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SİRKÜLER         İstanbul, 17.08.2016  

Sayı: 2016/144        Ref: 4/144 

 

 

Konu:  

6728 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN 

DEĞİŞİKLİKLER   

 

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Söz konusu kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.  

 

1. 6728 Sayılı Kanunun 55. maddesi ile KVK’nın “Muafiyetler” başlıklı 4. maddesinin 

birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 

 

“ö) Tüm giderlerinin kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlar tarafından 

karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi 

bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya kârından ayrılmaması kaydıyla, Ekonomi 

Bakanlığından alınan izne istinaden kurulan bölgesel yönetim merkezleri (Türkiye’de tam 

veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi 

altında bulunması muafiyet hükmünün uygulamasına engel teşkil etmez.).” 

 

2. Kanunun 56. maddesi ile KVK’nın “İstisnalar” başlıklı 5. maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendinin birinci paragrafında yer alan parantez içi hüküm yürürlükten kaldırılmış ve beşinci 

paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle 

aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak 

hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu 

senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının 

satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. 

(Taşınmazların; kaynak kuruluşlarca, kira 

sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama 

şirketlerine satışı ile 21.11.2012 tarihli ve 6361 

sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri 

kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri 

alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine 

satışı ve varlık kiralama ile finansal kiralama 

şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma 

satışından doğan kazançlar için bu oran % 100 

olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki 

tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. 

Ancak söz konusu taşınmazların; kaynak kuruluş, 

kiracı veya sözleşmeden kaynaklanan 

e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle 

aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak 

hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu 

senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının 

satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı.  
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yükümlülüklerin yerine getirilememesi hali hariç  

olmak üzere, varlık kiralama veya finansal 

kiralama şirketi tarafından üçüncü kişi ve 

kurumlara satılması durumunda, bu taşınmazların 

kaynak kuruluşta veya kiracıdaki varlık kiralama 

veya finansal kiralama şirketine devirden önceki 

kayıtlı değeri ile anılan kurumlarda ayrılan 

toplam amortisman tutarı dikkate alınarak satışı 

gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme 

yapılır.). 

 

 

Devir veya bölünme suretiyle devralınan 

taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve 

intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki 

yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya 

bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Devir veya bölünme suretiyle devralınan 

taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve 

intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında 

aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, 

devir olunan veya bölünen kurumda geçen 

süreler de dikkate alınır. 21/11/2012 tarihli ve 

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve 

Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında 

geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda 

geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından 

finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları 

ile kalkınma ve yatırım bankalarına veya 

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye 

Piyasası Kanunu kapsamında kira sertifikası 

ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine 

devredilen taşınmazların kiracı ya da kaynak 

kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, 

aktifte bulundurma sürelerinin hesabında, bu 

taşınmazların finansal kiralama şirketi, 

katılım bankaları, kalkınma ve yatırım 

bankaları ile varlık kiralama şirketinin 

aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır. 

 

3. Kanunun 56. maddesi ile KVK’nın “İstisnalar” başlıklı 5. maddesine aşağıdaki bentler 

eklenmiştir:  

 

“j) Her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama 

amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kurumlar tarafından finansal kiralama 

şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar 

ve bu kurumlarca söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden 

doğan kazançlar. 

 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulur 

ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak 

amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço 

aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen kazançtan 

herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef  
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kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında 

tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu Kanuna göre 

yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır. 

 

Söz konusu varlıkların, 

 

i) Kiracı tarafından veya 

 

ii) Kiralayan kurumlar tarafından finansal kiralama yöntemi dâhil olmak üzere (6361 sayılı 

Kanunda yer alan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi hâlleri 

hariç), 

 

üçüncü kişi ve kurumlara satılması durumunda, kiralayan kurumlara devrinden önce bu 

varlıkların kiracıdaki net bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların 

kazancının tespitinde dikkate alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak, satışı 

gerçekleştiren kurum nezdinde vergilendirme yapılır. 

 

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi nedeniyle sat-kirala-geri al 

işleminin tekemmül etmemesi hâlinde, istisna nedeniyle kiracı adına zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil 

olunur. 

 

k) Her türlü varlık ve hakların, kaynak kuruluşlarca, kira sertifikası ihracı amacıyla ve 

sözleşme sonunda geri alınması şartıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile varlık kiralama 

şirketlerince bu varlıkların devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar. 

 

İstisnadan yararlanan satış kazancı, kaynak kuruluş tarafından pasifte özel bir fon hesabında 

tutulur ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kaynak kuruluş tarafından varlık 

kiralama şirketinden devralındığı tarihten itibaren bu varlıklar için ayrılacak 

amortismanların (bu varlıkların varlık kiralama şirketine devrinden önce kaynak kuruluştaki 

net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılır. İstisna edilen 

kazançtan herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar 

mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla 

zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Kurumların tasfiyesi (bu 

Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanır. 

 

Söz konusu varlıkların, kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişi ve kurumlara satılması 

durumunda, varlık kiralama şirketine devrinden önce bu varlıkların kaynak kuruluştaki net 

bilanço aktif değeri ile bu varlıklar için anılan kurumların kazancının tespitinde dikkate 

alınan toplam amortisman tutarı dikkate alınarak kaynak kuruluş nezdinde vergilendirme 

yapılır. 

 

Söz konusu varlıkların varlık kiralama şirketleri tarafından üçüncü kişi ve kurumlara 

satılması durumunda ise varlık kiralama şirketlerinin bu satış işleminden doğan kazançları 

varlık kiralama şirketleri nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulur ve istisna uygulaması 
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dolayısıyla kaynak kuruluş adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası 

uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.”   

 

Yukarıda yer verilen (j) alt bendi, 2/8/2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

4. Kanunun 57. maddesi ile KVK’nın 5/B maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 

a) İkinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(2) İstisnanın uygulanabilmesi için; 

 

a. İstisna uygulamasına konu buluşun, 

24.06.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında patent veya faydalı 

model belgesi verilerek koruma altına alınan 

buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin 

incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu 

sonucunda faydalı model belgesi alınması, 

 

b. İstisna uygulamasından yararlanabilecek 

kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen 

nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya 

faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini 

haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı 

model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı 

model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir 

ruhsata sahip olması, 

 

c. İstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluşun 

oluşturacağı katma değer dikkate alınarak devir 

veya satış halindeki değerinin tespitine yönelik 

Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu 

düzenlenmesi, 

 

gerekmektedir. 

(2) İstisnanın uygulanabilmesi için; 

 

a. İstisna uygulamasına konu buluşun, 

24.06.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının 

Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname kapsamında patent veya faydalı 

model belgesi verilerek koruma altına alınan 

buluşlar arasında yer alması ve buluşa ilişkin 

incelemeli sistem ile patent veya araştırma raporu 

sonucunda faydalı model belgesi alınması, 

 

b. İstisna uygulamasından yararlanabilecek 

kişilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen 

nitelikleri taşıması ve bu kişilerin patentli veya 

faydalı model belgeli buluşu geliştirme yetkisini 

haiz bulunması şartıyla, patent veya faydalı 

model belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı 

model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir 

ruhsata sahip olması, 

 

gerekmektedir. 

 

Bu düzenleme ile, Türkiye’de gerçekleştirilen patent veya faydalı modellerden elde edilen 

kazançların istisna edilebilmesi için değerleme raporunun düzenlenme zorunluluğu 

kaldırılarak kurumlar vergisinde yer alan istisna uygulamasının hayata geçmesi sağlanmıştır. 
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6728 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; KVK’nın 5/B maddesinde 

bu Kanunla yapılan değişikliklerin yürürlük tarihinden önce, anılan madde kapsamında 

değerleme raporu düzenlenmesi amacıyla Maliye Bakanlığı’na başvuran mükelleflerin bu 

başvurularına ilişkin patent veya faydalı model belgelerine konu buluşlarından 01.01.2015 

tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları hakkında, 5520 sayılı Kanunun 5/B maddesinin bu 

Kanunla yapılan değişiklik sonrası hükümleri uygulanacaktır.  

 

b) Üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı 

model belgesinin verildiği tarihten itibaren 

başlanır ve ilgili patent veya faydalı model 

belgesi için sağlanan koruma süresi aşılmamak 

kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Her bir 

mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna 

tutarı; değerleme raporunda belirtilen bedelin % 

50'sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek 

toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda 

belirtilen bedelin % 100'ünü aşamaz. Buluşun 

üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen 

ürünlerin satışından elde edilen kazançların, 

patentli veya faydalı model belgeli buluşa 

atfedilen kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer 

fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir. 

(3) İstisna uygulamasına patent veya faydalı 

model belgesinin verildiği tarihten itibaren 

başlanır ve ilgili patent veya faydalı model 

belgesi için sağlanan koruma süresi 

aşılmamak kaydıyla bu istisnadan 

yararlanılabilir. Buluşun üretim sürecinde 

kullanılması sonucu üretilen ürünlerin 

satışından elde edilen kazançların, patentli 

veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen 

kısmı, ayrıştırılmak suretiyle transfer 

fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir. 

 

c) Yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(7) Birinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda yer alan 

% 50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar 

indirmeye, % 100'e kadar artırmaya, bu oranları 

sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç 

ve iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı 

model belgesine göre farklılaştırmaya, üçüncü 

fıkrada yer alan % 100 oranını % 200'e kadar 

artırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, 

beşinci fıkrada yer alan süreyi 1 yıla kadar 

indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar 

çıkarmaya Bakanlar Kurulu; ikinci fıkranın (c) 

bendinde yer alan değerleme raporunun şekil, 

içerik, hazırlanması ile üçüncü fıkrada yer alan 

transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma 

yöntemi yerine satış, hasılat, gider, harcama veya 

benzeri unsurları dikkate alarak kazancın 

ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit 

(7) Birinci ve beşinci fıkralarda yer alan %50 

oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar 

indirmeye, %100’e kadar artırmaya, bu oranları 

sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç 

ve iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı 

model belgesine göre farklılaştırmaya, tekrar 

kanuni seviyesine indirmeye, beşinci fıkrada yer 

alan süreyi bir yıla kadar indirmeye, tekrar 

kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar 

Kurulu; üçüncü fıkrada yer alan transfer 

fiyatlandırması suretiyle ayrıştırma yöntemi 

yerine satış, hasılat, gider, harcama, maliyet veya 

benzeri unsurları dikkate alarak kazancın 

ayrıştırılmasında basitleştirilmiş yöntemler tespit 

etmeye ve bu maddenin uygulamasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 
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etmeye ve bu maddenin uygulamasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 

 

5. Kanunun 58. maddesi ile KVK’nın “Diğer indirimler” başlıklı 10. maddesinin birinci 

fıkrasının; 

 

a) (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan bent aşağıdaki gibidir: 

 
“a. Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi 

arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’ü oranında (1) hesaplanacak 

"Ar-Ge indirimi". 

 

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve 

geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan 

amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Matrahın yetersiz 

olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine 

devreder. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamını ve uygulamadan 

yararlanılabilmesi için gerekli belgeler ile usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

 

b) (ğ) bendinde yapılan değişiklikler ise aşağıdaki gibidir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, 

kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara 

Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında 

yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, 

yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, 

çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti 
alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri 

ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak 

eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve 

Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet 

veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden 

elde ettikleri kazancın % 50'si. 

 

 

 

 

Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla 

sıfıra kadar indirmeye veya % 100'e kadar 

artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin 

uygulanmasına ve denetime ilişkin usul ve 

esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü 

almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, 

kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara 

Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında 

yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, 

yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, 

çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri 

saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili 

bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenen mesleki eğitim 
alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri 

ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak 

eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve 

Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet 

veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden 

elde ettikleri kazancın % 50'si. 

 

Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve 

kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye 

veya % 100'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, 

bu bendin uygulanmasına ve denetime ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların 

görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı 

yetkilidir. 
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Türkiye’den yurt dışında mukim kişi ve kurumlara verilen hizmet ihracında uygulanan istisna 

kapsamı genişletilmiştir. Bu çerçevede ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve 

ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı’nca belirlenen mesleki eğitim 

alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmelerinin münhasıran bu faaliyetlerinden elde 

ettikleri kazançları da istisna kapsamına alınmıştır.  

 

Diğer taraftan söz konusu kanunun 13. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 33. 

maddesinde yapılan düzenleme ile yukarıda belirtilen hizmetlerin ifa edilmesi için istihdam 

edilen hizmet erbabına ödenen ücretler üzerinden hesaplanan vergilerden de indirim imkânı 

getirilmiştir. Bu konu ile ilgili açıklamaları 6728 sayılı kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda 

yapılan değişikliklerin açıklandığı sirkülerde bulabilirsiniz. 

  
6. Kanunun 59. maddesi ile KVK’nın “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç 

dağıtımı” başlıklı 13. maddesinin;  

 

a) İkinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(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. 

(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. 

İlişkinin doğrudan veya dolaylı olarak 

ortaklık kanalıyla oluştuğu durumların örtülü 

kazanç dağıtımı kapsamında sayılması için en 

az %10 oranında ortaklık, oy veya kâr payı 

hakkının olması şartı aranır. Ortaklık ilişkisi 

olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az 

%10 oranında oy veya kâr payı hakkının 

olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi 

sayılır. İlişkili kişiler açısından bu oranlar 

topluca dikkate alınır. 
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Yapılan bu düzenleme ile ilişkili kişi kapsamında Transfer fiyatlandırması mevzuatına tabi 

olunabilmesi için doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 ortaklık, oy veya kar payı hakkının 

olması şartı getirilmiştir. Böylece söz konusu oranın altındaki durumlarda taraflar ilişkili kişi 

kapsamı dışında olup Transfer fiyatlandırması mevzuatı hükümlerine de tabi olmayacaktır.  

 

b) Dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu bentten sonra gelmek 

üzere (d) bendi eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde 

uygulayacağı fiyat veya bedelleri, aşağıdaki 

yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun 

olanını kullanarak tespit eder: 

 

ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki 

yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı 

yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun 

olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri 

kullanabilir. 

  

(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde 

uygulayacağı fiyat veya bedelleri, aşağıdaki 

yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun 

olanını kullanarak tespit eder: 

 

ç) İşlemsel kâr yöntemleri: Emsallere uygun 

fiyat veya bedelin tespitinde, ilişkili kişiler 

arasındaki işlemden doğan kârı esas alan 

yöntemleri ifade eder. Bu yöntemler, işleme 

dayalı net kâr marjı yöntemi ve kâr bölüşüm 

yöntemidir. İşleme dayalı net kâr marjı 

yöntemi, mükellefin kontrol altındaki bir 

işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar 

gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit 

ettiği net kâr marjının incelenmesi esasına 

dayanır. Kâr bölüşüm yöntemi, ilişkili 

kişilerin bir veya daha fazla sayıdaki kontrol 

altındaki işlemlere ilişkin toplam faaliyet kârı 

ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve 

yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler 

arasında emsallere uygun olarak 

bölüştürülmesi esasına dayanır. 

 

d) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki 

yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma 

olanağı yoksa mükellef, işlemin niteliğine 

uygun olarak kendi belirleyeceği bir yöntemi 

de kullanabilir. 

 

c) Beşinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.  
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(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. 

(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. 

 

Mükellef ve Bakanlık, belirlenen yöntemin 

zamanaşımına uğramamış geçmiş 

vergilendirme dönemlerine de tatbik 

edilmesini, Vergi Usul Kanunu’nun pişmanlık 

ve ıslah hükümlerinin uygulanmasının 

mümkün olması ile anlaşma koşullarının bu 

dönemlerde de geçerli olması hâlinde, anlaşma 

kapsamına almak suretiyle sağlayabilir. Bu 

durumda, imzalanan anlaşma söz konusu 

hükümlerde yer alan haber verme dilekçesi 

yerine geçer, beyan ve ödeme işlemleri buna 

göre tekemmül ettirilir. Anlaşmanın geçmiş 

vergilendirme dönemlerine uygulanması 

sebebiyle daha önceden ödenen vergiler ret ve 

iade edilmez. 

 

ç) Yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut sekizinci fıkra 

buna göre teselsül ettirilmiştir. 

 
“(8) Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine 

getirilmiş olması kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk 

ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası (Vergi Usul Kanunu’nun 

359 uncu maddesinde yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi hali hariç) %50 indirimli 

olarak uygulanır.” 

 

Düzenlemeye göre, transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve 

zamanında yerine getirilmiş olması kaydıyla, vergi incelemeleri neticesinde örtülü kazanç 

dağıtımı nedeniyle bir tarhiyat olması halinde vergi ziyaı cezası (VUK Madde 359 

kapsamındaki kaçakçılık suçları ve cezaları hariç) % 50 indirimli uygulanacaktır.  

 

Bilindiği üzere transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgeleme yükümlülükleri ilgili genel 

tebliğlerde düzenlenmiştir. Şüphesiz ki bunlardan en önemlisi yıllık transfer fiyatlandırması 

raporlarıdır. Diğer taraftan, yıllık transfer fiyatlandırması raporu yazdırmak zorunda olmayan 

mükellefler 1 Seri No.lı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel 

Tebliği’nin (7.1) numaralı bölümünde yer verilen evrak ve belgeleri mutlaka hazırlamak ve 

vergi incelemesinde talep edilmesi halinde sunmakla mükelleftirler.  
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d) Mevcut sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(8) Transfer fiyatlandırması ile ilgili usuller 

Bakanlar Kurulunca belirlenir. 
(9) Bakanlar Kurulu; ikinci fıkrada yer alan 

oranları, gerçek kişiler, kurumlar, doğrudan 

veya dolaylı ortaklar itibarıyla ya da ortaklık 

payının edinim şekline göre topluca veya ayrı 

ayrı %1’e kadar indirmeye, %25’e kadar 

çıkarmaya, oran şartını kaldırmaya; beşinci 

fıkrada yer alan süreyi beş yıla kadar 

artırmaya, belgelendirme yükümlülükleri ve 

bu yükümlülükler kapsamına, uluslararası 

anlaşmalar doğrultusunda, yurt dışında yer 

alan ilişkili kişilerin faaliyetlerine ilişkin 

bilgilerin dâhil edilmesi zorunluluğu 

getirmeye; bu bilgilerin uluslararası 

anlaşmalar çerçevesinde diğer ülkelerle 

karşılıklı olarak paylaşılmasına ilişkin 

usullerle transfer fiyatlandırması ile ilgili 

diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkında hangi konularda Bakanlar 

Kurulu’nun düzenleme yetkisi olduğuna dair daha detaylı bir düzenleme yapılmıştır.   

 

6728 sayılı Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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