
BANKA ,FİNANSAL KURUMLARA VE TMSF YE  BORÇLU 

KURUMLARLA BANKALARA TANINAN KURUMLAR VERGİSİ 

İSTİSNASI 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5.nci maddesinin birinci fıkrasının a-k 

bentlerinde kurumların kurumlar vergisinden istisna tutulan kazançlar sıralanmıştır. 

Önümüzdeki Nisan ayı içinde verilecek kurumlar vergisi beyannamelerinde vergiye 

tabi olacak kurum kazançlarının belirlenmesi sırasında bu bentlerde belirtilen 

kazançlar indirim konusu olacaktır. 

Bankalara,finansal kiralama şirketlerine yada finansman şirketlerine borçları 

nedeniylekanuni takibe alınmış veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlara ve 

kefillerinin bazı satışlardan sağladıkları kazançları aşağıda açıklandığı gibi 

kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. 

Borçlu Kurumlar,Kefilleri ve Kurumlar Lehine İpotek Verenlerde İstisna ve 

Şartlar 

Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 

bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin 

sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile 

rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan 

hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların 

tamamı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Bu istisnadan yararlanacak olan kurumların, bankalara borçları nedeniyle 2004 

sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca kanuni takibe alınmış olması veya 

TMSF’ye borçlu durumda olmaları gerekmektedir. 

İstisnadan, banka borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF’ye borçlu 

durumda olan kurumlar ile bu kurumların, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan 

kefilleri veya bu kurumlar adına ipotek veren kurumlar vergisi mükellefleri 

yararlanabileceklerdir. 

İstisnaya konu kıymetler 

İstisnaya konu olan kıymetler ise taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve 

intifa senetleri ile rüçhan haklarıdır. 

Öte yandan, istisnadan yararlanabilecek kazanç, söz konusu kıymetlerin borçlara 

karşılık olmak üzere, bankalara veya TMSF’ye satışından veya diğer şekilde 

devrinden sağlanan hasılatın, bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet 

eden tutarla sınırlı olacaktır. 



İstisna uygulamasında, bankalara veya TMSF’ye borçlu durumda olan kurumlar ile 

bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin, bu borçlara karşılık bankalara veya bu 

Fona devrettikleri  söz konusu aktif kıymetlerin en az iki yıl elde bulundurma şartı 

olmadığı gibi kazancın belli bir süreyle özel bir fon hesabında tutulma şartı da 

bulunmamaktadır. 

İki istisnadan hangisinin uygulanacağının seçimi 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde yer alan 

istisnalardan birlikte yararlanılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kurumlar, söz 

konusu istisna hükümlerindeki şartları taşımaları kaydıyla tercihlerini serbestçe 

belirleyebileceklerdir. 

7061 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 5520 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişiklikle 

finansal kiralama veya finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanuni takibe 

alınmış kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları 

taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan 

haklarının, bu borçlara karşılık finansal kiralama ya da finansman şirketlerine 

devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet 

eden kazançların tamamı istisna kapsamına alınmıştır. 

 Buna göre, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 1/1/2018 tarihinden itibaren 

taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan 

haklarının bent kapsamında finansal kiralama ve finansman şirketlerine devrinden 

doğan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların 

tamamına kurumlar vergisi istisnası uygulanacaktır. 

İstisna kapsamında olmayan gelirler 

 Finansal kiralama işlemlerinde, finansal kiralama konusu anılan varlıkların 

finansal kiralama şirketince 6361 sayılı Kanunun 33. üncü maddesi hükümleri 

çerçevesinde üçüncü kişilere satışı veya kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni 

takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla 

finansal kiralama konusu anılan varlıklara ilişkin her türlü tasarruf hakkının 

kiralayana devri dolayısıyla kiracı nezdinde doğan kazançlar istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

Bankalara , Finansal Kiralama ya da Finansman Şirketlerine Tanınan İstisna 

ve Uygulaması 

 “Banka” kavramından, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi bankaların ; 

“finansal kiralama ve finansman şirketleri” kavramlarından ise 6361 sayılı Kanun 

kapsamında faaliyette bulunan finansal kiralama şirketleri ile finansman 

şirketlerinin anlaşılması gerekmektedir. 



Bankaların, kanuni takibe alınmış alacakları nedeniyle iktisap ettikleri taşınmazlar, 

iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışından 

doğan kazançların ise %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.  7061 

sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendiyle 5520 sayılı 

Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan %75 oranının 

taşınmazlar için %50 olarak uygulanmasına ilişkin yapılan değişikliğin yürürlüğe 

girdiği 5/12/2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan taşınmaz satışlarından 

elde edilen kazancın ise %50’lik kısmına istisna uygulanacaktır. Bu tarihten önce 

bankalarca yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın %75’lik kısmı 

istisna uygulamasına konu edilebilecektir. 

Finansal kiralama veya finansman şirketlerinin kanuni takibe alınmış alacakları 

nedeniyle 1/1/2018 tarihinden itibaren iktisap ettikleri; taşınmazların satışından 

doğan kazançların %50’lik kısmı, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa 

senetleri ile rüçhan haklarının satışından doğan kazançların ise %75’lik kısmı 

kurumlar vergisinden istisna olacaktır. 

 Öte yandan, finansal kiralama şirketlerince 6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan 

finansal kiralama işlemlerinde, kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki 

finansal kiralama alacakları karşılığında tarafların mutabakatıyla, kiralayanın her 

türlü tasarruf hakkını devir aldığı finansal kiralama konusu taşınmazların finansal 

kiralama şirketlerince üçüncü kişilere satışından doğan kazançların %50’lik 

kısmına da istisna uygulanacaktır. 

İki yıllık süreyle aktifte tutulması ve özel fon hesabı gerekip gerekmediği 

Bankaların, finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin yukarıda belirtildiği 

şekilde iktisap ettikleri söz konusu kıymetlerin satışında da iki tam yıl süreyle 

aktifte bulundurma şartı olmadığı gibi kazancın belli bir süreyle özel bir fon 

hesabında tutulma şartı da bulunmamaktadır. 

Bu tür iktisaplar dışında kalan ve çeşitli nedenlerle iktisap edilmiş olan bu tür 

kıymetlerin satışından doğan kazançların istisnadan yararlanıp yararlanmayacağı 

hususunda ise Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) 

bendi hükümlerinin dikkate alınması gerekir. 

 


