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SİRKÜLER 

 

Gelir Vergisi Kanunun Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler başlıklı 41 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (9) numaralı bendine göre, 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 gider olarak indirilmesi kabul olunmaz. 

  

Kurumlar Vergisi Kanunun Kabul edilmeyen indirimler başlıklı 11 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (i) bendine  göre de, 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 gider olarak indirilmesi kabul olunmaz. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla 

farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye 

Bakanlığı yetkilidir. 

 

 

4 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3490 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran %10 olarak belirlenmiştir. Buna göre 1 Ocak 

2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere, 

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'u Gelir Vergisi Mükellefleri açısından ticari kazancın tespitinde Kurumlar 

Vergisi Mükellefleri açısından da kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul 

edilmeyecektir. 

 

Bu uygulama kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve 

finansman şirketleri için geçerli değildir. 
 

Uygulamanın usul ve esaslarının Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak Tebliğ ile 

belirlenmesi beklenmektedir. 
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