
 

                                                ÖRTÜLÜ SERMAYE NEDİR NE DEĞİLDİR 

 

Bilindiği gibi anonim ve limited şirketler sermaye şirketleridir ve faaliyetlerini ortaklarca tahsis edilen 

sermaye ,şirket faaliyetlerinden oluşan birikmiş karlar, yedek akçeler ve aldıkları borçlarla 

sürdürürler. Şirketlerin varlıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri öz kaynak-yabancı kaynak 

dengesinin uygun bir biçimde oluşması ile yakından ilgilidir. Dengenin bozulduğu durumlarda, 

gerektiğinde ortaklarca yeni kaynak sağlanması-sermaye artırımı yoluna gidilmelidir. Ortaklardan 

veya ilişkili kişilerden borç alınması da mümkündür. Ancak ,kanunda belirlenen şartlar aşıldığında 

aşağıda açıklayacağımız örtülü sermaye sorunu  ortaya çıkar. 

Örtülü Sermaye 

Örtülü sermaye Kurumlar Vergisi Kanunu’nun12.nci maddesinde ve KV Genel Tebliğlerinde ayrıntılı 

olarak düzenlenmiştir. Maddeye göre; 

Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin 

ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun hesap 

döneminin başındaki öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye 

sayılır. 

Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi 

şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette 

bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan 

borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır. 

Belirtilen oranlar, borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için topluca dikkate 

alınır. 

İlişkili kişiler 

12.nci maddenin uygulanmasında; ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 

oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da 

doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı 

hakkına sahip hisselerinin en az% 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade eder. 

 Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, 

söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda 

en az % 10 ortaklık payı aranır. 

 Borcun doğrudan veya dolaylı olarak temin edilmesi 

Borcu kullanan kurumun , borcu ortaklık ilişkisi olan bir kurumun veya ortakları ile ilişkili bir başka 

kurumdan doğrudan temin etmemesi örtülü sermayenin mevcut olmayacağı anlamına 

gelmemektedir. 



Borcun , ortak veya ortakla ilişkili kişiden ancak üçüncü kişi üzerinden dolaylı olarak temin edilmesi 

durumunda da örtülü sermaye söz konusu olabilecektir. Dolaylı olarak temin edilen borçlanmalarda 

araya birden fazla kurumun girmesi borcun örtülü sermaye olarak kabul edilmesine engel teşkil 

etmemektedir. 

Borcun işletmede kullanılması gereği 

Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için borcu alan kurumun bu borcu işletmenin genel ihtiyaçlarında 

veya yatırım harcamalarında kullanması gerekmektedir. Bu borcun aynı şartlarla diğer başka bir 

kuruma aktarılması halinde, işletmede kullanılan bir borçtan söz etmek mümkün olmayacak ve bu 

borçlanma nedeniyle örtülü sermaye oluşmayacaktır. 

Buna karşılık borcu kullanan kurumun aynı zamanda borç kullandığı ortak veya ortakla ilişkili kişiden 

alacağının olması durumunda örtülü sermayenin varlığının tespitinde bu kurumdan olan alacağın bu 

kuruma olan borca mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktır. 

Borcun öz sermayenin üç katını aşması gereği 

Ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilip işletmede kullanılan borçların örtülü sermaye olarak 

kabul edilebilmesi için bu borçların hesap döneminin başındaki öz sermayenin üç katını aşması 

gerekmektedir. 

Dolayısıyla, ortak veya ortakla ilişkili kişilerden yapılan borçlanmalarda, bu kişilerden alınan borçların 

toplamının hesap dönemi başındaki öz sermayenin üç katı ile karşılaştırılması ve bu oranı aşan borç 

tutarlarının oranı aştıkları sürece ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılması gerekir. 

Dövizli borçlanmalarda esas alınacak kur ve uygulama 

Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin borç/öz sermaye hesabında, her bir borcun 

alındığı tarihte geçerli olan döviz kuru esas alınacaktır. Yabancı para üzerinden alınan borcun 

vadesinin izleyen yıla sarkması halinde, izleyen yıl için söz konusu hesaplama, borcun ödenmeyen 

tutarının bilanço günü itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlenmiş tutarı esas alınmak 

suretiyle yapılacaktır. 

Ortakların işletmeye kullandırdığı borçların kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, diğer 

şartların da gerçekleşmesi halinde örtülü sermaye olarak değerlendirilmiştir. Bu karşılaştırma 

sırasında; ortak veya ortakla ilişkili kişi olmakla birlikte ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette 

bulunan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar %50 oranında dikkate 

alınacaktır. Yalnızca ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan 

borçlanmalarda %50 oranı dikkate alınmayacak olup genel kurallar çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

Banka, Türkiye'de 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bir bankayı; banka benzeri 

kredi kurumu, esas faaliyet konusu mevduat benzeri veya özel cari ve katılma hesapları benzeri 

hesaplar yoluyla fon toplayan ve kredi kullandıran kurumlan; yurt dışında ise bulunduğu ülkede 5411 

sayılı Kanun benzeri bir kanun ile ayrıntılı olarak düzenlenmiş ve yaptırımları olan bir mevzuat 

çerçevesinde yukarıda belirtilen benzer faaliyetlerde bulunan kurumları ifade etmektedir. 



Kurumun dönem başı öz sermayesinin sıfır veya negatif değerler taşıması durumunda, söz konusu 

kurumun ortak ve ortaklarla ilişkili kişilerden yaptığı borçlanmaların tamamı örtülü sermaye olarak 

değerlendirilecektir. 

 Örtülü sermaye tutarı, hesaplanan faiz ve kur farkları, dağıtılmış sayılan karlar 

Örtülü sermaye uygulamasında temin edilen borcun tamamının değil, sadece öz sermayenin üç katını 

aşan kısmının örtülü sermaye sayılması ve bu kısma ilişkin faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin, 

Kurumlar Vergisi Kanunu uygulamasında gider kabul edilmemesi hüküm altına alınmıştır.  

Değerleme sonucu kur farkı geliri doğması halinde ise bu gelir kanunen kabul edilmeyen gelir olarak 

kabul edilecektir. 

Öte yandan, örtülü sermaye üzerinden hesaplanan kur farkı hariç olmak üzere, faiz ve benzeri 

ödemeler veya hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek 

borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının gerçekleştiği  hesap döneminin son 

günü itibariyle dağıtılmış kar payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. 

Ortak ve ilişkili kişilere olan ticari borçlar ve alınan avansların durumu 

Piyasa koşulları ve ticari teamüllere göre yapılan vadeli mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak ortaya 

çıkan borçlanmalarda, vade farkı tutarları ayrıca hesaplanmış olsa da bu borç tutarları örtülü 

sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınmayacaktır. Söz konusu süreleri aşan vadeli alımlar 

nedeniyle ortaya çıkan borçlar örtülü sermayenin varlığının tespitinde dikkate alınacak; bu şekilde 

hesaplanan örtülü sermaye tutarına isabet eden vade farkları tespit edilerek örtülü sermaye 

üzerinden ödenen faiz olarak kabul edilecektir. 

Öte yandan, gelecekte yapılacak bazı mal ve hizmet teslimleri karşılığında peşin alınan ya da verilen 

değerleri ifade eden avanslar, sipariş yöntemi ile mal alan işletmenin, sipariş ettikleri iktisadi 

değerlerin üretiminde üretici işletmeye finansman imkanı sağlamak amacıyla verilebileceği gibi, satış 

fiyatını düşük tutmak veya satış garantisi sağlamak amacıyla da verilebilmektedir. Avanslar hangi 

amaçla verilirse verilsin işletmeye finansman imkanı sağladığı açıktır. Dolayısıyla, alınan avanslar da 

işletme bakımından alınan borç olarak değerlendirilecek ve örtülü sermaye hesaplamasında dikkate 

alınacaktır.  

Ancak, inşaat işlerinde yapılan iş kısmı ile orantılı olarak hesaplanıp ödenen istihkak bedellerinin 

avans olarak kabul edilip örtülü sermayenin hesabında borç unsuru olarak dikkate alınması söz 

konusu değildir. 

Örtülü Sermaye Sayılmayacak Borçlanmalar 

 Yukarıda  nelerin örtülü sermaye sayılacağı açıklanırken  bir kısım borçlanmaların  örtülü sermaye 

sayılmayacağı da belirtilmişti. Bu kısımda kanunda ayrıca belirtilenler üzerinde durulacaktır. 

-Gayri nakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar, kurumların ortaklarının 

veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayri nakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yaptıkları 

borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.   



-Nakdi teminat karşılığında sağlanan krediler ise borç/öz sermaye oranının hesabında işletmeye 

verilen borç olarak dikkate alınacaktır. 

-Kurumun kasasında veya bankada bulunan yerli veya yabancı paralar ile her an nakde çevrilebilen 

çekler, altın, Devlet Tahvili, Hazine bonosu, Toplu Konut İdaresince çıkarılan veya İMKB'de işlem 

gören hisse senetleri, tahvil ve bonolar dışındaki her türlü teminat gayri nakdi teminat olarak 

değerlendirilecektir. 

 Banka ve finans kurumlarından temin edilerek kullandırılan borçlar 

Ortaklar vasıtasıyla kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve 

finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya 

tamamen kullandırdığı borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz. 

Buna göre, kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin banka veya finans 

kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı  şartlarla, yeni kredi sözleşmesinin 

içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri  kullandırılma şartlarında herhangi   bir değişiklik yapılmadan 

kısmen veya  tamamen kullandırıldığı borçlanmalar, örtülü sermaye kapsamı  dışında tutulmuştur. 

Buna göre. kredibilitesi olan grup şirketinin, anılan kaynaklardan temin edip ihtiyacı olan diğer grup 

şirketlerine aynı şartlarla kısmen veya tamamen aktardığı krediler örtülü sermaye tutarının tespitinde 

borç olarak dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, grup şirketinin finans kuruluşlarından temin etmiş 

olduğu krediyi, aynı faiz ve vade ile birden fazla şirkete paylaştırması durumunda örtülü sermayeden 

söz edilemeyecektir. 

 Bankalar tarafından yapılan borçlanmalar 

 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar 

örtülü sermaye sayılmaz.  

Bankalar tarafından alınan kredilere ilişkin olarak Bankacılık Kanununda gerekli düzenlemeler yer 

aldığından Kurumlar Vergisi Kanununda ayrıca düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir. Bu 

nedenle, bankalar tarafından kendi faaliyet konulan çerçevesinde, ulusal ve uluslararası piyasalardan 

yapılan borçlanmalar, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın örtülü sermaye kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

 Finansal kiralama şirketleri, finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının 

bankalardan yaptıkları borçlanmalar 

3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama şirketleri, 90 

sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren 

finansman ve faktoring şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak 

ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar, örtülü sermaye sayılmaz. 

Borç veren bankaların ortak veya ortakla ilişkili kişi kapsamı dışında olması halinde, söz konusu 

borçlanma esas itibarıyla anılan madde kapsamına girmeyecektir. 


