
  

 

   

  

 
 

 

 

   
 

13.03.2023/63-1 

EK KURUMLAR VERGİSİ  
GETİRİLDİ 

 

ÖZET 

 

2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile diğer 

kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve 

indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi 

matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; 5520 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 

oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında ek vergi 

hesaplanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.  

 

Bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci taksiti bu süreyi takip eden 

dördüncü ayda ödenecektir. 

 

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için 

verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır. 

 

Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir. 

Aşağıdaki istisnalar için bu vergi hesaplanmayacaktır. 

⎯ Türkiye'de kurulu fonlar ile yatırım ortaklıklarının kazançlarına ilişkin istisna 

⎯ Risturn İstisnası 

⎯ Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna 

⎯ Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna 

⎯ Yabancı paraların ve altın hesaplarının Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüştürülmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna, 

Aşağıdaki indirimler için bu vergi hesaplanmayacaktır. 

⎯ Sponsorluk harcamaları 

⎯ Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar 

⎯ Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar 

⎯ Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar 
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ÖZET 

Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî 

bağışlar 

⎯ İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 

karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımlar 

⎯ VUK 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin 

%10’unu aşmayan kısmı 

⎯ korumalı işyeri indirimi 

⎯ ilgili kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar 

⎯ 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası 

 

10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 

407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile 

Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi 

hesaplanmayacaktır. 

 

6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, 

Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti 

bulunanlar ek vergiden muaftır. 

 

 

12/3/2023 tarih ve 32130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7440 sayılı BAZI ALACAKLARIN YENİDEN 

YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 10 uncu 

maddesinin 27 No.lu fıkrası ile kurumlar vergisi mükelleflerine ek vergi getirilmiştir.  Bu vergiye ilişkin 

düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 

 

(27) Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 

  

⎯ 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, 5520 sayılı Kanun ile 

diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan 

istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar 

vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında,  

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/20334
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/20334
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⎯ 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ile yurt 

dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar 

üzerinden ise %5 

 

oranında ek vergi hesaplanır  ve bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde, ikinci 

taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda ödenir.  

 

Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için 

verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanır. 

 

Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamaz ve hiçbir vergiden mahsup edilemez.  

 

Şu kadar ki 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının; (d), (i), (j) ve (k) bentleri ile geçici 

14 üncü maddesi kapsamındaki istisnalar, aynı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının; (b), (c), 

(ç), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentleri kapsamındaki indirimler, 193 sayılı Kanunun geçici 61 inci maddesi 

kapsamında tevkifata tabi yatırım indirimi istisnası, ilgili kanunları uyarınca kurum kazancından 

indirilebilen bağış ve yardımlar ile 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük 

işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım merkezlerinden elde ettikleri istisnaya 

ve indirime konu kazançları üzerinden bu vergi hesaplanmaz. 6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, 

Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa 

illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaftır. 

  

Kurumların ek vergiye tabi olmayan kazançları il ek  vergiden muaf  olan kurumlar vergisi mükellefleri 

aşağıdaki gibidir.  

 

I- Vergiden istisna kazançlar 

1)  Madde 5 Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır: 

 (d) Türkiye’de kurulu; 

1) Menkul kıymetler yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan 

kazançları, 

2) Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı 

yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları, 

3) Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, 
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I- Vergiden istisna kazançlar 

4) Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları, (Esas faaliyet konusu 

itibarıyla gayrimenkul, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan 

portföyü işletmek amacıyla kurulanlar dışında kalanların kazançları hariç) 

(i) i) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan 

harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve 

ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre 

hesapladıkları risturnlar. 

 

Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı 

değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir. 

 

Ortaklardan başka kimselerle yapılan işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık 

statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna 

hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş 

hacminin genel iş hacmine olan oranı esas alınır. 

Bu bent hükümleri, 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa 

göre kurulan Birliklerin üyeleri ile yaptıkları muameleler hakkında da uygulanır. 

(j)  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 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. 
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I- Vergiden istisna kazançlar 

Söz konusu varlıkların, 

4) 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. 
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I- Vergiden istisna kazançlar 

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 dolayısıyla kaynak kuruluş adına zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, 

vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

2) GEÇİCİ 

MADDE 

14 

 

(1) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 üncü 

maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası 

mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru 

üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli 

bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin 

beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk 

lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında 

değerlendirmeleri durumunda aşağıda belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden 

müstesnadır: 

 

a) Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur 

farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı, 

b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk 

lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem 

sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve 

kâr payları ile diğer kazançlar. 

(2) Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında 

yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma 

hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına 

çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat 

ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan kur farkı kazançlarının, geçici 

vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile 

dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen 

faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. 

(3) Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra 

açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 31/12/2023 tarihine kadar 

Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm 

fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç 
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I- Vergiden istisna kazançlar 

ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda Türk 

lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar 

da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar 

vergisinden müstesnadır. 

(4) (Ek:26/5/2022-7407/12 md.)[57] Kurumların 31/3/2022 tarihli bilançolarında yer alan 

yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve 

bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma 

hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların dönem sonu 

değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr 

payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. (Değişik cümle:3/11/2022-

7420/23 md.) Cumhurbaşkanı bu istisnayı 31/12/2023 tarihine kadar her bir geçici vergi veya 

yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için 

ayrı ayrı veya birlikte uygulatmaya yetkilidir. 

(5) (Ek:26/5/2022-7407/12 md.)55 Bu madde kapsamındaki istisnalar 31/12/2023 tarihine 

kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanır. 

(6) Bu maddede öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirası mevduat 

ve katılma hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak bu istisnayla 

sınırlı olmak üzere Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 

(7) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan istisna hükümleri, 

aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi 

mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanır. 

(8) Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda 

bu madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen 

vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. 

3) Madde 

10 

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca 

gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: 

 

(b) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol 

Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk 

harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için 

tamamı, profesyonel spor dalları için % 50’si. 
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I- Vergiden istisna kazançlar 

(c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan 

dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve 

kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait 

kurum kazancının % 5’ine kadar olan kısm 

(ç)  (c) bendinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 

yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla 

öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon 

merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak 

ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen 

tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik 

kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu 

kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini 

devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı. 

(d) d) Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, 

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler 

ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından 

yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun 

görülen;[19] 

1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticarî olmayan ulusal veya uluslararası 

organizasyonların gerçekleştirilmesine, 

 

2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarîsi ve somut 

olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, 

kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de 

dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili 

derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve 

tanıtımının sağlanmasına, 

 

3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin 

Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına, 
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4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, 

restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine, 

5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına, 

6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait 

kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına, 

7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına, 

8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile 

güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür 

ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına, 

9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el 

sanatları alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya 

uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her 

türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına, 

10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale 

ve konser gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya 

modernizasyon çalışmalarına, 

 

ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların % 100’ü. 

Cumhurbaşkanı, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı, yarısına kadar indirmeye 

veya kanunî seviyesine kadar getirmeye yetkilidir. 

(e)  Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve 

nakdî bağışların tamamı 

(f) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine 

makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı. 

(g)  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak 

ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı. 

(h) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı 

işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel 

veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan 

ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100’ü oranında korumalı işyeri indirimi 

(İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süre ile uygulanır ve yıllık olarak 

indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150’sini 

aşamaz.). Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre % 150’ye kadar 
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artırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Cumhurbaşkanı; bendin uygulamasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

4) 193 sayılı 

Kanunun 

geçici 61 

Maddesi  

 Geçici Madde 61- (Ek: 9/4/2003-4842/17 md.) 

Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen 

yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına (teşvik 

belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadî kıymetler için yapılan harcamalar 

hariç), yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten 

önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır. 

Yukarıda belirtilen şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile bu 

maddenin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve 

kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden 

yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın, dağıtılmasın %19,8 oranında gelir vergisi 

tevkifatı yapılır. 

İsteyen mükellefler, bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara 

istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında bu tarihten itibaren yaptıkları 

harcamaları (öngörülen harcamalar kapsamında daha önce yatırım indirimi istisnasından 

yararlanmış harcamalar hariç) için bu Kanunun 19 uncu maddesinde yer alan hükümler 

çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanabilirler. Bunun için bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk geçici vergilendirme dönemine ilişkin 

beyannamenin verileceği tarihe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine bir bildirimde 

bulunulması ve tercihin, alınmış olan yatırım teşvik belgelerinin tamamı için yapılması 

şarttır. 

 

5 İlgili kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar 

6 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407 nci maddesi 

kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-ge ve tasarım 

merkezlerinden elde ettikleri istisnaya ve indirime konu kazançları 

 

“Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler 

MADDE 407 - (1) Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler kısaca "KOBİ" olarak adlandırılır. KOBİ'lerin 

tanımlanmasına, niteliklerine, sınıflandırılmasına ve uygulamalarına ilişkin esaslar; net satış hasılatları, 

malî bilanço tutarları ve çalışan sayıları dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulan 
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yönetmelikle belirlenir. Kurum ve kuruluşların KOBİ'lere ilişkin uygulamalarında bu yönetmelik 

hükümleri esas alınır.” 

II- Vergiden muaf mükellefler  

 

7 

 

6/2/2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, 

Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti 

bulunanlar 

 

Depremden etkilenenler dışındaki mükelleflerin 2022 yılına ilişkin yukarıda belirtilenler dışındaki   

istisna ile indirimleri, bu yeni ek vergiye tabidir.  

 

Tahsil edilen ek vergi, genel bütçe geliri olarak kaydedilir ve 5779 sayılı Kanun ile diğer kanunlara göre 

mahalli idarelere verilecek payların hesabında dikkate alınmaz. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul 

ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenir. 

 

 

Saygılarımızla… 

 


