
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

                  25.05.2021 

                Sirküler, 2021/16 

Sayın Meslektaşımız;  

Konu: Finansman Gider Kısıtlamasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 

  

6322 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmek üzere 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle; 

kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri 

dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma 

münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan 

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

altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere 

Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak 

kabul edilmiştir. 

 

Ayrıca, bu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin 

uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili 

kılınmıştır. 

 

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 4.2.2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 3.2.2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmış olup bu 

Kararda 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına 

uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının %10’unun kurum kazancının 

tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.  

 

Dolayısıyla, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere, yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, 

vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları 

toplamının %10’luk kısmı, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır.  

 

Ayrıca, öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin olarak faiz, komisyon, 

vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet 

unsurlarından, yatırımın maliyetine eklenmiş olan yabancı kaynaklardan doğan gider ve 

maliyet unsurları ise %10’luk bu kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır.  

Detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır. Konuyla ilgili sorularınız için bizimle 

irtibata geçebilirsiniz. 
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Söz konusu Tebliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-4.htm 

 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

      Saygılarımızla, 

     PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210525-4.htm

