borç verildiği varsayımı ile matrah farkı 

bulunması durumunda, örtülü kazanç hükümlerine göre işlem 

                                                 
123 Pehlivan; a.g.m., s. 56. 
124 Kapusuzoğlu; a.g.m., 2008, s. 33-35. 



60 
 

 

yapılamayacağı gibi örtülü kazançtan bahsedilebilmesi için ortakların cari 

hesap yoluyla (yani ortaklardan alacak hesabı kullanılarak) çektikleri 

paraların şirket tarafından örtülü olarak dağıtıldığının kesin olarak 

kanıtlanması gerekmektedir125. 

 

C. İŞLE İLGİLİ OLARAK ÇEKİLEN AVANSLAR  

Ortakların şirketin işleriyle ilgili olarak şirketten nakdi veya ayni olarak 

avans almaları durumunda örtülü kazanç söz konusu olmamaktadır. Ancak, 

bu durumda olan ortakların işle ilgili ortaklar olması ve yapılan avans 

ödemesinin makul sayılabilecek süre ve miktarda olması gerekmekte olup, 

çekilen avansların ortakların zimmetinde kalması halinde olayın boyutu 

değişmekte ve ortaya örtülü kazanç dağıtımı çıkmaktadır. Ortaklara aktarılan 

paralarda, diğer bir ifade ile kurumların nakit kaynaklarının ortakları adına 

açılmış olan cari hesaplar aracılığı ile ortaklara karşılıksız olarak 

kullandırılmasında örtülü kazanç dağıtılmış olduğundan söz edilebilmesi için; 

salt bu hesaplar aracılığı ile ortaklara kaynak aktarılmış olması yeterli 

olmayıp, bu kaynakların, hangi nedenlerle ortaklara aktarılmış olduğunun 

belirlenmesi ile yapılan işlemin niteliği itibariyle örtülü kazanç dağıtma 

amacına yönelik olup olmadığının veya bu sonucu doğurup doğurmadığının 

ortaya konulması gerekmektedir126.  

Şirketten çekilen her para mutlaka örtülü kazanç sayılmamaktadır. 

Şirketten para çekildiği durumlarda, her olayın ait olduğu koşullara göre 

değerlendirilmesi gerekmektedir.   

                                                 
125 Koyuncu; a.g.e., s. 211. 
126 Kızılot; a.g.e., s. 348. 
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D.  ORTAKLARI AYNI OLAN İKİ ANONİM ŞİRKETTEN BİRİNİN DİĞERİNE 

FAİZSİZ SERMAYE AKTARMASI 

Uygulamada sık rastlanan durumlardan birisi de, ortakları aynı olan iki 

anonim şirketten, birinin diğerine faizsiz sermaye aktarımıdır. Burada, örtülü 

kazançtan söz edilmesine yönelik olarak net bir görüş olmamakla birlikte, 

Danıştay bir kararında, örtülü kazancın, ortakları aynı olan iki anonim 

şirketten birinin diğerine faizsiz sermaye aktarması halinde örtülü kazancın 

varlığından söz edilemeyeceğine hükmetmiştir. Danıştay’ın bu konuda 

benzer kararları bulunmaktadır. Danıştay, faizsiz sermaye aktarımını, 

şirketlerin finans yapılarını güçlendirme amacı taşıdığını belirtmektedir. 

Ancak belirtmek gerekir ki bu işlemlerde kesin ve objektif kıstaslar söz 

konusu olmayıp, her olayı kendi içinde değerlendirmek gerekmektedir127.  

Normal koşullar altında bir anonim şirketten diğerine borç verme 

şeklinde sermaye aktarımı örtülü kazanç dağıtımı olarak nitelendirilerek 

vergiye tabi tutulur. 

 

E. YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİNDE ÖRTÜLÜ KAZANÇ SORUNU  

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri vergisel yükümlülükler açısından 

özellik arz etmektedir. Buna göre, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde, 

işin bittiği yıl kâr-zarar tespiti yapılmakta ve kazancın tamamı işin bittiği yılın 

geliri olarak vergilendirilmektedir128. 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi devam ederken, şirket ortaklarına 

yapılan ödemeler; şahıs ve sermaye şirketleri açısından farklılık 

taşımaktadır129.  

                                                 
127 Kızılot; a.g.e., s. 300-301. 
128 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Kızılot, Şükrü; İnşaat 
Muhasebesi Vergilendirilmesi, Genişletilmiş 17. Baskı, Yaklaşım Yayınları, Ankara, 2012. 
129 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 373-374. 
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Şahıs şirketlerinde, ortaklara ödeme yapıldığında, “Ortaklardan 

Alacaklar”  hesabı borçlandırılır. Ortaklara cari hesaptan yapılan ödemeler 

farklı biçimlerde kapatılabilir. Ortaklara yapılan ödemelerin tutarı kadar bu 

hesap borçlandırılıp, daha sonra, ortaklar firma adına yaptıkları harcamalar 

veya satın aldıkları malzemelerle ilgili fatura ya da diğer belgelerden 

getirdiğinde, bunların tutarı söz konusu hesaba alacak kaydedilmektedir. 

Bazı durumlarda ise ortaklar, aldıkları paraları aynen veya belgeli 

harcamalardan kalan miktar kadar iade etmektedirler. Bu durumda da yine 

ilgili cari hesap alacaklandırılarak, hesap kapatılır ya da kalan borç bakiyesi 

olarak gözükür. Diğer taraftan ortaklar, kendi kişisel ihtiyaçları için firmadan 

para çekebilmektedirler. Şahıs şirketi biçimindeki inşaat firmalarının, 

ortaklarına cari hesaptan yaptıkları ödemelerin vergi uygulaması karşısındaki 

durumu hakkında yasalarda herhangi bir hüküm ya da yaptırım 

bulunmamaktadır. Ancak, firmanın bankadan kredi alması ve bu kredinin 

faizlerini de deftere yazması durumunda, aynı dönemde ortaklara cari 

hesaplarından yapılmış ödemelerin de olması halinde, bu kredilere yürütülen 

faizler ile komisyonların gider olarak kaydedilmesi mümkün değildir.  

 Yıllara yaygın inşaat ve onarım işiyle uğraşan sermaye şirketleri 

açısından ise işin bitiminden önceki yıllarda ortaklara cari hesaplarından 

yapılan ödemelerin vergi uygulaması karşısındaki durumu özellik arz 

etmektedir. İşin bitiminden önceki yıllarda ortaklara cari hesaplarından 

yapılan ödemeler, devam eden yıllara yaygın inşaat ve onarım işi kazancının 

dağıtıldığını göstermez. Ancak, kurumun önceki yıllarda yaptığı inşaat ve 

onarım işleri ya da başka faaliyetleri dolayısıyla dağıtılmayan kazancının 

bulunması durumunda; cari hesaptan ortaklara yapılan ödemeler, devam 

etmekte olan işlerin değil de birikmiş kazancın dağıtıldığını göstermektedir. 

Geçmiş yıllardan devreden dağıtılmayan kârların bulunmaması durumda ise 

anonim şirketin ortaklarına faizsiz kredi sağladığı ve dolayısıyla durumun 

borçlanma yasağı kapsamına girmesi söz konusu olabilmektedir. Ortaklar 

cari hesabından yapılan ödemelerin tutarı, vadesi ve piyasa faiz oranları göz 

önüne alınarak hesaplanacak faiz üzerinden gelir kaydının yapılması gerekir. 
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Söz konusu ödemeler, inşaat ve onarım işinin bitim yılında kesin olarak 

saptanan karın dağıtımından mahsup edildiğinde, mahsup işlemi tarihinde 

inşaat şirketinin ortaklarına verdiği ödünç para tutarını tahsil ettiği kabul 

edilmektedir. Bu işlem, aynı zamanda biten inşaat ve onarım işine ait kârın 

dağıtılması niteliğindeyse, ortaklar her ne kadar nakit olarak bir menkul 

sermaye iradı elde etmemişse de, söz konusu tutarların GVK’nın toplama ile 

ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilip, gerekiyorsa, beyan edilmesi de 

söz konusu olabilmektedir.  

Aslında, kurumlarda “Ortaklardan Alacaklar Hesabı”nın kullanılması 

pek yaygın bir uygulama biçimi değildir. Çünkü, ortaklara faizsiz, düşük faizli 

ya da yüksek faizli, para verilmesi, örtülü kazanç olarak nitelendirilmekte ve 

bu hükümlere göre vergilendirilmektedir. Kurumlarda, ortaklara ileride 

doğabilecek kâra mahsuben ödeme yapılması da söz konusu değildir. Ancak, 

ortaklara bazen yapacakları harcamalar ya da satın aldıkları malzemelere 

mahsuben ödeme yapılabilmektedir. Ancak, burada da işlemlerin niteliğine 

göre örtülü kazançtan söz edilmesi mümkün olabilmektedir130.  

Genel olarak değerlendirildiğinde, yıllara yaygın inşaat ve onarım işine 

ilişkin olarak Yeni TTK’nın borçlanma yasağının ilk hali kamuoyunda 

tartışmalara neden olmuştur. Nitekim şirket ortaklarının iş devam ettiği 

sürece, örneğin 5 yıl boyunca şirketten kâr payı alamamaları ve bu nedenle 

zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çekecekleri düşünüldüğünde konuya 

ilişkin bir düzenleme yapılması gerekliliği duyulmuştur131.    

 

IV. ŞİRKETTEN ÇEKİLEN PARALAR VE UYGULANACAK FAİZ ORANI  

Kurum kazancı, ortaklara normal yollardan kâr dağıtımı şeklinde 

dağıtılabileceği gibi örtülü olarak da dağıtılabilmektedir. Normal kâr 

                                                 
130 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 374. 
131 Kızılot, Şükrü; “5 Yıl Yemeden İçmeden Yaşayan Adama Hapishane Yolu”, Hürriyet Gazetesi, 
15 Aralık 2011.   
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dağıtımında, uyulacak esaslar ve izlenecek yöntem belli olup, kurum 

bünyesinde, dönem sonunda oluşan kârdan; kurumlar vergisi, gelir vergisi, 

fon payı, yedek akçeler ve benzeri yasal kesintiler ayrıldıktan sonra, kalan 

kısım dağıtılabilir kâr olarak kısmen ya da tamamen dağıtılabilmektedir132. Bu 

biçimde dağıtım kanunlara uygun olup sorun teşkil etmemektedir. Ancak 

kârın dolaylı yollardan kanunlara aykırı olarak dağıtılması örtülü kazanç 

durumuna girmektedir. Örtülü kazancın varlığının tespit edilmesi durumunda, 

şirketten çekilen paranın tutarına, belli bir faiz oranı uygulanmakta ve buna 

göre ortaya çıkan matrah üzerinden de cezalı kurumlar ve gelir vergisi 

salınmaktadır. 

Şirketten çekilen paralara uygulanacak faiz oranı konusunda, belirli bir 

oran bulunmamaktadır. Mevzuatta açık bir oran bulunmamakta ve bu boşluk 

yargı kararları ile doldurulmaktadır.  

 

A. ŞİRKETİN KREDİ FAİZİ ÖDEDİĞİ DURUMLAR 

Şirketten borçlanılmasında önemli sorun, şirketin ne miktarda zarara 

uğratıldığı yani emsal faiz oranının ne olduğudur. Eğer şirket parayı 

kullandırırken kredi kullandıysa, bu faiz ölçü alınmakta, hatta örtülü kazanç 

iddiası öne sürmek yerine, söz konusu faizlerin bir kısmı ya da tamamı, şirket 

ticari faaliyeti ile ilgisi olmadığı gerekçesiyle reddedilerek matrah farkı 

bulunmaktadır.  

Öte yandan banka kredisi kullanan bir şirket bu kredi nedeniyle yıllık 

%20 faiz ödüyorsa ve şirketten borçlanan ortak faizsiz ya da bu orandan 

düşük faizle borçlanıyorsa, bankaya ödenen faizin, şirketten çekilen paraya 

                                                 
132 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 341. 
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isabet eden kısmı bulunur ve örtülü kazanç hesaplaması da, kredi maliyeti 

ölçü alınarak hesaplanmaktadır133.  

 

B. İNCELEME ELEMANINCA BELİRLENEN FAİZ ORANLARI 

Örtülü kazanç esasına göre matrah farkı bulunurken, inceleme 

elemanının konuya bakış açısı önem kazanmaktadır. İnceleme elemanlarının 

bu konudaki genel eğilimleri; cari kredi faizlerini, Merkez Bankası’nın kısa 

vadeli kredilere uyguladığı faiz oranı esas almak ya da atıl para 

değerlendirme yollarına göre elde edilebilecek geliri hesaplamaya çalışmak 

biçiminde olmaktadır. Burada faiz oranları belirlenirken, her işletmenin 

durumu ayrı ayrı dikkate alınmakta ve ortaya çıkan sonuçlara göre yorum 

yapılmaktadır.  

 

C. DANIŞTAY KARARLARINDA BELİRLENEN FAİZ ORANLARI 

Konuya ilişkin olarak Danıştay’a intikal eden olaylarda Danıştay bazı 

kararlarında vadesiz mevduata uygulanan faiz oranını esas almakta birlikte 

genel olarak Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı faiz oranını 

dikkate almaktadır.  

 

D. VERGİ İDARESİNİN GÖRÜŞÜ 

Örtülü kazanç dağıtımının varlığına ilişkin olarak hangi oranda faizin 

dikkate alınması konusunda verilen bir özelgede;  

“Bütün kurumlar ve her para alıp verme işlemi için tek bir emsal faiz 

oranı belirlenmesi ve her olaya bu oranın uygulanması mümkün değildir. 
                                                 

133 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 352-353. 
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Yapılacak vergi incelemelerinde, örtülü kazançla ilgili faiz oranı belirlenirken; 

işletmenin krediye olan ihtiyacına, kredinin alındığı finans kurumunun faiz 

uygulamalarına, kredinin alındığı tarihteki piyasa koşullarına, alınan kredinin 

işletme sermayesine oranına ve benzeri nedenlere göre farklılıklar 

gösterdiğinden, bu nedenlerin topluca göz önüne alınması gerekmektedir.” 

biçiminde açıklanmıştır. Karara göre vergi idaresi tek bir emsal faiz oranı 

yerine, olayların koşullarına göre değerlendirilmesi gerektiğini 

vurgulamaktadır. Buna göre emsal faiz oranı belirlenirken, işletmenin krediye 

olan ihtiyacına, kredinin alındığı finans kurumunun faiz uygulamalarına 

kredinin alındığı tarihteki piyasa koşullarına, alınan sermayenin işletme 

sermayesine oranına ve benzeri nedenlere göre farklılık gösterdiğinden, bu 

etkenlerin topluca dikkate alınması gerekmektedir134.  

Ayrıca bir başka özelgede “…ödünç para verme işleminde 

uygulayacağı faiz oranının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. 

maddesinde hüküm altına alınan yöntemlerin veya bu yöntemlerden herhangi 

birisi ile ulaşma imkanı yoksa, işlemlerin mahiyetine uygun şirketinizce 

öngörülen diğer yöntemlerin kullanılması suretiyle belirlenmesi mümkündür” 

biçiminde ifade edilmiştir. 

 

E. ADATLANDIRMA YÖNTEMİYLE FAİZİN HESAPLANMASI  

Sermaye şirketlerinin ortaklarına borç para vermeleri durumu bir 

hizmet sayılmaktadır. Bu doğrultuda işlem KDV’ye tabidir. KDV 

hesaplanabilmesi için ise matrah tespit edilmesi gerekmekte olup; bunun için 

de adatlandırma yapılması gerekmektedir.  

Ortaklara faizsiz veya düşük faizle borç para verilmesinde örtülü 

yoldan dağıtılan kazanç tutarının hesaplanması için, “131-231- 

                                                 
134 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 357. 
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ORTAKLARDAN ALACAKLAR” hesabının borç ve alacak kısmına adat 

hesaplanacak ve aradaki bakiye adat ise faiz uygulanacaktır. “131-231- 

ORTAKLARDAN ALACAKLAR” hesabının borç kısmına “borçlu adat”, alacak 

kısmına ise “alacaklı adat” denilmektedir. Borçlu adat; cari hesap yoluyla 

ortakların işletmeden çektikleri paraların, ortaklar tarafından kullanım süresi 

ile çarpımını, alacaklı adat; ortaklar tarafından cari hesap yoluyla çekilen 

paraların işletmeye ödenen kısımlarının, işletme tarafından kulanım süresi ile 

çarpımını, net adat ise; hesaplanan borçlu adat ile alacaklı adat arasındaki 

farkı ifade etmektedir. Buna göre adatlandırma ile faiz hesaplaması135;  

 

 

 

biçiminde olmaktadır. Adatlandırma ile yapılan hesaplama neticesinde örtülü 

olarak dağıtılan kazanç şöyle hesaplanacaktır Borç paralar için hiç faiz 

hesaplanmamışsa adatlandırma suretiyle hesaplanan faiz, düşük faiz 

uygulanarak eksik faiz hesaplanmış ise eksik hesaplanan faiz ile 

hesaplanması gereken faiz arasındaki fark, ortağa örtülü olarak dağıtılmış 

kazanç olarak kabul edilir. Adatlandırma işleminde önemli olan, emsal faiz 

oranının tespitidir. Çünkü, borç para verilmesi işleminde emsaline göre düşük 

faiz ve komisyonlar söz konusu ise örtülü kazanç dağıtımı yapılmış 

sayılmaktadır136: 

 

V. ŞİRKET ORTAKLARINA BORÇ PARA KULLANDIRMASINA KDV  

Şirket ortaklarının veya finansman ihtiyaçlarının sermaye şirketleri 

tarafından borç para verilerek karşılanması durumu bir finansman hizmeti 

                                                 
135 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 367. 
136 Koyuncu; a.g.e., s. 207-210, Kızılot; a.g.e., 2002, s. 367-368. 

      Net Adat x Faiz Oranı 

FAİZ =    ---------------------------------- 

         365 
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olmaktadır. Şirketlerin ortaklarına borç para vermesi olayının KDV’ye tabi 

olup olmaması açısından öncelikle hizmetin BSMV açısından durumu 

incelenmelidir.  

BSMV, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

Kanunun 28. maddesine göre,  

“Banka ve sigorta şirketlerinin 10.06.1985 tarihli ve 3226 sayılı 

Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her 

ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi 

lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar 

banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla 

kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları 

paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım-

satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları 

ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla 

lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve 

benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle 

uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden 

komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka 

muameleleri vergisine tabidir. 

90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle 

uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini 

esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker 

sayılırlar. Bir şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker 

sayılmasını gerektirmez.” 

 Madde uyarınca banka ve sigorta şirketleri, bankerler ve ikrazatçılar 

vergi mükellefi sayılmaktadır. Ancak BSMV’de ikraz işini devamlı ve meslek 

haline getirmeden arızi olarak yapanların ise banker olarak 
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değerlendirilmeleri mümkün değildir. Dolayısıyla, ortaklarına borç para 

kullandıran şirket, banker olarak değerlendirilmemekte ve bu kapsamda 

BSMV’ye tabi tutulmamaktadır. Çünkü, ortaklarına örtülü kazanç kapsamında 

borç para veren şirketlerin, bu işlemi devamlı ve meslek haline getirerek 

yapmaları söz konusu değildir. Şirketlerin ana sözleşmelerinde şirketin 

faaliyet konusu bankerlik ya da ikrazatçılık olarak belirtilse dahi, şirketlerin 

banker kapsamında değerlendirilebilmeleri için faiz veya benzeri menfaat 

karşılığı ödünç para verme işini devamlı ve mutad meslek halinde yapmaları 

gerekmektedir137. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir ticarethane, fabrika yahut ticari 

şekilde işletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele fiil ve işler, 

ticari iş sayılmaktadır. Ortaklarına cari hesap yoluyla borç para kullandıran 

sermaye şirketleri yönünden yapılan bu işlem, ticari bir iş olup bir anlamda, 

finans hizmetidir. Buna göre ise sermaye şirketlerinin ortaklarına cari hesap 

yoluyla borç para kullandırmaları işlemi, ticari anlamda bir finans hizmeti 

olup, KDV’ye tabi bulunmaktadır. Hizmetin şirket ortaklarına veya üçüncü 

şahıslara verilmesi arasında gerek şirket gerekse vergilendirme yönünden 

herhangi bir fark yoktur. Öte yandan şirketin faiz geliri elde edip etmemesi de 

KDV yönünden vergilendirmeye engel oluşturmamaktadır138. Bu işlemlerde 

KDV matrahı ise, sağlanan finansman temini hizmeti karşılığında ortaklar 

adına tahakkuk ettirilen faiz tutarıdır139. Bununla birlikte, örtülü kazanç 

dağıtımı işleminde kullanılan fiyat veya bedel gerçek bedel olmadığından, 

KDV açısından mükelleflerce gerekli düzeltme işlemlerinin yahut inceleme 

elemanlarınca düzenlenecek raporlara istinaden gerekli tarhiyatın yapılması 

gerekmektedir140. 

                                                 
137 Yıldız, Nazan; Gürgür, Şebnem Pınar; “Ödünç Para Verme Şeklinde Gerçekleşen Örtülü Kazanç 
Dağıtımları Katma Değer Vergisine Tabi Midir?”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 157, Ekim 2001, s. 
40-41. 
138 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 364. 
139 Yıldız; Gürgür; a.g.m., s. 43.   
140 Özkaya, Murat; “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Katma Değer 
Vergisi Düzeltmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 291, Aralık 2012, s. 168-169. 
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Nitekim bu konudaki ihtilafları ve farklı yorumları ortadan kaldırmak 

amacıyla, 6009 sayılı Kanunla yasal düzenleme yapılmış ve ortaklara verilen 

borç paralarda, hesaplanan faiz üzerinden ayrıca KDV hesaplaması gerektiği 

de açıklığa kavuşturulmuştur. 

 

VI. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER İLE ÖRTÜLÜ KAZANCIN 

İLİŞKİSİ  

Vergi kanunlarında açık bir tanımı yapılmamakla birlikte GVK 41. 

madde ve KDV Kanunu 11. maddede indirilmesi mümkün olmayan giderler 

belirtilmiştir. Yürürlükte olan mevzuat ve uygulamalar doğrultusunda, 

kanunen kabul edilmeyen giderler; safi kazancın tespitinde yasal olarak 

indirilmesi mümkün giderlerin dışında kalan giderlerdir.  

KVK’nın 11. maddesinde, “transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü 

olarak dağıtılan kazançların” kurum kazancının tespitinde indirim konusu 

yapılamayacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda şirket ortağının şirkete ayni ya da 

nakdi olarak borçlanması sonucu, şirketten çekilen para vb. değerlerin örtülü 

kazanç dağıtımına girmesi nedeniyle kurum kazancından indirimi söz konusu 

olmamaktadır. Kanunen kabul edilmeyen giderin yapıldığı tarihten itibaren, 

bu harcamalara aktarılan para için faiz hesaplanması ve bu tutarı da kurum 

kazancına eklenmesi gerekmekte olup, vergi hukukçuları, uygulanacak olan 

faizin, emsal faiz oranı olacağı görüşündedir141. 

 

                                                 
141 Yalçın, Hasan; “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Vasıtasıyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”, Vergi 
Dünyası Dergisi, Sayı 154, Haziran 1994, s. 95. 
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VII. ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMINDA ZAMANAŞIMI  

VUK 114. madde uyarınca, vergi alacağının doğduğu takvim yılını 

izleyen yılın başından itibaren beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ 

edilmeyen vergiler zamanaşımına uğramaktadır. 

Örtülü kazanç dağıtımında zamanaşımının başlangıcı, örtülü yoldan 

dağıtılan kazancın, kurum kazancını etkilediği yıldan sonra gelen yılın 

başından itibaren başlamakta ve beşinci yılın sonu itibariyle bitmektedir. 

Örtülü kazanç dağıtımı, kurumun kazancını dağıtıldığı yıl etkilerse, 

zamanaşımı ertesi yılın başından itibaren başlamakta ve beşinci yılın dolması 

ile sona ermektedir. Amortisman konusu olan kıymetler açısında ise 

zamanaşımı, ayrılan amortismanlar nedeniyle kurum kazancının etkilendiği 

yıllar itibariyle başlamaktadır142.  

 

VIII. ORTAKLARA DÜŞÜK BEDELLE BORÇ VERİLMESİ VE SERMAYE 

MALININ ORTAĞA DÜŞÜK BEDELLE SATILMASI 

A. ORTAKLARA DÜŞÜK BEDELLE BORÇ VERİLMESİ 

Kurum, bazı hizmetleri, ortaklarına emsalinden düşük bedelle intikal 

ettirdiğinde, vergilendirme dönemi ve muhasebeleştirme yönünden herhangi 

bir özellik ortaya çıkmamaktadır. Aradaki fark, şirkette önce satışlar hesabına 

alacak, dağıtım muhatabının cari hesabına borç yazılmak suretiyle dağıtım 

işlemi muhasebeleştirilir. Dağıtımın muhatabı yönünden de, örtülü kazanç 

kurum bünyesinde elde edilmiş olsa da, kazanç esas itibariyle kurum 

bünyesinde aynı dönemde gerçekleşmiş olmaktadır. Aynı dönemde 

kendiliğinden gerçekleşmediği hallerde de uygun bedelle muhasebeleştirme 

suretiyle, vergileme aynı dönemde yapılır143. 

                                                 
142 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 394-395. 
143 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 403-404. 
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B. SABİT VEYA DEĞİŞKEN SERMAYE MALININ ORTAĞA DÜŞÜK 

BEDELLE SATILMASI 

Şirket, bazı malları, ortaklarına emsalinden düşük bedelle satmasında, 

vergilendirme dönemi ve muhasebeleştirme yönünden herhangi bir özellik 

ortaya çıkmamaktadır. Ortak yönünden ise, söz konusu mal işletme dışından 

alınmışsa aradaki fark, aynı dönemin menkul sermaye iradı şeklindeki gelir 

unsuru olarak vergilendirilmektedir. Şayet işletme bünyesinde ise, alınan mal 

bir sonraki döneme devrettiği veya amortisman konusu sabit kıymet alındığı 

durumlarda, örtülü yoldan elde edilen kazanç işletme içinde aynı dönemde 

gerçekleşmez. Bu durumda, satın alınan malın, işletmede emsaline uygun 

bedelle muhasebeleştirilip, aradaki farkın kâra alınması gerekmektedir. 

Böylece, örtülü kazanç muhatabında elde edildiği yılda vergilendirilmiş 

olacaktır144.

                                                 
144 Kızılot; a.g.e., 2002, s. 405. 



 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORTAKLARIN ŞİRKETE BORÇLANMALARININ İLGİLİ KANUN 

HÜKÜMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

6102 sayılı Yeni TTK’nın şirkete borçlanma yasağını düzenleyen 358. 

maddesi ağır yaptırımlar içermekteydi. Gelen tepkiler üzerine 6335 sayılı 

Kanun ile Kanunu borçlanma yasağını hüküm altına alan maddesi de dahil 

olmak üzere eleştiriye konu maddeleri yeniden düzenlenmiş ve bir anlamda 

yumuşatılmıştır. Kanun, yapılan değişikliklerle birlikte yürürlüğe girmiştir.  

 

 

I. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN 6335 SAYILI KANUNLA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ DÜZENLEME 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 358. maddesi, ilk halinde 

pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağını; “İştirak taahhüdünden doğan 

borç hariç, pay sahipleri şirkete borçlanamaz. Meğer ki, borç, şirketle, şirketin 

işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir 

işlemden doğmuş olsun ve emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi 

tutulsun.” şeklinde düzenlemekteydi. Maddeye göre, borçlanma yasağına 

ilişkin olarak da iki istisna söz olup145, bu istisnalardan ilki, iştirak 

taahhüdünden doğan borçlardı. Buna göre, gerek şirketin kuruluşunda 

gerekse de sermayenin artırılması sırasında pay sahipleri tarafından şirkete 

ödenmesi taahhüt edilen borçlar bu yasak kapsamına dâhil edilmemiştir. 

Böylece pay sahiplerinin şirkete ortak olmaktan kaynaklanan asli borçları, işin 

mahiyetine uygun ve zorunlu olarak, yasak kapsamı dışında bırakılmıştır.

                                                 
145 Tamer; a.g.m. s. 99-100. 
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İkinci istisna ise şirketin işletme konusu ve pay sahibinin işletmesi 

gereği olarak yapılmış bir işlemden doğan ve emsalleriyle aynı veya benzer 

şartlara tabi tutulan borçlarıdır. En çok tartışılan ibarelerden olan bu istisna, 

hükmünün lafzı dikkate alındığında, bir borcun yasak kapsamının dışında 

kalabilmesi için, hem şirketin işletme konusu ile ilgili olması hem de işlemi 

yapan ortağın ticari işletmesini ilgilendirmesi gerekmekteydi. Zira madde 

metninde kullanılan “ve” ibaresi, bu iki şartın birlikte gerçekleşmesi gerektiğini 

göstermekteydi. Buna göre, şirketin işletme konusunun dışında bir işlemle 

yapılacak borçlanmalar, bu borç emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi 

tutulsa dahi yasak kapsamında olacaktı. Ayrıca, gerçek kişi ortağın özel 

amaç taşıyan bir işlemle şirkete borçlanması durumunda da bu borç 

emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulsa dahi yasak kapsamında 

olacaktı. Diğer bir ifade ile beyaz eşya imalatı yapan şirketin ortağının, 

mağazasında satılmak üzere değil de evinde kullanmak üzere şirketten 

beyaz eşya alması, bu yasak kapsamında değerlendirilecekti. Hatta bir pay 

sahibinin ticari işletmesi yoksa bu istisnadan hiçbir şekilde faydalanması 

mümkün olmayacaktı146.  

Dikkat edileceği gibi bu istisnanın uygulanması bakımından, madde 

metninde şirkete borçlandırıcı işlemin, şirketin işletme konusuna girmesi yanı 

sıra, ayrıca pay sahibinin ticari işletmesi gereği olarak yapılmış olması 

şeklinde bir anlamın verilmesi son derece isabetsiz olmuştur147. Nitekim bu 

uygulama, bir kimsenin eşit koşullar altında şirket faaliyetlerinden 

yararlanabilecekken, sırf bu şirkete ortak olması sebebiyle ortağı olduğu 

şirketten faydalanamaması gibi garip ve adaletsiz bir sonuç ortaya 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla 358. maddenin ilk halindeki gibi yürürlüğe girmesi 

durumu, şirkete ortak olmayı teşvik etmek yerine bir anlamda caydırmaktadır. 

Oysa kanun gerekçesinde, borçlanma yasağına istisna getirilirken, bu 

yasağın katı bir şekilde uygulanmasından doğacak haksızlıklara engel 

olunmasının amaçlandığı ifade edilmiştir. Maddenin değişikliği neticesinde, 
                                                 

146 Tamer; a.g.m., s. 100. 
147 Kendigelen, Abuzer; Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 
İstanbul, On İki Levha Yayımcılık, 2011, s. 208. 
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borçlanma yasağı, önce konuya ilişkin kuralı ortaya koyma daha sonra ise bu 

kuralın istisnalarını belirtme biçiminde değil de şarta bağlı şekilde 

düzenlenmiştir. Öte yandan yasağın uygulanmasında, borçlanma konusunun 

nakit veya ayın olmasının etkisi bulunmamaktaydı. Yani şirket ortağı, para 

dışında belirli bir mal veya hizmeti yerine getirmeyi üstlense dahi bu işlem de 

yasak kapsamında sayılmıştır. Örneğin, ortağın, şirketin malvarlığından temin 

ettiği bir menfaat karşılığında, bir malı piyasadan alıp şirkete vermeyi 

üstlenmesi (mal borçlanması) veya şirkete ücret almaksızın belirli bir süre 

çalışmayı taahhüt etmesi de (hizmet borçlanması) 358. madde kapsamında 

yasak kapsamındadır. Burada menfaatin türü de önemli değildir. Menfaat 

nakit olabileceği gibi ayın da olabilir. Sonuçta ortak, şirketten ne tür bir 

menfaat sağlamış olursa olsun söz konusu borçlanma yasak kapsamına 

girecektir. Bununla birlikte pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve 

yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan yakınları için farklı bir durum 

söz konusu olup, Yeni TTK madde 395/II uyarınca, şirkete yalnızca nakit 

borçlanma yasak kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla bu durumda ayni 

borçlanma yasak kapsamına dahil edilmemiştir148. 

İlk düzenleme itibariyle dikkat çeken diğer bir nokta ise, borçlanma 

açısından, ortağın pay durumu ve borçlanmanın tutarı da önemli değildir. 

Ortağın şirkete 1 TL borçlanması ile 100.000 TL veya 10.000.000 TL 

borçlanması açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Aynı şekilde ortağın 

hisse oranı da yasağa etki etmemektedir.  

358. maddenin gerekçesinde de belirtildiği üzere borçlanma yasağı ile 

ortakların birçok iş ve işlemde şirket kasasını kullanmaları, kişisel 

harcamalarını şirket kasasından yapmaları ve şirketten para çekmeleri gibi 

yaygın uygulamaların engellenmesi amaçlanmaktadır. Bunun temelinde ise 

şirketlerin korunması, risklerin azaltılması bulunmaktadır. Bu nedenle şirket 

malvarlığının azalması riskinin doğmayacağı işlemler bakımından, ortakların 

şirkete karşı borçlanabilmeleri gerekir. Başka bir ifadeyle şirket malvarlığının 

                                                 
148 Tamer; a.g.m., s. 101-102. 
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azalması konusunda risk oluşturmayan borçlanma mahiyetindeki işlemler 

bakımından 358. madde kapsamında uygulama alanı bulamamaktadır. Aynı 

şekilde borcun nakli durumlarında da yasağın uygulanmaması 

gerekmektedir. Borçlandırıcı işlemi ortak dışındaki bir kişinin başlatmış 

olması, 358. madde hükmünü devre dışı bırakacaktır. Dolayısıyla, şirket 

ortağı olmayan kişi, şirketle borç ilişkisine girdikten sonra şirkete olan 

borcunu, şirketin rızasını da alarak şirket ortağı olan bir kimseye devrederse, 

bu işlemin borçlanma yasağının kapsamı dışında olması gerekmektedir. 

Burada, ortak bakımından borcun devrinde, ilk olarak borçlandırıcı işlemin 

kaynağı, şirketin ortağı değil şirket ortağı olmayan kişidir. Böyle bir durumda, 

ortaktan alacaklı olan kimseye şirketin borcu ödemesiyle birlikte, bu kez 

ortağın şirkete borçlu hale gelmesi söz konusu olacaktır. Nitekim şirketin 

borçlanma yasağına tabi kişilerin borçlarını devralamayacağı hususu, pay 

sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi 

olmayan yakınları bakımından madde 395/II’de  belirtilmiştir. Bu durumda ise 

borcun devralınması dışında, ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri ve 

yönetim kurulu üyelerinin ortak olmayan yakınları bakımından madde 

395/II’de yasak olduğu belirtilen diğer işlemlerin, 358. madde kapsamında 

yasak olup olmadığı tartışmalı olmaktadır. Nitekim madde 395/II’de  şirketin, 

ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin ortak  

olmayan yakınları için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceği, ayrıca 

sorumluluk yüklenemeyeceği de hükme bağlanmıştır.  

Belirtilen işlemlerin, şirkete borçlanma yasağı öngörülmesindeki 

amaçlar düşünüldüğünde şirket kasası bakımından ciddi bir risk oluşturacağı, 

bu nedenle açıkça söz edilmese de bu işlemlerin 358. madde kapsamında da 

yasak olması gerektiği ileri sürülebilecek olup, her ne kadar burada sözü 

edilen işlemler şirkete borçlanma yasağı öngörülmesindeki amaçlarla 

yakından ilgili görünse de sadece bu nedenle yasağın kapsamını 

genişletmek söz konusu olmayacaktır149. 

                                                 
149 Tamer; a.g.m., s. 105. 
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Borçlanma yasağını düzenleyen 358. maddede, pay sahiplerinin 

yalnızca şirkete borçlanmalarından söz edilmektedir. Oysa, pay sahiplerinin 

şirketten alacaklı olduğu durumlarda bu yasak gündeme gelmeyecektir. 

Ancak şirket pay sahibinden borçlanır ve emsallerine göre yüksek faiz verirse 

bu durumda şirket menfaatlerine aykırı olacak, gerekçede belirtilen amaçlar 

doğrultusunda şekillenecektir. Hatta bu şekilde şirketten alacaklı 

olunabilmesi, şirkete borçlanmaları yasak olan ortakların, kanunu dolanmak 

için birtakım muvazaalı işlemlere girişmesine dahi neden olabilecektir. 

Örneğin, ortak, gerçekte şirketten para çektiği halde, bu işlemi, sanki şirket 

bu meblağı kendisine bağışlamış gibi gösterebilir150.  

358. maddenin değişiklik öncesindeki eksiklikleri ve Kanun mantığı ve 

ticari hayatla uyuşmadığı dikkate alındığında, kanunun yürürlüğe girmesine 

çok az bir zaman kala değişikliğe uğraması, kanımızca yerinde ve doğru bir 

düzenleme olmuştur. Özellikle Türkiye’de ki şirket profilleri, ortaklık ilişkileri 

ve borçlanmaya ilişkin olarak KVK’da öngörülen düzenlemeler dikkate 

alındığında, 358. maddenin ilk haliyle yürürlüğe girmesi sakıncalı olacak ve 

sıkıntı yaratacaktı.  

 

II. ŞİRKETE BORÇLANMANIN ŞARTLARI 

Pay sahiplerinin şirkete borçlanabilmelerinin bazı şartları 

bulunmaktadır. Bu şartlardan birisi borçlanmak isteyen pay sahibine yönelik 

iken (sübjektif koşul), diğeri şirketin durumuna ilişkindir (objektif koşul). Buna 

göre, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlar ifa edilmesine 

rağmen, şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını 

karşılayacak düzeyde değilse pay sahipleri şirkete borçlanamamaktadır. 

Diğer taraftan, şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl 

zararlarını karşılayacak düzeyde olduğu halde, sermaye taahhüdünden 

                                                 
150 Tamer; a.g.m., s. 107. 
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doğan vadesi gelmiş borçlar ifa edilmemişse yine pay sahipleri şirkete 

borçlanamazlar151. 

 

A. SERMAYE TAAHHÜDÜNDEN DOĞAN VADESİ GELMİŞ BORÇLARIN 

ÖDENMESİ 

Şirkete borçlanabilmek için ilk şart, sermaye taahhüdünden doğan 

vadesi gelmiş borçların ödenmesidir. Kanun koyucu sermaye taahhüdüne 

ilişkin borçları, pay sahiplerinin şirkete olan sadakatlerinin olmazsa olmazı 

olarak kabul etmiş ve bu asli yükümlülük yerine getirilmedikçe şirkete karşı 

borçlanamayacaklarını öngörmüştür. Böylece, şirkete borçlanmak isteyen 

ortağın ahde vefa ilkesi çerçevesinde iyi niyetini ve samimiyetini ortaya 

koyması isteyerek, şirket malvarlığını hem olumlu yönden hem de olumsuz 

yönden korumuş olmaktadır152. 

Dikkat edilmesi gereken nokta, sermaye taahhüdüne ilişkin bütün 

borçların değil, yalnızca vadesi gelmiş borçların ifa edilmesi yükümlülüğünün 

öngörülmüş olmasıdır. Dolayısıyla şirkete borçlanabilmek için henüz vadesi 

gelmemiş sermaye taahhütlerinin ifa edilmesi gerekmemektedir. Hangi 

sermaye taahhüdünün vadesinin gelip gelmediği, şirkete karşı borçlanma 

işleminin yapılacağı tarihe göre belirlenmelidir. Kanun koyucunun sermaye 

taahhüdünün ifa yükümlülüğü bakımından bu şekilde bir ayrım yapmış 

olması, bazı suiistimallerin ortaya çıkmasına sebep olarak şirkete borçlanma 

yasağı getirilmesinde öngörülen amaçlarla ters düşebilir. Keza, şirkete 

borçlanmak isteyen veya gelecekte borçlanabileceği hususunu düşünen bir 

ortak, sermaye taahhüdünde bulunurken bunların vadelerini çeşitlendirebilir, 

sermaye taahhüdünün az bir kısmını yakın bir tarihe çekerken büyük kısmını 

çok ileri bir tarih erteleyebilir. Böylece şirkete borçlanmak istediğinde, o 

zaman kadar vadesi gelmiş çok küçük sermaye taahhütlerini yerine getirerek, 

                                                 
151 Tamer; a.g.m., s. 109. 
152 Tamer; a.g.m., s. 109. 
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şirketten çok daha fazlasını borçlanabilecektir. Bu gibi durumlar, 358. madde 

ile önlenmek istenen şirket malvarlığının azalması riski ortaya 

çıkarabilecektir. Bu nedenle yapılacak bir kanun değişikliği ile şirkete 

borçlanılacak tutarın, ifa edilen sermaye taahhüdünün miktarıyla veya bu 

miktarın belli bir katını (örneğin üç katını) aşmayacak şekilde sınırlanması 

uygun olacaktır. Ayrıca mevcut durumda taahhüt edilen sermaye tutarı ile 

şirkete borçlanılabilecek azami tutar arasında herhangi bir ilişkinin 

kurulmadığı düşünüldüğünde, bu şekilde bir sınırlamanın getirilmesi, pay 

sahipleri arasında külfet ve nimet dengesi153 bakımından da adaletli olacaktır. 

Böylece bir pay sahibi ne kadar fazla sermaye taahhüdünde bulunmuşsa o 

kadar şirkete borçlanabilecektir.  

 

B. SERBEST YEDEK AKÇELERLE BİRLİKTE ŞİRKETİN KÂRININ 

GEÇMİŞ YIL ZARARLARINI KARŞILAMASI  

Ortakların şirkete borçlanabilmelerinin şartı olarak, şirketin serbest 

yedek akçelerle birlikte kârının, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde 

olması gerekmektedir. Kanun koyucu ortakların borçlanma işlemleri 

sebebiyle şirketin malvarlığının olumsuz yönde etkileneceğini göz önüne 

alarak, mali durumu zayıf olan şirketlerin bu tür işlemlere maruz bırakılmasını 

önlemek istemiştir. Bu doğrultuda, şirketin kârının, geçmiş yıl zararlarını 

karşılayacak düzeyde olması koşulu aranmış ancak bu kâra, serbest yedek 

akçelerin de eklenmesi öngörülmüştür. Buna göre şirketin faaliyetleri 

sonucunda elde ettiği kâr ile serbest yedek akçelerinin toplamı, şirketin 

geçmiş yıl zararlarına eşit veya daha fazla olmalıdır. Şirketin serbest yedek 

akçelerle birlikte kârının, geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olup 

olmadığı ise şirkete karşı borçlanma işleminin yapılacağı tarihe göre 

belirlenmelidir. Dolayısıyla geçmiş yıl zararları, yalnızca bir önceki seneye 

                                                 
153 Tamer; a.g.m., s. 110. 
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veya belli bir döneme ilişkin zararlar değil, şirkete karşı borçlanma işleminin 

yapılacağı tarihteki şirket bilançosundaki zararlardır154. 

 

III. KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI 

A. TİCARET KANUNU AÇISINDAN 

Yeni TTK ile ortakların şirkete borçlanmaları, şirketin kasasını kendi 

ihtiyaçları için kullanmalarının yasaklamasının yanı sıra bu yasaklamanın 

şirketler açısından ortaya çıkaracağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için, 

şimdiye kadar halka açık olmayan şirketlerde uygulanamayan, kâr payı 

avansı dağıtımı yasa ile şirketler hukukuna girmiştir.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ uyarınca155; 

Halka açık olmayan anonim şirketler, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketler kâr payı avansı dağıtabilmeleri için; 

 Öncelikle, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin 

karar alınması,  

 Kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya 

dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması 

gerekmektedir.  

Şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtımına karar verildiği 

durumda bu kararda ayrıca;  

 İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını 

karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net 

dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait 

bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, 

                                                 
154 Tamer; a.g.m., s. 111-112. 
155 Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ, 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır.  
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serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını 

karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının 

yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade 

edileceği, 

 İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; varsa bir 

önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile 

serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda 

kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde 

dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim 

organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği ve 

genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem 

zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının 

dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda 

dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek 

akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının 

ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği belirtilmiştir.  

Tebliğ ile belirlenen esaslar çerçevesinde, kâr payı avansı dağıtılacak 

hesap dönemi içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. 

Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, genel kurulca 

bu yönde karar alınabilmesi için sermayenin en az ¼’ünü karşılayan payların 

sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması, bu nisabın toplantı 

süresince korunması ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kâr 

payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış olması, limited şirketlerde ise 

toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması 

yönünde olması gerekmektedir. İlgili hesap dönemi öncesinde ödenen kâr 

payı avanslarının ise, ilgili olduğu yılın net dönem kârından mahsup edilmesi 

şarttır. 

Dağıtılacak kâr payı avansı tutarı ve hesaplanması yapılırken; varsa 

geçmiş yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, 

kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa 
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imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler 

için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle 

hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını 

geçemez. Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması 

halinde dağıtılacak kâr payı avansı belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem 

veya dönemlerde ödenmiş olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek 

hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını 

geçemez. 

Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla ortaklara payları oranında 

ödenir. Kâr payı avansı, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan 

ödenirken, intifa senedi sahiplerine, ortak olmayan yönetim organı üyelerine 

ve ortaklar dışında kâra katılan diğer kimselere kâr payı avansı 

ödenememektedir. Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu 

olmaları halinde söz konusu borç ortağa ödenecek kâr payı avansından 

mahsup edilmektedir.  

Bir hesap döneminde kâr payı avansı dağıtan ve ardından sermaye 

artırımı gerçekleştiren şirket, aynı hesap döneminde tekrar kâr payı avansı 

dağıtmak istediğinde;  

 Sermaye artırımı sonrasında yapılacak kâr payı avansı 

ödemesinde, yeni ortaklara öncelik verilir. 

 Söz konusu öncelik, eski ve yeni ortakların dönem içerisinde her 

pay için aldıkları toplam kâr payı avans tutarları eşitleninceye 

kadar devam eder. 

 Eski ve yeni ortakların hesap dönemi içerisinde her pay için 

aldıkları toplam kâr payı avans tutarları eşitlendikten sonra, 

kalan kâr payı avansı tutarı veya bir sonraki ara hesap 

döneminde ödenecek kâr payı avansı tutarı mevcut ortaklara 

payları nispetinde ödenir. 
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Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20. maddesi de kâr payı avansı 

dağıtımını düzenlemektedir. Kanun maddesinde belirtilen temettü avansı 

dağıtılmasına ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, 

27 No’lu “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Halka Açık Anonim 

Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar 

Hakkında Tebliğ”de düzenlenmiştir. Tebliğe göre ortaklıklar, sermaye 

piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı 

denetlemeden geçmiş üç, altı ve dokuz aylık dönemler itibarıyla hazırladıkları 

ara mali tablolarında yer alan karları üzerinden nakit temettü avansı 

dağıtabileceklerdir. Öte yandan tebliğ ile kâr payı avansı dağıtılmasının 

koşulları;   

 Temettü avansı dağıtmak isteyen ortaklıkların esas sözleşmelerinde 

hüküm bulunması ve genel kurul, kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak 

üzere, yönetim kuruluna yetki vermeleri gerekmektedir. 

 Yönetim kuruluna genel kurul tarafından temettü avansı dağıtımı için 

yetki verildiği takdirde, yönetim kurulu tarafından, ilgili hesap 

döneminde her üç aylık dönemi izleyen altı hafta içerisinde, temettü 

avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması 

gerekmektedir. 

 Dağıtılacak temettü avansı, ara dönem kârından kanunlara ve esas 

sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve 

mali karşılıklar ve varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamı düşüldükten 

sonra kalan kısmın yarısıyla sınırlı tutulmuştur.  

 Bir hesap döneminde verilecek toplam temettü avansı tutarı bir önceki 

yıla ait dönem karının kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılması 

gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali karşılıklar ve varsa geçmiş 

yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmının yarısını ve genel 

kurulca onaylanan yılsonu bilançosunda yer alan olağanüstü yedek 

akçe tutarını aşamaz. 

 Aynı hesap dönemi içinde birden fazla temettü avansı ödemesi 

yapıldığı takdirde, sonraki ara dönemlerde ödenecek temettü avansları 
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hesaplanırken önceki ara dönemlerde ödenen temettü avansları 

indirilir. 

 Önceki hesap döneminde ödenen temettü avansları mahsup 

edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave temettü avansı 

verilemez ve temettü dağıtılamaz. 

 

B. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN  

Şirketler kurumlar vergisine tabidir. Şirketlerin kâr payı avansı 

dağıtmasına ilişkin KVK’da her hangi bir düzenleme bulunmamasına rağmen, 

önce 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği156 ile daha sonra da 6 Seri 

No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği157 ile Yeni TTK’ya uygun düzenleme 

yapılmıştır.  

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan tebliğ158 ile 09.08.2012 

tarihinden itibaren kar payı avansı dağıtmak mümkün hale gelmiştir. Tebliğin 

yasal zeminini Yeni TTK’nın 509, 565 ve 644. maddeleri oluşturmaktadır. 

Daha önce 1 No’lu Kurumlar Vergisi Tebliğinin kâr payı avansını düzenleyen 

bölümü Danıştay tarafından yasal zemini olmadığı gerekçesi iptal edilmiş159, 

fakat Yeni TTK ile bu sorun ortadan kalkmıştır. Avans kar payı hesaplaması 

yapılırken hesap dönemi sonunda zarar çıkması durumunda Kurumlar 

Vergisi açısından transfer fiyatlandırılması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

durumu söz konusu olabileceği dikkate alınmalıdır160.  

Buna göre tebliğin 20. maddesi ile kâr payı dağıtımı;  

 "Kurumlar vergisi mükelleflerince avans kâr payı dağıtımı yapılması 

halinde, dağıtılan kâr payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre 
                                                 

156 03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
157 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
158 09.08.2012 tarih ve 28379 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
159 Danıştay 4. Dairesi, 30.04.2008 tarih ve E. 2007/2323, K. 2008/1612. 
160 Öncü, Ekrem; “Yeni TTK ve Kurumlar Vergisi Bakımından Tüm Yönleriyle Kar Payı Avansı 
Dağıtımı”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 288, Eylül 2012, s. 136.   
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vergi kesintisi yapılacaktır. Kesilen vergiler, avans kâr payı dağıtımının 

yapıldığı aya ait muhtasar beyanname ile beyan edilecektir. 

Avans kâr payı dağıtımında kurum ortakları açısından elde etme, 

kurumun yıllık safi kazancının kesinleşip, kârın nakden veya hesaben 

dağıtıldığı, diğer bir ifadeyle avansın kâr dağıtım kararı uyarınca dağıtılan 

kârdan mahsup edildiği tarihte gerçekleşecektir. Şu kadar ki; bu süre, ilgili 

hesap dönemine ilişkin beyannamenin verilmesi gereken tarihi içeren hesap 

döneminin sonunu geçemeyecektir. 

Avans kâr payı dağıtılması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla 

örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacaktır. 

Ancak, hesap dönemi itibarıyla zarar doğması veya safi kazancın 

avans olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır. Aynı 

husus, birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerinin bitiminde 

zarar doğması veya safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan kârdan 

düşük olması halinde de geçerlidir. Bu nedenle, Gelir Vergisi Kanununda 

belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım 

işleri ile uğraşan mükelleflerin, dağıtılabilecek avans kâr payı tutarlarını, 

devam eden işlerin gerçekleşen maliyet ve hakedişleri arasındaki müspet 

farktan, kesinti suretiyle ödenen vergiler, varsa geçmiş yıl zararlarının 

tamamı ile kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayrılmak zorunda olan yedek 

akçeler düşüldükten sonra kalan kısmın yarısı üzerinden hesaplamaları 

gerekmekte olup bu hesaplamanın yapılması için ayrıca bir bilanço 

düzenlemesine gerek bulunmamaktadır." şeklinde düzenlenmiştir.  

Avans kar payı konusunda biri Maliye Bakanlığı’nın diğeri de Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı’nın olmak üzere iki ayrı tebliği bulunmaktadır. 

Maliye Bakanlığı 6 seri No.lu KVK Genel Tebliği’nde, yıl içinde 

dağıtılan avans kar payının, yılsonunda ortaya çıkan kardan fazla olması 
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durumunda “örtülü kazanç dağıtımından” söz edilmektedir. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı tebliğinde ise böyle bir durumdan söz edilmemektedir. 

Böylesi önemli bir konuda, iki Bakanlığın iki ayrı tebliğ yayımlaması yerine 

“müşterek bir tebliğ” yayımlanması daha anlamlı olurdu. 

Ayrıca, avans kar payı dağıtımının, hesap dönemi sonunda ortaya 

çıkacak bir kardan fazla olması, ticari hayatın olağan akışı içinde de 

mümkündür. Örneğin son dönemde yapılan bazı işlemler nedeniyle ya da ani 

bir kur artışı veya düşmesi nedeniyle, kazanç düşüklüğü veya zarar olabilir. 

Bu gibi durumlar göz önüne alınmadan örtülü kazanç dağıtımından söz 

edilmesi anlamlı bir yaklaşım değildir. Bu düzenlemenin yeniden gözden 

geçirilmesinde yarar vardır. 

Sonuçta kâr dağıtımına ilişkin olarak belirtmek gerekir ki; Gelir İdaresi 

Başkanlığı’nın 2012 yılına ilişkin faaliyet raporu uyarınca, 2012 yılsonu 

itibariyle Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefi sayısı 662.190’dır (bu sayının 

yaklaşık %86’sını limited şirketler oluşturmaktadır). Bahsi geçen rapora göre 

2012 yılında kâr payı dağıtan kurum sayısı 19.253’tür. Buna göre, toplam 

kurumlar vergisi mükelleflerinin sadece %2,9’u kâr dağıtımı yapmaktadır. 

Ortaya çıkan bu durumun ise iki ihtimale bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Kurumların kâr dağıtım oranlarının bu denli düşük olmasının nedeni, 

kurumların zarar etmesinden ya da kâr dağıtımı yapmamasından 

kaynaklanmaktadır161. Her yıl artan kurumlar vergisi gelirleri dikkate 

alındığında kurumların zarar etme olasılıkları azalmakla birlikte kurumların 

kâr dağıtmamasının nedeni, elde edilen kazançların yatırıma yönlendirildiği 

ya da kazançların kâr dağıtmadan örtülü olarak dağıtıldığı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özellikle kurumlar vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu 

limited şirketlerin oluşturması ve Türkiye’de limited şirketlerin anonim 

şirketlere kıyasla genel olarak aile şirketi biçiminde örgütlenmiş olması, örtülü 

kazanç dağıtımı ihtimalini güçlendirmektedir. Nitekim, kâr dağıtımı yönteminin 

tercih edilmesinin, ortalama olarak %15 oranında bir vergi maliyeti 

                                                 
161 Kolotoğlu; a.g.m., s. 42.  
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doğurması, hatta elde edilen kar payı veya temettünün belli bir sınırı 

aştığında162 beyanı ve aile şirketlerinin bu yöne başvurmamasının önemli 

nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır163. Ancak Yeni Türk Ticaret 

Kanunu ile tek kişilik anonim şirketlere de olanak sağlanması ile belli bir 

süreçte bu ayrımında ortadan kalkacağı düşünülmektedir. 

 

III. BORÇLANMA YASAĞININ YAPTIRIMI  

A. TİCARET KANUNU AÇISINDAN  

Yeni TTK’nın Suçlar ve Cezalar” başlıklı 562. maddesinde; Kanunun 

358. ve 395. maddesine aykırı olarak şirkete borçlananların 300 günden az 

olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacakları hüküm altına 

alınmıştır. Yapılan düzenleme ile şirket pay sahiplerinin şirkete karşı 

borçlanmalarının yani, sermaye taahhüdü dahil birçok iş ve işlemde şirket 

kasasını kullanmalarının, kişisel harcamalarını bu kanaldan yapmalarının, 

hatta şirketten para çekmelerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. 

Kanun koyucu şirkete borçlanma yasağı getirerek, bir taraftan 

şirketlerin mali açıdan ayakta kalmasını sağlamayı bir taraftan da şirket 

alacaklılarının korunmasını amaçlamıştır. Ayrıca bu konuya verilen önemin 

bir göstergesi olarak, bu yasağın caydırıcı olması hususu da gözetilmiş ve bu 

çerçevede söz konusu yasağa uymayanlar hakkında adli para cezası yada 

(para cezası ödenmediği takdirde) hapis cezası şeklinde cezai yaptırım 

öngörülmüştür (md. 562/5-b ve md. 562/5-c). Buna göre 358. maddeye aykırı 

olarak şirkete borçlanılmasında, borç para verenler ortaklar, 300 günden az 

olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. Buna karşılık bu 

yasağa uyulmaması halinde hukuki yaptırımın ne olduğu konusunda 358. 

madde hükmünde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla burada 

                                                 
162 Bu sınır 2013 yılı için, elde edilen kâr payı veya temettünün yarısının 26.000 TL’yi aşması 
şeklinde uygulanmaktadır. 
163 Kolotoğlu; a.g.m., s. 43. 
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genel hükümler uygulanacaktır. Oysa ortak olmayan yönetim kurulu 

üyelerinin ve yönetim kurulu üyelerinin ortak olmayan yakınlarının şirkete 

borçlanma yasağını düzenleyen 395/II. maddede, yasağa uyulmaması 

halinde şirket alacaklılarının, şirkete borçlanılan tutar için söz konusu 

borçlanma işlemini gerçekleştiren kimselerin doğrudan takip edebilecekleri 

belirtilmiştir. Buna göre ortaklar için öngörülen yaptırım ortak olmayan 

yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu üyelerinin ortak olmayan yakınları 

için geçerli olan hukuki yaptırımdan daha ağır olduğu açıktır. Ortakların 

işlemleri geçersiz olurken, ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri ve yönetim 

kurulu üyelerinin ortak olmayan yakınları şirket alacaklılarına karşı doğrudan 

sorumlu hale gelse de söz konusu borçlandırıcı işlem geçerliliğini 

korumaktadır164. Bu durum ise adaletsiz bir yapı ortaya çıkarmaktadır.  

Cezalara ilişkin olarak, anonim şirket ortakları ve yönetim kurulu 

üyeleri ve üyelerin yakınları, kendi ve yakınlarının ortak olduğu şahıs ve 

sermaye şirketleri için belli koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak şirkete 

borçlanma yasağı getirilmiştir. Ancak, şirketle, şirketin işletme konusu ve 

ortağın işletmesi gereği olarak yapılmış bulunan bir işlemden doğmuş ve 

emsalleriyle aynı veya benzer şartlara tabi tutulmuş olan borçlar, anılan 

yasak kapsamına girmemekte olup, bir anlamda söz konusu yasak mutlaka 

uygulanması gereken kesin bir yasak olmayıp cezai sorumluluğu alınmak 

kaydıyla yasağa uymamakta mümkündür165. 

Sermaye şirketleri açısından anonim ve limited şirketlere yönelik 

öngörülen yasakların yanı sıra, Yeni TTK’nın eshamlı komandit şirketlere 

ilişkin düzenlemenin yer aldığı beşinci kısımda bulunan 565. Maddesinde; 

“Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle 

hukuki ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve 

yetkileri, şirketten ayrılmaları hususların dışında kalan hususlarda, Kanunda 

                                                 
164 Tamer; a.g.m., s. 112. 
165 Gökmen, Selahattin; “Yeni Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Şirketten Borçlanma Yasağı, Kâr 
Payı Avansı Dağıtımı ve Karşılaşılacak Vergisel Sorunlar”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 282, Mart 
2012, s. 43. 



89 
 

 

aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirket hükümleri uygulanacağı” 

belirtilmiştir. Bu doğrultuda, ortaklara ilişkin borçlanma yasağının eshamlı 

komandit şirketler için de geçerli olacağı ileri sürülebilir166. 

 

B. VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN 

Borçlanma yasağı açısından TTK’nın yanı sıra vergi kanunlarında da 

yaptırımlar bulunmaktadır. Yeni TTK belli koşulların dışında, ortakların şirkete 

borçlanmasına olanak tanırken, Kurumlar Vergisi Kanunu bu konuda daha 

katı bir düzenlemeyi kapsamaktadır. 

Ortakların borçlanma yasağına ilişkin olarak yaptıkları işlemlerin 

kısmen ya da tamamen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımına konu olması durumunda, VUK’un 344. maddesi uyarınca, 

vergilendirme yoluna gidilecek, ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi 

ziyaı cezası söz konusu olacak ve ayrıca gecikme faizi işletilecektir. Öte 

yandan,  1 Seri no’lu Transfer Fiyatlandırması Tebliğinde belirlenen sürelerde 

ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde usulsüzlük cezası da söz 

konusu olacaktır. Öte yandan örtülü kazancın tespiti halinde, ortaklar 

açısından temettü ya da kâr payının gelir vergisi, %15 stopaj ve KDV tarhiyatı 

da ortaya çıkacaktır167.  

 

C. SPK KANUNU AÇISINDAN  

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 103/6. maddesi hükmüne 

göre, "Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak 

ve bağlı ortaklıklarının, esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri çerçevesinde 

basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca kârlarını ya 
                                                 

166 Gökmen; a.g.m., s. 43.   
167 Bu konuda bkz. Kızılot, Şükrü; “Bir Koyundan Dört Post Vergisi”, Hürriyet Gazetesi, 6 Ekim 
2010.  
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da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri 

yapmamaları yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya 

da malvarlıklarının artmasının sağlanması hâlinde ilgili tüzel kişiye Kurul 

tarafından yirmi bin Türk Lirasından iki yüz elli bin Türk Lirasına kadar idari 

para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı elde edilen 

menfaatin iki katından az olamaz.” ibaresi bulunmaktadır.  

 Dikkat edileceği üzere vergi kanunları haricinde örtülü kazanç 

dağıtımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nda da yaptırım 

öngörülmüştür.  
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SONUÇ 

Şirketlerde ortakların kâr payı ya da temettü dağıtımı nedeniyle bir 

gelir elde etmeleri kanuni haklarıdır. Kazancın kısmen veya tamamen 

ortaklara dağıtımı kanuni yollardan yapılmakla birlikte, bazen de kanunun 

yasakladığı biçimde yapılmakta, kazanç dolaylı yollardan ortaklara 

dağıtılmaktadır. Kazancın dolaylı yollardan dağıtılması ise vergi matrahlarını 

aşındırmak suretiyle vergi kaybına neden olmaktadır. Keza normal kâr 

dağıtımında şirket ortaklarının ödeyeceği vergi miktarı, kazancın dolaylı 

yollardan dağıtıldığı durumlarda azalmaktadır. Nitekim ortaklar daha düşük 

vergi yüküne maruz kalmak için bu gibi yolları tercih etmektedirler.  

Kazancın şirket ya da şirket ortaklarına dolaylı yollardan dağıtımının 

farklı biçimleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi olarak da ortakların şirkete 

emsallerine göre düşük faizle, faizsiz ya da düşük bedel ile borçlanması en 

çok rastlanılan durumlar arasında yer almaktadır.  

Tüzel kişiliği olan şirketler, ticari yaşamda, gerçek kişi ve kurumlardan 

finansman ihtiyaçları doğrultusunda borçlanabilecekleri gibi, şirket ortakları, 

başka kurumlara, gerçek kişilere ve ortağı oldukları şirkete de 

borçlanabilmektedirler. Bu borçlanmalar nakdi olabileceği gibi ayni biçimde 

de gerçekleşebilmektedir. Özellikle şirket ortaklarının, şirketten faizsiz ya da 

düşük faizle nakit para alması, şirketin ürettiği mal veya hizmetleri, bedelsiz 

ya da emsallerine göre düşük bedelle kullanması yaygın bir durum olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

Şirket ortaklarının şirketten borç para almalarına, özellikle aile 

şirketlerinde daha sık rastlanmaktadır. Türkiye'de örgütlenen sermaye 

şirketlerinin (özelliklede limited şirketler) önemli bir kısmı, hisselerin veya oy 

haklarının büyük kısmının şirketi kuran ya da şirkete sahip olan akrabaların 

oluşturduğu aile şirketi niteliğindedir. Özellikle sermeye birikiminin yeterli 
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olmadığı, mali piyasaları gelişmemiş ekonomilerde faaliyet gösteren aile 

şirketlerinde oluşan yönetim anlayışı neticesinde, kurucu aile üyelerinin, 

şirketlerin hukuki tüzel kişiliklerini yok saymalarına neden olmakta, şirket 

tüzel kişiliği edilgen bir yapıya bürünmektedir. Şirket ile ailenin bir olduğu 

yaklaşımı ile şirket kasası ile aile kasasının müşterek değerlendirilmesinden 

hareketle, şirket tüzel kişiliğini korumak adına oluşturulan ve aynı zamanda 

bir vergi güvenlik müessesesi olan borçlanma yasağının, birden fazla 

mevzuatta ve daha ayrıntılı düzenlenmesi ve borçlanma miktarına yönelik 

belirli sınırlamalar getirilerek uygulamada oluşabilecek tereddütlerinin 

giderilmesinde fayda olacaktır. Nitekim yapılan araştırmalar, Türkiye'de aile 

şirketlerinin, vergi mevzuatı ve vergi rejimine ilişkin olarak sorun odaklı 

algısının arttığını göstermektedir.  

Türkiye’de kurumsallaşmanın tam anlamıyla gerçekleşmediği, 

şirketlerin genel olarak aile şirketi ve KOBİ olarak örgütlendiği göz önüne 

alındığında, ortakların, şirket kasasını adeta kendi cepleri gibi kullanmaları 

kaçınılmaz olmaktadır. Durum böyle olunca borçlanma işlemlerine ilişkin 

olarak, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret 

Kanunu’nda şirkete borçlanma yasağı hüküm altına alınmıştır. Başlangıçta 

borçlanma yasağının kapsamı geniş tutulmuş ve ağır cezai müeyyideler 

öngörülmüştür. Nitekim ilgili düzenleme yoğun bir eleştiriye maruz kalmış ve 

düzenlemenin içeriği, 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesine çok kısa bir 

süre kala 6335 sayılı Kanun ile değiştirilmiş, bir anlamda yumuşatılmıştır. 

Ortakların şirkete borçlanmalarına ilişkin olarak söz konusu yasak, Yeni Türk 

Ticaret Kanunu ile ilk kez düzenlenmiştir. Bununla birlikte, Kurumlar Vergisi 

Kanunu bünyesinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı 

adı altında emsallere uymayan borçlanmalara ilişkin bir düzenleme 

geçmişten itibaren bulunmakla birlikte bir vergi güvenlik müessesesi olarak 

mevzuatta yer almıştır. 
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 6102 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, ortakların sermaye 

taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmesi ve şirketin serbest 

yedek akçelerle birlikte kârının geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde 

olması halinde şirkete borçlanabileceği kabul edilmiştir. Söz konusu şartların 

yerine getirilmesi durumunda ortaklar şirkete borçlanabilecektir. Diğer 

taraftan, yönetim kurulu üyelerinin ve bunların yakınlarının şirkete 

borçlanabilmesine ilişkin olarak, ortak olmayan yönetim kurulu üyeleri ile 

yönetim kurulu üyelerinin ortak olmayan alt ve üst soyundan biri ya da eşinin 

yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın 

hısımlarından birinin şirkete nakit olarak borçlanması yasaklanmıştır. Ancak, 

şirkete ortak olan yönetim kurulu üyelerinin ve bunların ortak olan 

yakınlarının borçlanabilmesine olanak sağlanmıştır.  

 Diğer taraftan anonim ve limited şirketlerin, “avans kar payı” dağıtması 

olayında, hesap dönemi sonunda ortaya çıkan kazancın düşük olması veya 

zarar doğması gibi durumların, “örtülü kazanç dağıtımı”  olarak 

nitelendirilmesi anlamlı değildir. İlgili tebliğdeki bu düzenlemenin 

değiştirilmesi daha ötesi Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 

müşterek bir “avans kar payı dağıtımı” tebliği yayımlamasında yarar 

bulunmaktadır.  

Yeni Türk Ticaret Kanunu, borçlanma yasağı konusunda bir sınır 

getirmemektedir. Bir vergi güvenlik müessesesi olarak örtülü kazançtan 

bahsedilebilmesi için bir vergi ziyaının / hazine zararının ortaya çıkması 

esastır. Ortakların şirkete borçlanmasında ise, kanunda belirtilen şartların 

oluşmaması halinde şirket ortaklarının aldıkları her miktar, borçlanma 

yasağının konusu olmaktadır. Henüz çok yeni bir düzenleme olan bu hususta 

uygulamada bir çok problemle karşılaşılması kaçınılmazdır. Şöyle ki; 

şirketinden 500 TL nakit avans alan ortak için, bu tutarın şirket faaliyetleriyle 

ilişkilendirilemediği durumda, 300 günden az olmamak üzere 730 güne kadar 

adli para cezasının uygulanması söz konusu olacaktır. Hakimin takdirine göre 

300 günlük para cezası; 6.000 - 30.000 TL, 730 günlük para cezası ise; 



94 
 

 

14.600 - 73.000 TL arasında değişmektedir. Ancak bu durumun, ortakların 

şirketten dilediği gibi para çekebileceği anlayışına yol açmaması 

gerekmektedir. Uzun süreli, yüksek oranda ve karşılıksız olarak şirkete 

borçlanan ortaklar için Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesi uyarınca, güveni 

kötüye kullanma suçu devreye girecek veya borçlanma sonucunda şirketin 

iflası halinde Türk Ceza Kanunu'nun 161. maddesinde düzenlenen hileli iflas 

suçu ortaya çıkacaktır. Bu itibarla, ortakların şirkete borçlanmasında, Yeni 

Türk Ticaret Kanunu’nun temel ilkelerinden olan, şeffaflık, sermayenin 

korunması ve dürüstlük kurallarına uygun hareket edilmelidir.   

Sonuç olarak, Türkiye'deki şirket yapıları ve borçlanma yasağı paralel 

olarak değerlendirildiğinde dikkat çeken hususlar aşağıdaki şekilde ifade 

edilebilir:  

- Mevzuata yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. İlgili 

kanun maddesi ve düzenleyici hükümler çağın şartlarına ve Türkiye'deki 

şirket yapıları dikkate alındığında yetersiz kalmaktadır.  

- Türkiye'de mevcut şirketlerin önemli bir kısmının örgütlenme yapısı 

dikkate alındığında, aile şirketlerinin daha kurumsal ve profesyonel bir yapıya 

kavuşturulması gerekmektedir. Bu açıdan vergi uygulamalarına yönelik 

düzenlemeler ile sorunların aşılmasında devlet desteklerinin (mali, ekonomik 

ve idari) artırılması gerekmektedir.  

- Örtülü kazanç uygulamasına ilişkin olarak, vergilendirme süreçlerinin 

farklı olmasından dolayı, yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde, yöntem ve 

usul farklılığına gidilmelidir.  

- Borçlanma limitine yönelik olarak asgari bir tutar belirlenmesi 

gerekmektedir. Diğer taraftan emsal bedellerin belirlenmesinde rasyonel bir 

uygulama için alt yapı oluşturulmalıdır.  
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