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Vergi Bülteni  

 
No: VB.2022/16  Tarih: 13/10/2022 

Konu: Finansman gider kısıtlaması Hakkında Özelge Hk.   

 

 

Bilindiği üzere, 6322 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle 1/1/2013 tarihinden itibaren 

yürürlüğe girmek üzere 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) 

bendiyle; 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 kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak kabul edilmiştir. 

Ayrıca, bu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Cumhurbaşkanı bu yetkisini 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

3/2/2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmış olup bu Kararda 1/1/2021 

tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu 

gider ve maliyet unsurlarının %10’unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul 

edilmeyeceği düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere, yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade 

farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının 

%10’luk kısmı, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır. 

Ayrıca, öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin olarak faiz, komisyon, vade farkı, 

kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurlarından, yatırımın 

maliyetine eklenmiş olan yabancı kaynaklardan doğan gider ve maliyet unsurları ise %10’luk bu 

kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. 

Söz konusu gider kısıtlaması uygulamasında; 
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-Kredi kuruluşu: 5411 sayılı Kanun kapsamında tanımlanan mevduat ve katılım 

bankalarını, 

-Finansal kuruluş: 5411 sayılı Kanunda kredi kuruluşları dışında kalan ve sigortacılık, 

bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak veya bu Kanunda yer alan 

faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ile kalkınma ve yatırım 

bankaları ve finansal holding şirketlerini, 

-Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri: 6361 sayılı Kanunun ilgili 

maddelerinde yer alan sözleşmelere uygun olarak faaliyette bulunan şirketleri, 

-Finansman giderleri: Yabancı kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğan her türlü 

faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı, faktoring kuruluşlarına verilen iskonto bedelleri ve 

benzeri adlar altında yapılmış olan gider ve maliyet unsurlarını, 

-Yabancı kaynaklar: Bilançonun kısa vadeli yabancı kaynaklar ve uzun vadeli yabancı 

kaynaklar toplamını, 

-Yatırım: İlgili duran varlık kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar yatırım projelerine 

ilişkin olarak “yapılmakta olan yatırımlar” hesabında izlenen tutarlar da dahil olmak üzere her 

türlü (teşvik belgeli veya belgesiz) amortismana tabi iktisadi kıymetleri, 

ifade etmektedir. 

 

Kapsama giren mükellefler 

Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde düzenlenen finansman gider 

kısıtlaması, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefleri hakkında 

uygulanacaktır. 

Ayrıca, finansman gider kısıtlaması uygulamasında, yabancı kaynak ve öz kaynak 

mukayesesi gerekmekte olduğundan bu düzenleme bilanço esasına tabi mükellefler için geçerli 

olup işletme hesabı esasına tabi mükellefler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. 

-4632 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan emeklilik şirketleri, 

-5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan Türkiye’de kurulu mevduat bankaları, 

katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurt dışında kurulu bu nitelikteki kuruluşların 

Türkiye'deki şubeleri ve finansal holding şirketleri, 

-5684 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan sigorta ve reasürans şirketleri, 
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-6361 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde yer alan sözleşmelere uygun olarak faaliyette 

bulunan finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri ve tasarruf finansman şirketleri ile, 

-6362 sayılı Kanun kapsamında sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunan kurumlar, 

finansman gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaklardır. 

 

Gider kısıtlaması kapsamına giren yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet 

unsurları 

Gider ve maliyet unsurlarından yatırımın maliyetine eklenenler gider kısıtlaması kapsamı 

dışındadırlar. Finansman gider kısıtlaması kapsamında yatırım olarak kabul edilen kıymetlerin 

maliyet bedelinin hangi unsurlardan oluştuğu Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde 

belirlenmiştir. Bu madde ve bu maddeye ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan 

açıklamalar çerçevesinde, zorunlu olarak ya da mükellefin ihtiyarında maliyete eklenen yabancı 

kaynaklara ait gider ve maliyetler gider kısıtlamasına konu olmayacaktır. 

Bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilmesi için bunların yabancı 

kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması gerekmektedir. 

Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile 

ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderlerin 

gider kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde bir finansman gideri olmayıp 

finansman geliri azalması niteliğinde olan erken ödeme iskontoları veya peşin 

ödeme iskontoları da finansman gider kısıtlaması kapsamı dışındadır. 

Satış bedelinin belirli bir vade sonunda ödenmesine ilişkin olarak, mükelleflerin Vergi Usul 

Kanununa göre düzenlenen bilançolarında izlenen “satıcılar” vb. hesaplar için finansman gideri 

hesaplanmaması halinde bu işlemler için ayrıca ayrıştırma yapılarak satış bedelinin belirli bir kısmı 

gider kısıtlamasına tabi tutulmayacaktır. Diğer yandan söz konusu hesaplarda yer alan tutarların 

Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesi kapsamında değerlemesinden kaynaklanabilecek kur 

farkı giderleri ise gider kısıtlaması kapsamında değerlendirilecektir. 

Kredi sözleşmelerine ilişkin olarak ödenen damga vergisi veya banka havale ücretlerine 

ilişkin ödenen banka ve sigorta muameleleri vergisi gibi bir yabancı kaynağın kullanım süresine 

bağlı olarak doğmayan gider ve maliyet unsurları finansman gider kısıtlaması uygulamasına tabi 

olmayacaktır. Bu giderlerden kredi faizleri üzerinden hesaplanan banka ve sigorta muameleleri 
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vergisi gibi bir yabancı kaynağın işletmede kullanım süresine bağlı olarak doğanların ise 

finansman gider kısıtlaması uygulamasına konu edileceği açıktır. 

Ayrıca, işletmelerce banka vb. kurumlardan temin edilen kredilerin, bu işletmelerin üzerinde 

herhangi bir finansman yükü kalmaksızın grup şirketlerine aktarılması halinde, bu kredilere ilişkin 

finansman giderinin, krediyi devralan ve fiilen kullanan şirket bünyesinde gider kısıtlamasına tabi 

tutulması gerekmektedir. 

Öte yandan, imalatçı veya tedarikçi şirketlerle imzalanan aracılı ihracat sözleşmesine 

dayanarak dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden aynı değerle 

alınıp aynı değerle ihracatı gerçekleştirilen, malın üretimi veya tedarikine ilişkin tüm 

yükümlülüklerden doğrudan ve münhasıran imalatçı veya tedarikçi şirketlerin sorumlu olması ve 

ihracattan doğan finansman yükünün aracılı ihracat sözleşmesinin tarafı olan imalatçı veya 

tedarikçi şirketlere aktarılması kaydıyla, bu işlemler nedeniyle dış ticaret sermaye şirketleri 

veya sektörel dış ticaret şirketleri nezdinde finansman gider kısıtlaması uygulanmayacaktır. 

Ancak, dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketlerinin kendi nam ve 

hesabına yurt içinden satın aldıkları malların satışından doğan finansman giderleri finansman gider 

kısıtlamasına tabi tutulacaktır. 

 

Finansman gideri yanında finansman gelirinin de bulunması durumu 

Finansman giderlerinin yanı sıra finansman geliri de elde etmiş olan mükelleflerin gider 

kısıtlaması uygulamasında söz konusu gelir ve giderlerini birbiri ile mukayese etmek suretiyle 

netleştirmeleri mümkün olmayıp finansman giderleri toplamının gider kısıtlamasına konu edilmesi 

gerekmektedir. 

1/1/2013 tarihinden itibaren sağlanan yabancı kaynaklardan doğan kur farkı giderleri 2021 

yılı kazancının tespiti de dahil olmak üzere döviz kurlarındaki değişim dikkate alınarak hesaplanan 

gerçek tutarları ile finansman gider kısıtlamasına konu edilecektir. 

Yabancı para kurlarındaki düşüş veya yükselişler nedeniyle, geçici vergilendirme dönemleri 

itibarıyla kur farkı geliri veya kur farkı gideri söz konusu olabilmektedir. Şu kadar ki aynı kaynağa 

ilişkin olarak bir hesap dönemi içindeki aynı veya farklı geçici vergilendirme dönemlerinde oluşan 

kur farkı gelir ve giderleri mahsuplaştırılarak işlem tarihi veya dönem sonu itibarıyla bu kaynağa 
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ilişkin net kur farkı gideri doğması halinde bu tutar finansman gideri kısıtlamasında dikkate 

alınacaktır. 

Aynı dönem içinde olsa bile farklı yabancı kaynaklara ilişkin olarak oluşan kur farkı gelirleri 

ile kur farkı giderlerinin birlikte değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Öte yandan, temin edilen yabancı kaynağın mevduat vb. şekillerde değerlendirilmesi sonucu 

doğacak kur farkı geliri şirketin bilançosunun aktifinde yer alan bir varlığın değerlemesi sonucu 

oluştuğu için, yabancı kaynağa ilişkin kur farkı giderinden mahsup edilemeyecektir. 

 

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 05.08.2022 tarihli ve E-35672403-

010.01[125.07.2021]-105997 sayılı ‘’ Finansman gider kısıtlaması’’ konulu özelgesi 

 

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 05.08.2022 tarihli ve E-35672403-010.01[125.07.2021]-

105997 sayılı özelgede ’’İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, şirketinizin yassı çelik imalatı 

(Soğuk sac, boyalı sac, galvanizli sac, boyalı sac, tavlanmış ve temperlenmiş sac, kesme sac, levha 

sac, trapez sac, oluklu sac) ve satışı işiyle iştigal ettiği belirtilerek, emtianın maliyetine intikal 

ettirilen finansman giderlerinin finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmadığı hususunda 

Başkanlığımızdan bilgi talebinde bulunduğunuz anlaşılmıştır. 

    5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin bir 

hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum 

kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından 

Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer 

alan giderler indirilebilecektir. 

    5520 sayılı Kanunun "Kabul edilmeyen indirimler" başlıklı 11 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (i) bendinde ise, 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 
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kararlaştırılan kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hüküm 

altına alınmıştır. 

    Ayrıca, konu ile ilgili olarak yayımlanan 25.05.2021 tarihli Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliği (Seri 1)'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:18)'de finansman gider 

kısıtlaması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel 

Tebliğinin "11.Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı bölümüne eklenen "11.13. Finansman Gider 

Kısıtlaması" başlıklı alt bölümünde; 

    "...,bu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

    Cumhurbaşkanı bu yetkisini 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

3/2/2021 tarihli ve 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmış olup bu Kararda 1/1/2021 

tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere söz konusu 

gider ve maliyet unsurlarının %10'unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul 

edilmeyeceği düzenlenmiştir. 

    Dolayısıyla, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi 

mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere, yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade 

farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının 

%10'luk kısmı, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır. 

    Ayrıca, öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin olarak faiz, komisyon, vade 

farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurlarından, yatırımın 

maliyetine eklenmiş olan yabancı kaynaklardan doğan gider ve maliyet unsurları ise %10'luk bu 

kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. 

    Söz konusu gider kısıtlaması uygulamasında; 

    ... 

    Yatırım: İlgili duran varlık kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar yatırım projelerine 

ilişkin olarak "yapılmakta olan yatırımlar" hesabında izlenen tutarlar da dahil olmak üzere her 

türlü (teşvik belgeli veya belgesiz) amortismana tabi iktisadi kıymetleri ifade etmektedir."   

    hükümleri yer almaktadır. 

    Yine aynı Tebliğin "11.13. 4.Gider kısıtlaması kapsamına giren yabancı kaynaklara ilişkin 

gider ve maliyet unsurları"  başlıklı alt bölümünde; 
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    "Gider ve maliyet unsurlarından yatırımın maliyetine eklenenler gider kısıtlaması 

kapsamı dışındadırlar. Finansman gider kısıtlaması kapsamında yatırım olarak kabul edilen 

kıymetlerin maliyet bedelinin hangi unsurlardan oluştuğu Vergi Usul Kanununun 262 nci 

maddesinde belirlenmiştir. Bu madde ve bu maddeye ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde, zorunlu olarak ya da mükellefin ihtiyarında 

maliyete eklenen yabancı kaynaklara ait gider ve maliyetler gider kısıtlamasına konu 

olmayacaktır. 

    Bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilmesi için bunların yabancı 

kaynak kullanımına ve bu kaynağın kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması gerekmektedir. 

Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan baskı ve benzeri giderler ile 

ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan 

giderlerin gider kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde bir finansman gideri 

olmayıp finansman geliri azalması niteliğinde olan erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme 

iskontoları da finansman gider kısıtlaması kapsamı dışındadır." 

    açıklamaları yapılmıştır. 

    Bu hüküm ve açıklamalara göre, yassı çelik imalatı ve satışıyla iştigal eden işletmenizin 

yabancı kaynaklarının öz kaynaklarını aşması durumunda, aşan kısma tekabül eden ve emtianın 

maliyetine eklemiş olduğunuz finansman giderinin,  %10'unun finansman gider kısıtlamasına tabi 

olması ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.’’ 

 

Anılan özelgede, mükelleflerin yabancı kaynaklarının öz kaynaklarını aşması 

durumunda, aşan kısma tekabül eden ve emtianın maliyetine eklenmiş olan finansman 

giderinin,  %10'unun finansman gider kısıtlamasına tabi olması ve kanunen kabul 

edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerektiği belirtilmiş olup finansman gider 

kısıtlaması hesaplamasında bu hususun dikkate alınması gerekmektedir. 

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim 
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T.C. 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı 

Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü 

 

    

Sayı : E-35672403-010.01[125.07.2021]-105997 05.08.2022 

Konu : Finansman gider kısıtlaması hk.   

     
  

İlgi 

:   
 

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, şirketinizin yassı çelik imalatı (Soğuk sac, boyalı sac, galvanizli sac, boyalı sac, tavlanmış 

ve temperlenmiş sac, kesme sac, levha sac, trapez sac, oluklu sac) ve satışı işiyle iştigal ettiği belirtilerek, emtianın maliyetine intikal 

ettirilen finansman giderlerinin finansman gider kısıtlamasına tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımızdan bilgi talebinde 
bulunduğunuz anlaşılmıştır. 

    5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin bir hesap dönemi içinde elde edilen safi kurum 

kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin 

uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi 
ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir. 

    5520 sayılı Kanunun "Kabul edilmeyen indirimler" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde ise, 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 kısmının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamayacağı hüküm altına 
alınmıştır. 

    Ayrıca, konu ile ilgili olarak yayımlanan 25.05.2021 tarihli Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri 1)'inde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Tebliğ (Seri No:18)'de finansman gider kısıtlaması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliğinin "11.Kabul Edilmeyen İndirimler" başlıklı bölümüne eklenen "11.13. Finansman Gider Kısıtlaması" başlıklı alt 
bölümünde; 

    "...,bu oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine 
ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

   Cumhurbaşkanı bu yetkisini 4/2/2021 tarihli ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3/2/2021 tarihli ve 3490 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanmış olup bu Kararda 1/1/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına 

uygulanmak üzere söz konusu gider ve maliyet unsurlarının %10'unun kurum kazancının tespitinde indiriminin kabul edilmeyeceği 

düzenlenmiştir. 

    Dolayısıyla, yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşmış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, aşan kısımla sınırlı olmak üzere, 

yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları 
toplamının %10'luk kısmı, kurum kazancının tespitinde KKEG olarak dikkate alınacaktır. 

    Ayrıca, öz kaynak tutarını aşan yabancı kaynaklara ilişkin olarak faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar 

altında yapılan gider ve maliyet unsurlarından, yatırımın maliyetine eklenmiş olan yabancı kaynaklardan doğan gider ve maliyet 
unsurları ise %10'luk bu kısıtlamaya tabi tutulmayacaktır. 

    Söz konusu gider kısıtlaması uygulamasında; 

    ... 
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    Yatırım: İlgili duran varlık kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar yatırım projelerine ilişkin olarak "yapılmakta olan yatırımlar" 

hesabında izlenen tutarlar da dahil olmak üzere her türlü (teşvik belgeli veya belgesiz) amortismana tabi iktisadi kıymetleri ifade 
etmektedir."   

    hükümleri yer almaktadır. 

    Yine aynı Tebliğin "11.13. 4.Gider kısıtlaması kapsamına giren yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları"  başlıklı alt 
bölümünde; 

    "Gider ve maliyet unsurlarından yatırımın maliyetine eklenenler gider kısıtlaması kapsamı dışındadırlar. Finansman gider 

kısıtlaması kapsamında yatırım olarak kabul edilen kıymetlerin maliyet bedelinin hangi unsurlardan oluştuğu Vergi Usul Kanununun 

262 nci maddesinde belirlenmiştir. Bu madde ve bu maddeye ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar 

çerçevesinde, zorunlu olarak ya da mükellefin ihtiyarında maliyete eklenen yabancı kaynaklara ait gider ve maliyetler gider 
kısıtlamasına konu olmayacaktır. 

    Bir gider veya maliyet unsurunun gider kısıtlamasına konu edilmesi için bunların yabancı kaynak kullanımına ve bu kaynağın 

kullanım süresine bağlı olarak doğmuş olması gerekmektedir. Teminat mektubu komisyonları, tahvil ihracı ile ilgili olarak yapılan 

baskı ve benzeri giderler ile ipotek masrafları gibi herhangi bir yabancı kaynak kullanımına bağlı olmaksızın yapılan giderlerin gider 

kısıtlamasına konu edilmesi söz konusu değildir. Aynı şekilde bir finansman gideri olmayıp finansman geliri azalması niteliğinde olan 

erken ödeme iskontoları veya peşin ödeme iskontoları da finansman gider kısıtlaması kapsamı dışındadır." 

    açıklamaları yapılmıştır. 

    Bu hüküm ve açıklamalara göre, yassı çelik imalatı ve satışıyla iştigal eden işletmenizin yabancı kaynaklarının öz kaynaklarını 

aşması durumunda, aşan kısma tekabül eden ve emtianın maliyetine eklemiş olduğunuz finansman giderinin,  %10'unun finansman 
gider kısıtlamasına tabi olması ve kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. 

    Bilgi edinilmesini rica ederim. 
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