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SİRKÜLER SAYI: 2022/096                                                   16.05.2022  

 

İHRACAT VE ÜRETİM KAZANÇLARINA 1 PUAN İNDİRİMLİ 
KURUMLAR VERGİSİ UYGULANMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ 
YAYINLANMIŞTIR  
 

14.05.2022 tarih ve 31835 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 20 numaralı Kurumlar 

Vergisi Genel Tebliği ile ihracat yapan kurumlar ile üretim faaliyeti ile iştigal eden 

kurumlarda kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına dair  düzenleme 

yapılmıştır. 

 

1. İHRACAT FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA KURUMLAR 

VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASI 

 

Mal ve hizmet ihraç eden kurumların ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlara 

münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranını 1 puan 

indirimli uygulayabileceklerdir.  

 

Yurt dışından satın alınan malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye 

satılmak suretiyle ihraç edilmesi (transit ticaret) halinde de bu faaliyetten elde edilen 

kazanç için 1 puan indirimden yararlanılabilecektir. Yine yurt içinden, serbest bölgeler 

ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlar da 

ihracat olarak kabul edilecek ve bu faaliyetten elde edilen kazançlara 1 puan indirim 

uygulanabilecektir. 
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Hizmet ihracı yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan 

hizmetleri kapsamaktadır.  

 

Mükelleflerin ihracat faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği 

kazançlarının da bulunması halinde, ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim 

uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına 

oranlanması suretiyle tespit edilecektir. 

 

             İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç 

İndirimli oran uygulanacak matrah: Matrah x --------------------------------------------------------- 

        Ticari bilanço kârı  

 

1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarı gerek ihracattan elde edilen kazancı gerekse 

ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacaktır. Dolayısıyla, mükelleflerin ihracat 

faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço kârından fazla olması halinde safi 

kurum kazancını aşmamak kaydıyla ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın 

tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir. 

 

2. ÜRETİM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA KURUMLAR 

VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASI 

 

Sanayi sicil belgesine haiz olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar, 

münhasıran bu üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi 

oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.  

 

Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretimden elde 

ettikleri kazancın tespitinde, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar (varsa 

üretimden doğan zararlarla) bir bütün olarak değerlendirilecektir.  

 

Sanayi sicil belgesine haiz olan ve münhasıran bu belge kapsamında yazılım, bilişim 

ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyeti sonucu elde edilen kazançlara 

da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanabilecektir. 

 

Sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerin üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer 

faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde 

edilen ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, fiilen yapılan üretimden elde edilen 

kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir. 

 

             Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç 

İndirimli oran uygulanacak matrah: Matrah x --------------------------------------------------------- 

        Ticari bilanço kârı  

 

Bu şekilde hesaplanan ve 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarın gerek üretimden 

elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacaktır.  
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Dolayısıyla, mükelleflerin üretim faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço 

karından fazla olması halinde safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla üretim 

faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir. 

 

3. İHRACAT VE ÜRETİM FAALİYETLERİNİN BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE 

KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASI 

 

Sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin 

ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı, 

üretilen ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satılmasına göre ayrım 

yapılmaksızın, “üretim faaliyetinden elde edilen kazanç” olarak KVK’nun 32. 

maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca 1 puan indirimli uygulanacaktır. 

 

Kanunun 32. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları bir bütün olarak 

değerlendirilecek olup mükellefler tarafından bu kapsamda üretilen ürünlerin 

satışından elde edilen kazancın bir kısmı veya tamamı ihracattan kaynaklansa bile bu 

kazanca üretim faaliyetinden elde edilen kazanç olarak kurumlar vergisi oranı zaten 1 

puan indirimli olarak uygulanacağı için, bu kazancın ihracata isabet eden kısmına 

ikinci defa indirime yol açacak şekilde ayrıca 1 puan indirim uygulanmayacaktır. 

 

4. İHRACAT VE ÜRETİM FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ 

TOPLAMININ TİCARİ BİLANÇO KARINDAN BÜYÜK OLMASI HALİNDE 

KURUMLAR VERGİSİ ORANININ 1 PUAN İNDİRİMLİ UYGULANMASI 

 

Sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerce üretim faaliyeti ile ihracat faaliyetinden elde 

edilen ve kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak olan kazanç safi kurum 

kazancını (kurumlar vergisi matrahını) aşamayacaktır. Ancak, zaman zaman 

mükelleflerin diğer faaliyetlerinden zarar doğması nedeniyle üretim faaliyeti ile ihracat 

faaliyetinden elde edilen kazanç toplamı ticari bilanço karından fazla olabilmektedir. 

 

Üretim ve ihracattan elde edilen toplam kazancın ticari bilanço karından fazla olması 

halinde, 1 puan indirim uygulanacak matrah, üretim ve ihracat faaliyetinden elde edilen 

toplam kazancın ayrı ayrı üretim ve ihracattan elde edilen kazanca oranına göre tespit 

edilecektir. Her halükârda üretim ve ihracattan elde edilen kazanç, safi kurum 

kazancını (kurumlar vergisi matrahını) aşamayacaktır. 

 

Aynı durum ticari bilanço kârının olmamasına rağmen kurumlar vergisi matrahının 

oluştuğu durumlar için de geçerli olacaktır. 

 

5. ÜRETİM VEYA İHRACAT FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN KAZANCIN İNDİRİM 

VEYA İSTİSNAYA KONU EDİLMESİ HALİNDE UYGULAMA 

 

5.1. İhracat faaliyetinden elde edilen kazancın bir kısmının Kanunun 10. 

maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında indirime konu edilmiş olması 

halinde uygulama 
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KVK’nun 10/ğ maddesi uyarınca 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 Hazine ve 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 kurumlar vergisinden istisnadır. 

 

Hizmet ihracatı faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin söz konusu kazançlarının %50’lik 

kısmının Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınmış olması halinde, ihracat 

kazancının zaten söz konusu indirime konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan kısmı 

için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması söz konusu olmayacaktır.  

 

İhracat faaliyetinden elde edilen kazancın Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının 

(ğ) bendinde yer alan bu indirime konu edilen kısmı indirildikten sonra kalan tutar 1 

puan indirimli oranın uygulanacağı matrahın tespitinde dikkate alınabilecektir. Aynı 

şekilde, 1 puan indirim uygulanacak matrahın hesabında indirime konu edilerek vergi 

dışı bırakılmış olan üretim veya ihracat kazancı, ticari bilanço kârından da 

çıkarılacaktır. 

 

5.2. Üretim veya ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi 

istisnasına konu edilmesi halinde uygulama 

 

Gerek KVK gerekse diğer kanunlardaki muhtelif düzenlemeler dolayısıyla 

mükelleflerin üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar 

vergisi istisnası uygulanabilmektedir. 

 

Mükelleflerin, üretim ve/veya ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının 

kurumlar vergisinden istisna edilmiş olması halinde, istisnaya konu edilen üretim veya 

ihracat kazancı için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanması söz 

konusu olmayacaktır. Aynı şekilde, 1 puan indirim uygulanacak matrahın hesabında, 

istisnaya konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan üretim veya ihracat kazancı, ticari 

bilanço karından da çıkarılacaktır. 

 

6. PAYLARI BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI’NDA İLK DEFA İŞLEM GÖRMEK 

ÜZERE EN AZ %20 ORANINDA HALKA ARZ EDİLEN KURUMLARDA ÜRETİM VE 

İHRACAT FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA 1 PUAN İNDİRİM 

UYGULAMASI 

 

Payları Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ilk defa işlem görmek üzere en az %20 

oranında halka arz edilen kurumların, paylarının ilk defa halka arz edildiği hesap 
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döneminden başlamak üzere beş hesap dönemine ait kurum kazançlarının tamamına 

kurumlar vergisi oranı 2 puan indirimli olarak uygulanmaktadır. 

 

Üretim veya ihracat faaliyetinden kaynaklanan kazanç için 1 puanlık oran indirimi, 

Kanunun 32. maddesinde yer alan diğer indirimler uygulandıktan sonra tespit edilen 

kurumlar vergisi oranına uygulanacaktır. Bu nedenle, mükelleflerce, aynı dönemde 

Kanunun 32. maddesinin altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarından yararlanılabilmesi 

halinde öncelikle 32. maddenin altıncı fıkrası hükmü (2 puan indirim) uygulanacak 

ardından yedinci ve sekizinci fıkralardaki 1 puanlık indirim hesaplanacaktır. 

 

Dolayısıyla, bu şekilde ilk defa halka arz edilen kurumlarda üretim ve ihracat 

faaliyetiyle iştigal edilerek Kanunun 32. maddesinin yedinci ve/veya sekizinci fıkrası 

kapsamında bir kazanç elde edilmesi halinde, bu kurumların tüm matrahları için 2 puan 

indirim hesaplandıktan sonra üretim faaliyetleri ile ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançları için (Kanunun 32. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hesaplanan 2 

puanlık indirime ilave olarak) 1 puan indirim daha uygulanacaktır. 

 

7. İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİNDEN YARARLANILMASI HALİNDE 1 PUAN 

İNDİRİM UYGULAMASI 

 

Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olan 

sanayi sicil belgesine haiz mükelleflerin aynı dönemde üretim faaliyetlerinden veya 

ihracat faaliyetlerinden kazanç elde etmiş olmaları halinde, hem Kanunun 32. 

maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında 1 puanlık indirimden hem de 

Kanunun 32/A maddesi kapsamında yatırım teşvik belgelerindeki vergi indirim oranına 

göre indirimli kurumlar vergisinden aynı anda yararlanmaları söz konusu 

olabilmektedir. 

 

Bu durumda, öncelikle Kanunun 32. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları 

kapsamındaki matraha 1 puanlık indirim uygulanacak, daha sonra ise tespit edilen 

indirimli bu orana Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki vergi indirimi oranının 

uygulanması gerekecektir. 

 

8. ÜRETİM VEYA İHRACAT FAALİYETİ KAZANCININ TESPİTİNDE GENEL 

GİDERLERİN DAĞILIMI 

 

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin 

birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve 

maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Söz konusu indirim 

kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, kurumlar vergisi 

matrahının tespiti açısından, hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, 

diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmemesi ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak 

şekilde tutulması gerekmektedir.  
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Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün 

olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler 

ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit 

edilerek dağıtılabilecektir.  

 

Öte yandan, indirim kapsamındaki faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen 

faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarına 

ilişkin amortismanların ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre 

dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit 

edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise müşterek genel giderlerle 

birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır. 

 

9. MÜNHASIRAN ÜRETİM VEYA İHRACAT KAZANÇLARINA İSABET EDEN KUR 

FARKI VE DİĞER GELİRLERİN DURUMU  

 

Gerek ihracat faaliyeti gerekse üretim faaliyeti kapsamında doğan alacaklara isabet 

eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum kazancı 

kapsamında değerlendirilirken, bu faaliyetler kapsamındaki alacakların 

tahsilinden sonra oluşan kur farkı, faiz ve benzeri gelirler ise söz konusu indirimli 

oran uygulanacak matrahın tespitinde dikkate alınmayacaktır.   

 

10. UYGULAMAYA DAİR ZORLUKLAR 

 

Tebliğde yer verilen düzenlemeler bütün olarak değerlendirildiğinde  mükellef kurumun 

defter kayıt ve belgelerinin ihracat faaliyeti/üretim faaliyetinden doğan kazançlar ile 

bunların dışındaki faaliyetlerden doğan kazançların ayrı ayrı tespitine imkân verecek 

şekilde tutulmuş olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Ancak bu faaliyetlere ilişkin 

giderlerin ayrı ayrı tespitine imkân olmaması halinde, bu giderlerin “uygun” bir dağıtım 

anahtarı ile dağıtılması gerekecektir. Alacaklardan kaynaklanan kur farkları indirimli 

oran uygulanacak kazanç tespitinde dikkate alınacaktır. Bununla birlikte her ne kadar 

tebliğde lafzen değinilmemiş olsa da bu faaliyetlerle ilgili olan borçlardan kaynaklanan 

kur farklarının da hesaplamada dikkate alınması gerekir. Tebliğdeki açıklamalardan 

anlaşıldığına göre tahsil edilen ve artık kayıtlarda nakit olarak yer alan tutarlardan 

kaynaklı kur farkı ve faiz gelirleri indirimli oran uygulanacak matrahın tespitinde dikkate 

alınmayacaktır.  

 

İmalatçılara ve ihracatçılara 1 puan indirimli kurumlar vergisi düzenlemesi her ne kadar 

önemli bir teşvik olsa da tebliğde yapılan açıklamalar söz konusu 1 puanlık kurumlar 

vergisi indiriminin hesaplanmasını büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Mükellef ve Mali 

İdare arasında yaşanabilecek uyuşmazlıkları en aza indirmek için ikincil 

düzenlemelerin daha basit ve uygulanabilir şekilde yapılması faydalı olacaktır. 
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Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK 

20 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 

 

(*) 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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