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7 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 
 

 7 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı Resmi 
Gazete (4. mükerrer)’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğle 1 Seri No’lu 
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler işbu 
Tamim’in konusunu oluşturmaktadır. 

 1.Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ile Girişim Sermayesi 
Yatırım Ortaklıklarının Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kâr Payları 

 Yapılan değişiklikle tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma 
payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr 
paylarının iştirak kazancı olarak kurumlar vergisinden istisna edildiği açıklanmıştır. Ancak 
diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr 
payları bu istisnadan yararlanamayacaktır. 

2.Yabancı Fonların Kazançlarına İlişkin Düzenlemeler 

 6322 sayılı kanunla Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 5/A maddesi ile, yabancı 
fonların Sermaye Piyasası Kurulunca verilen portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip tam 
mükellef şirketler aracılığıyla elde ettikleri kazançlar için belli şartlar dahilinde beyanname 
verilmeyeceği, diğer kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazançların 
beyannameye dahil edilmeyeceği hükmü getirilmiştir. Tebliğde yapılan değişiklik ise bu 
konudaki düzenleme ve uygulamaları içermektedir. 
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 3.Dini Tesislere Yapılacak Bağış ve Yardımlar 

 1 Seri No’lu Tebliğin ilgili yerinde yapılan değişiklikle; 

-Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ile 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası 
dolayısıyla yapılan harcamaların, 

 -Bu tesislerin inşası için kamu kuruluşlarına yapılan her türlü bağış ve yardımların, 

 -Bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi bağış ve 
yardımların, 

 tamamı kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir. 

 4.Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Bağış veya Yardımlar 

 1 Seri No’lu Tebliğin ilgili yerinde yapılan değişiklikle Türkiye Yeşilay Cemiyetine 
makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı kurum kazancından 
indirilebilecektir. Aynî bağış ve yardımlar ise kurum kazancının %5'i ile sınırlıdır. 

 5.Girişim Sermayesi Fonu 

 6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 325/A maddesiyle kurumlar 
vergisi mükelleflerine, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına sermaye olarak konulması 
veya girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması amacıyla, ilgili dönem 
kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı getirilmiştir.  

 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (g) 
bendi ile de Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu olarak 
ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum 
kazancından indirim konusu yapılabilecektir. 

 Girişim sermayesi fonunun indirim konusu yapılabilmesi için;  

 -İlgili yılda ayrılan fon tutarının beyan edilen gelirin %10'unu, toplam fon tutarının ise 
öz sermayenin %20'sini aşmaması (İki şartın birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.), 

 -Fonun ayrıldığı yılın sonuna kadar Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan ve 
Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi girişim sermayesi yatırım 
ortaklıklarına veya fonlarına yatırım yapılması, 

 -Ayrılan fon tutarının ilgili yılın kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmesi 

gerekmektedir. 
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 -İndirim tutarının tespitinde beyan edilen gelir olarak ticari bilanço kâr veya zararına 
kanunen kabul edilmeyen giderler eklenmek ve geçmiş yıl zararları ile varsa tüm indirim ve 
istisnalar düşülmek suretiyle bulunan tutar [Ticari bilanço kârı (zararı) + kanunen kabul 
edilmeyen giderler - geçmiş yıl zararları - tüm indirim ve istisnalar] dikkate alınacaktır.  

 6.Türkiye'den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler 

 6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine eklenen (ğ) 
bendi ile 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye'de yerleşmiş olmayan 
kişilerle, iş yeri, 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 işletmeleriyle 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'sinin beyan edilen 
kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 İlgili şirketler tarafından elde edilen kazancın %50'sinin beyan edilen kurum 
kazancından indirilebilmesi için bu kazancın aşağıda belirtilen faaliyetlerden elde edilmiş 
olması gerekmektedir. 

 -Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, 
çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri. 

 -İlgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak verilen eğitim ve sağlık hizmetleri. 

 Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı 
merkezi ve veri saklama hizmetlerinin, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni 
ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara; eğitim veya sağlık hizmetlerinin de Türkiye'de 
yerleşmiş olmayan kişilere verilmesi gerekmektedir.  

 Yapılan hizmet ile ilgili olarak düzenlenecek faturanın, yukarıda özellikleri açıklanan 
yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi gerekmektedir.  

 Sağlık alanında faaliyette bulunan şirketlerin ülkemiz ile ikili sosyal güvenlik 
anlaşması bulunan ülkelerde yerleşik olanlara verdikleri hizmetin bedelinin ülkemiz Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından ilgili ülke kurumlarından tahsil edilmesi nedeniyle, hizmet 
bedeli karşılığı faturanın Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenmesi durumunda da indirimden 
faydalanılabilecektir. 

 Verilen hizmetten yurt dışında yararlanılmış olması gerekir. Diğer bir anlatımla, yurt 
dışı mukimi kişi ve/veya kurum için verilen hizmetin, bu kişilerin ve/veya kurumların 
Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgisinin olmaması gerekmektedir. 

 Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı 
merkezi, veri saklama, eğitim ve sağlık hizmetleri ile ilgili olarak 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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 7.Şans Oyunlarını Düzenleyenler Tarafından Bunların Bayilerine veya 
Aracılarına Ödenen Komisyon, Prim ve Benzeri Ödemeler Üzerinden Yapılacak Vergi 
Kesintisi 

Başbayiler hariç olmak üzere 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarına ilişkin 
bilet, kupon ve benzerlerini satanlara, düzenlenen her türlü bahis ve şans oyunlarının 
oynatılmasına aracılık edenlere ve diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara 
yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca vergi kesintisi yapılması gerekmektedir. 

Söz konusu kesinti oranı 6/6/2012 tarihli ve 2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile 1/7/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 olarak belirlenmiştir." 

 

 

 Söz konusu tebliğin tam metni aşağıdaki adreste yer almaktadır. 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskile
r/2013/01/20130107.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130107.ht
m 

 

Saygılarımızla, 
 
 
 
 
IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 


