
Kurumlar Vergisi İndirimi
1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi 

7351 Sayılı Kanun Kapsamında

Önemli Hatırlatma: 7351 Sayılı Kanun kapsamında Kurumlar Vergisi Kanunu 32 nci Maddesine eklenen yedi, sekiz ve
dokuzuncu fıkraları ile düzenlemeler kapsamında Kurumlar Vergisi Oranında İndirim uygulamasına ilişkin olarak tebliğ
taslağı 27.04.2022 tarihinde yayınlanmış olup, tebliğin nihai hali yayınlandıktan sonra sunum revize edilebilecektir.

Tereddüt edilen hususları ve uygulamaya ilişkin sorularınızı vergi@universalpartners.com.tr veya
suleyman.deniz@universalymm.com adreslerine iletebilirsiniz.
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Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulama Şartları

.
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İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri 

kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi

oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat 

faaliyetiyle iştigal etmeleri 

- Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim 
faaliyetinden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı
olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan 
indirimli olarak uygulanabilmesi için ise bu 
kurumların; 

- Sanayi sicil belgesine sahip olma ve 

- Fiilen üretim faaliyetiyle iştigal etme 

Sanayi sicil belgesine sahip olmakla beraber fiilen
üretim faaliyetiyle iştigal etmeyenler , fiilen üretim
faaliyetiyle iştigal etmesine rağmen eğer sanayi sicil
belgesine sahip değilse bu kapsamdan 1 puanlık
indirimden faydalanamayacaktır.



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerlemeİndirimin Uygulanabileceği Dönem

Mükellefler Tebliğde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla
1/1/2022 tarihinden itibaren üretim ve ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için 1 puanlık

bu indirimden yararlanabileceklerdir.

Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesi uyarınca, takvim yılı dönemi faaliyet ve
muamelelerinin mahiyetine uygun olmayıp Hazine ve Maliye Bakanlığınca kendilerine özel hesap

dönemi tayin edilmiş olan mükellefler ise 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından
itibaren bu kapsamda elde edecekleri kazançlarına 1 puanlık oran indirimini uygulayabileceklerdir.

Örneğin, sanayi sicil belgesini haiz SND A.Ş. ne tanınan özel hesap dönemi 01.04-01.03 ( takip eden yıl )  
arasıdır.  bu dönemde üretim faaliyetinden veya ihracat faaliyetinden kazanç elde etse dahi 1/4/2021 –
31/3/2022 özel hesap dönemi için 1 puanlık indirimden faydalanamayacaktır, mükellefin tüzel kişiliğine  

tahsis edilen özel hesap dönemi 01.04.2021 de başlayıp  31.03.2022 olması nedeniyle kanunun yayın tarihi 
itibariyle  01.01.2022 olduğun faydalanamayacaktır.

SND A.Ş. ‘nin ancak 1/4/2022 – 31/3/2023 özel hesap döneminden başlamak üzere 1 puanlık Kurumlar 
Vergisi indiriminden faydalanabilmesi mümkün bulunmaktadır.



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerlemeİhracat Faaliyeti  Kapsamında 1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi

İhracat yapan kurumlar, gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır
olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.

Kurumların ihracat faaliyeti yanısıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazanç mevcutsa; ihracatları 
kapsamında 1 puan indirim uygulanacak matrahı ihracattan elde edilecek kazancın, ticari bilanço karına 

oranı  neticesinde bulunacaktır. 

Bununla birlikte mükellef kurumun ihracat faaliyetinden elde ettiği, kazancın ticari bilanço karından fazla 
olması halinde, safi kurum kazancını aşmaması şartı ile , ihracat faaliyetinden kaynaklı kazancın tamamına 1 

puan kurumlar vergisi indirimi uygulanabilecektir. 

Kanunun 32 nci maddesinin yedinci fıkrasının uygulamasında yurt dışından satın alınan
malların Türkiye’ye girmeksizin başka bir ülkedeki müşteriye satılmak suretiyle ihraç edilmesi halinde

de bu faaliyetten elde edilen kazanç için 1 puan indirimden yararlanılabilecektir.

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah =  Matrah  x  ( İhracat faaliyeti Kazancı / Ticari Bilanço Karı )



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerlemeİhracat Faaliyeti  Kapsamında Örnekler

Örnek-1: Ürün ticareti yapan SND A.Ş. 2022 faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

A Ticari Bilanço Karı 2.000.000,00

B İhracat Faaliyeti Kazançları 1.200.000,00

C Diğer Kazançları 800.000,00

D KKEG 150.000,00

E Taşınmaz Satış Kazancı İstisnası (KVK 5/1-e) 380.000,00

F Türkiye Yeşilay Derneği Bağış 120.000,00

G Matrah 1.650.000,00

= G x ( B / A )

990.000,00
İndirimli Oran Uygulanacak Matrah 

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 990.000,00 217.800,00 Vergi ( %23 ) Oranı 1.650.000,00 379.500,00

Vergi ( %23 ) Oranı 660.000,00 151.800,00

TOPLAM 1.650.000,00 369.600,00

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa 1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerlemeİhracat Faaliyeti  Kapsamında Örnekler

Örnek-2: Tekstil ürünleri ihracatı ticareti yapan SND A.Ş. 2022 faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

İndirim uygulanacak matrahın gerek ihracattan elde edilecek kazancı gerekse ilgili dönem kurum 
kazancını aşamayacağı için indirim uygulanacak tutar safi kurum kazancı 560.000-TL baz alarak 

hesaplanacaktır. 

Ticari Bilanço Karı 550.000,00

İhracat Faaliyeti Kazançları 700.000,00

Diğer  Faaliyet Sonucu Zarar 150.000,00

KKEG 130.000,00

İştirak Kazancı İstisnası 120.000,00

Matrah 560.000,00

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 560.000,00 123.200,00 Vergi ( %23 ) Oranı 560.000,00 128.800,00

Vergi ( %23 ) Oranı 0,00 0,00

TOPLAM 560.000,00 123.200,00

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa 1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerlemeİhracat Faaliyeti  Kapsamında Örnekler

Örnek-3: Temizlik  ürün ihracatı ticareti yapan SND A.Ş. 2022 faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

İhracattan elde edilecek kazanç (1.500.000-TL) mükellefin ticari bilanço karından (1.230.000-TL ) fazla olsa 
dahi, bu döneme ilişkin safi kurum kazancı 580.000-TL olmasından dolayı ihracattan elde edilen kazancın 

ancak safi kurum kazancı 580.000-TL kısmına kurumlar vergisi 1 puanlık indirim uygulanabilecektir.

Ticari Bilanço Karı 1.230.000,00

İhracat Faaliyeti Kazançları 1.500.000,00

Diğer  Faaliyet Sonucu Zarar 270.000,00

Geçmiş Yıl Zararları 650.000,00

Matrah 580.000,00

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 580.000,00 127.600,00 Vergi ( %23 ) Oranı 580.000,00 133.400,00

Vergi ( %23 ) Oranı 0,00 0,00

TOPLAM 580.000,00 127.600,00

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa 1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerlemeİhracat Faaliyeti  Kapsamında Örnekler

Örnek-4: İnşaat alanında proje danışmanlığı faaliyeti ile uğraşan yurtdışı proje çizim hizmeti de 
sağlamaktadır.  SND A.Ş. 2022 faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

İhracat ( hizmet ) faaliyeti kapsamında 5.949.824,56-TL kısmına kurumlar vergisi oranı %22 olarak 
uygulanacak olup, geri kalan 21.400.175,44-TL kısmına kurumlar vergisi oranı %23 olarak uygulanacaktır.

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah =  Matrah  x  ( İhracat faaliyeti Kazancı / Ticari Bilanço Karı )

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 5.949.824,56 1.308.961,40 Vergi ( %23 ) Oranı 27.350.000,00 6.290.500,00

Vergi ( %23 ) Oranı 21.400.175,44 4.922.040,35

TOPLAM 27.350.000,00 6.231.001,75

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa 1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 

Ticari Bilanço Karı 28.500.000,00

İhracat Faaliyeti Kazançları 16.200.000,00

Diğer  Faaliyet Kazanç 12.300.000,00

KKEG 1.100.000,00

İştirak Kazancı İstisnası 2.250.000,00

Matrah 27.350.000,00



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim Faaliyeti  Kapsamında 1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi

Sanayi sicil belgesine sahip olan ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar, münhasıran bu üretim
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir. 

Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretimden elde ettikleri kazancın tespitinde, 
üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar varsa üretimden doğan zararlar bir bütün olarak 

değerlendirilecektir.
Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği
kazançlar bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde edilen ve 1 puan indirim uygulanacak matrah,

fiilen yapılan üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit
edilecektir. 

Öte yandan, bu şekilde hesaplanan ve 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarının gerek üretimden
elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacağı tabiidir. Dolayısıyla, mükelleflerin 

üretim faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde safi kurum kazancını 
aşmamak kaydıyla üretim faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir. 

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah =  Matrah  x  ( Üretim  faaliyeti Kazancı / Ticari Bilanço Karı )



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim Faaliyeti  Kapsamında Örnekler

Örnek-1: Otomotiv Yan Sanayi  alanında üretim faaliyeti ile uğraşan SND A.Ş. 2022 faaliyet sonuçları 
aşağıdaki gibidir.

Üretim faaliyeti kapsamında 3.991.578,95-TL kısmına kurumlar vergisi oranı %22 olarak uygulanacak olup, 
geri kalan 748.421,05-TL kısmına kurumlar vergisi oranı %23 olarak uygulanacaktır.

Ticari Bilanço Karı 4.750.000,00

Üretim Faaliyeti Kazançları 4.000.000,00

Diğer  Faaliyet Kazançları 750.000,00

KKEG 110.000,00

İştirak Kazancı İstisnası 120.000,00

Matrah 4.740.000,00

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 3.991.578,95 878.147,37 Vergi ( %23 ) Oranı 4.740.000,00 1.090.200,00

Vergi ( %23 ) Oranı 748.421,05 172.136,84

TOPLAM 4.740.000,00 1.050.284,21

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa 1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim Faaliyeti Kapsamında Örnekler

Örnek-2: Sağlık Cihazları ekipmanlarının üretim faaliyeti ile uğraşan SND A.Ş. 2022 faaliyet sonuçları 
aşağıdaki gibidir.

Sanayi Sicil belgesine sahip, mükellef kurum 2022 yılı üretim faaliyetinden elde ettiği kazanca ilişkin kurumlar 
vergisi 1 puan indirimli olarak uygulayacak olup, üretim faaliyetleri toplu olarak değerlendirilmiştir. Buna 

göre üretim faaliyetinden oluşan kazanç ve zarar toplamı dikkate alınmalıdır. 
( 5.200.000 kazanç – 950.000 zarar- 650.000 zarar = 3.600.000-TL )

İndirimli Oran Matrahı = 4.660.000 x ( 3.600.000 / 4.700.000 )

Ticari Bilanço Karı 4.700.000,00

Sağlık Ekipmanları Üretim Faaliyeti Kazançları 5.200.000,00

Sağlık Ürünleri Üretim Faaliyeti Zararları 950.000,00

Diğer Üretim Faaliyetleri Zararları 650.000,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç 1.100.000,00

KKEG 270.000,00

Geçmiş Yıl Zararları 310.000,00

Matrah 4.660.000,00

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 3.569.361,70 785.259,57 Vergi ( %23 ) Oranı 4.660.000,00 1.071.800,00

Vergi ( %23 ) Oranı 1.090.638,30 250.846,81

TOPLAM 4.660.000,00 1.036.106,38

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa 1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim ve İhracat faaliyeti birlikte yapılması halinde
1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi

Sanayi sicil belgesini sahip  ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin ürettikleri ürünlerin 
satışından elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı, üretilen ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında 

satılmasına göre ayrım yapılmaksızın, “üretim faaliyetinden edilen kazanç” olarak bu Kanunun 32 nci
maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca 1 puan indirimli uygulanacaktır.

Bu Kanunun 32 nci maddesinin gerek yedinci gerekse sekizinci fıkraları müstakilen bir bütün olup mükellefler 
tarafından bu kapsamda üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazancın bir kısmı veya tamamı ihracattan 

kaynaklansa bile bu kazanca üretim faaliyetinden elde edilen kazanç olarak kurumlar vergisi oranı zaten 1 
puan indirimli olarak uygulanacağı için, bu kazancın ihracata isabet eden kısmına ikinci defa indirime yol 

açacak şekilde ayrıca 1 puan indirim uygulanmayacaktır



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim ve İhracat faaliyeti birlikte yapılması halinde
1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Örnek

Örnek-1: Sanayi Sicil belgesine sahip Transformatör, Kazan üretimi yapan SND A.Ş. Ürünlerin bir kısmını 
yurtiçi piyasada bir kısmını da ihraç etmekte olup 2022 faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

SND A.Ş.’nin ürettiği ürünlerin satışından (ihraç edilenlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere) elde 
edilen kazanç 2022 yılında üretim faaliyetinden elde ettiği kazanç olarak 1 puan indirimli kurumlar vergisine 
tabi tutulacaktır. Bu kazancın ihracattan kaynaklanan kısmı da dahil olmak üzere tamamı “üretim faaliyeti” 

kapsamında 1 puan indirimli kurumlar vergisine tabi tutulacağı için ihracattan elde edilen kazanç olarak 
ilaveten 1 puan daha indirim uygulanması yani 2 puan indirim söz konusu olmayacaktır.

Ticari Bilanço Karı 5.300.000,00

Yurtiçi Satışlarında kaynaklanan kazançları 1.800.000,00

İhracat Satışlarından kaynaklanan kazançları 2.750.000,00

Diğer Faaliyet Kazançları 750.000,00

KKEG 370.000,00

Geçmiş Yıl Zararları 280.000,00

Matrah 5.390.000,00



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim ve İhracat faaliyeti birlikte yapılması halinde
1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Örnek

SND A.Ş.’nin Kurumlar vergisinin 1 puan indirimli uygulanmasında üreterek ihraç ettiği ürünlerden elde ettiği 
kazancın üretim faaliyetinden elde edildiği kabul edileceğinden söz konusu ısıtma sistemlerin (gerek yurt içi 

gerekse yurt dışı) satışından elde edilen ve kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacak toplam 
kazanç aşağıdaki gibi tespit edilecektir. 

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah =  Matrah  x  ( Üretim  faaliyeti Kazancı / Ticari Bilanço Karı )

= 5.390.000 x ( 1.800.000 + 2.750.000 ) / 5.300.000 => 4.627.264,15-TL ‘lik kısıma %22 oranından kurumlar 
vergisi uygulanacak olup , geri kalan 762.735,85-TL lik kısıma %23 oranından kurumlar vergisi 

uygulanacaktır.

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 4.627.264,15 1.017.998,11 Vergi ( %23 ) Oranı 5.390.000,00 1.239.700,00

Vergi ( %23 ) Oranı 762.735,85 175.429,25

TOPLAM 5.390.000,00 1.193.427,36

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa 1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim ve İhracat faaliyeti birlikte yapılması halinde
1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Örnek

Örnek-2: Sanayi Sicil belgesine sahip Tekstil Makinesi ve yedek parçaları üretip yurtiçi ve yurtdışı satışını 
yapan SND A.Ş. , aynı zamanda kumaş üreten UP A.Ş. den aldığı ürünleri ihracatını gerçekleştirmektedir. SND 

A.Ş. nin 2022 faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

SND A.Ş.’nin ürettiği ürünlerin satışından (ihraç edilenlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere) elde 
edilen kazanç 2022 yılında üretim faaliyetinden elde ettiği kazanç olarak 1 puan indirimli kurumlar vergisine 
tabi tutulacaktır. Bu kazancın ihracattan kaynaklanan kısmı da dahil olmak üzere tamamı “üretim faaliyeti” 

kapsamında 1 puan indirimli kurumlar vergisine tabi tutulacağı için ihracattan elde edilen kazanç olarak 
ilaveten 1 puan daha indirim uygulanması yani 2 puan indirim söz konusu olmayacaktır. 

Ek olarak farklı UP A.Ş. ‘den alıp ihraç ettiği ürünler için 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden 
faydalanabilecektir. 

Ticari Bilanço Karı 5.360.000,00

Tekstil Makine Üretimi Kazançları 2.700.000,00

Tekstil Makineleri Yedek Parça Üretimi İhracat  Zararları 1.250.000,00

Kumaş Alım Satımı İhracatı Kazançları 3.200.000,00

Diğer Kazançlar 710.000,00

KKEG 290.000,00

Geçmiş Yıl Zararları 765.000,00

Matrah 4.885.000,00



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim ve İhracat faaliyeti birlikte yapılması halinde
1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Örnek

Hesaplama görüleceği üzere 1 numaralı bölümde üretim-ihracat kazanç/zararlarının tamamı göz önünde 
bulundurularak yapıldığı takdirde %22 vergi oranı uygulanacak matrah 4.237.919,78-TL sonucunu 

vermektedir. Üretim faaliyeti ( yurtiçi ve ihracat) , Al-Sat faaliyeti ( ihracat ) ayrı ayrı hesaplandığında ( 2 ve 3 
bölümlerde )  %22 Vergi oranı tatbik edilecek matrahların toplamı yine 1 numaralı bölümdeki %22 lik vergi 

oranı matrahına eşit olmaktadır. ( Üretim ve İhracatta totalde kazanç olmasından dolayı ) 

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 4.237.919,78 932.342,35 Vergi ( %23 ) Oranı 4.885.000,00 1.123.550,00

Vergi ( %23 ) Oranı 647.080,22 148.828,45

TOPLAM 4.885.000,00 1.081.170,80

Üretim-İhracat Faaliyeti Kapsamında 1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi 

1

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa 1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

 (A) Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 1.321.501,87 290.730,41 (B) Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 2.916.417,91 641.611,94

TOPLAM 1.321.501,87 290.730,41 TOPLAM 2.916.417,91 641.611,94

2

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa

Üretim Faal. Kapsamında 1 Puanlık KV İndirimi İhracat  Faal. Kapsamında 1 Puanlık KV İndirimi 

%22 Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah Toplamı A + B = 4.237.919,78-TL

3

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim ve İhracat faaliyeti birlikte yapılması halinde
1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Örnek

Örnek-2: Sanayi Sicil belgesine sahip Dokuma Makinesi ve yedek parçaları üretip yurtiçi ve yurtdışı satışını 
yapan SND A.Ş. , aynı zamanda ipek iplik üreten UP A.Ş. den aldığı ürünleri ihracatını gerçekleştirmektedir. 

SND A.Ş. nin 2022 faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir.

SND A.Ş.’nin ürettiği ürünlerin satışından (ihraç edilenlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere) elde 
edilen kazanç 2022 yılında üretim faaliyetinden elde ettiği kazanç olarak 1 puan indirimli kurumlar vergisine 
tabi tutulacaktır. Ancak faaliyet sonuçlarından görüleceği üzere üretim sonucu ( üretim sonucu yurt içi satışı 
ve üretim sonucu ihracata konu ettiği ) faaliyetinden zarar ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla üretim faaliyetinden 
kaynaklanan kazanç bulunmadığı için 1 puan KV indirimi oluşmamaktadır. ( Üretim faaliyetinden 3.150.000-

2.580.000= 570.000-TL zarar oluşmuştur. )
SND A.Ş. nin sadece UP A.Ş. ‘den alıp ihraç ettiği ürünler için 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminden 

faydalanabilecektir. 

Ticari Bilanço Karı 3.495.000,00

Dokuma Makine Üretimi Yurtiçi Satış Zararı 3.150.000,00

Dokuma Makine Üretimi İhracat Satış Kazancı 2.580.000,00

İpek İplik Alım Satımı İhracatı Kazançları 3.400.000,00

Diğer Kazançlar 665.000,00

KKEG 320.000,00

Matrah 3.815.000,00



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim ve İhracat faaliyeti birlikte yapılması halinde
1 Puanlık Kurumlar Vergisi İndirimi Örnek

Açıklandığı üzere üretim faaliyetinden zarar oluşması nedeniyle ihracat faaliyetinden doğan kazanç üzerinden 1 puanlık 
KV indirimi uygulanacaktır. Buna göre ; 

İndirimli Oran Uygulanacak Matrah =  Matrah  x  ( İhracat faaliyeti Kazancı / Ticari Bilanço Karı )
= 3.815.000 x ( 3.400.000 / 3.495.000)  => 3.711.301,86-TL 

Mükelleflerin ihracat ve üretim  faaliyetinden elde ettikleri kazançların ticari bilanço karından fazla olması halinde safi 
kurum kazancını aşmamak kaydıyla ihracat faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilme 

şartından dolayı %22 oranında uygulanabilecek azami matrah 3.400.000-TL olması gerekmektedir. 

Açıklama Matrah Vergi Açıklama Matrah Vergi 

 (A) Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 0,00 0,00 (B) Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 3.400.000,00 748.000,00

Vergi ( %23 ) Oranı 0,00 0,00 Vergi ( %23 ) Oranı 415.000,00 95.450,00

TOPLAM 0,00 0,00 TOPLAM 3.815.000,00 843.450,00

%22 Kurumlar Vergisi Uygulanacak Matrah Toplamı A + B = 3.400.000-TL

21

Üretim Faal. Kapsamında 1 Puanlık KV İndirimi İhracat  Faal. Kapsamında 1 Puanlık KV İndirimi 

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa 1 Puanlık İindirim Uygulanırsa

Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 ) Oranı 3.815.000,00 877.450,00

1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim veya İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın İndirim 
veya İstisnaya Konu Edilmesi Halinde Uygulama 

İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın KVK 10 Maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi kapsamında İndirime 
konu edilmesi 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendinde ; «Türkiye'de yerleşmiş olmayan 
kişilerle, işyeri, 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, 
ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle 

Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile 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’si» 
olarak ifade edilmiştir. 

Kanunda ifade edilen kapsamda İhracat faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin hizmet ihracından elde ettikleri kazancın 
%50’lik kısmının Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında kurumlar vergisi matrahının 

tespitinde indirim olarak dikkate alınmış olması halinde, ihracat kazancının zaten söz konusu indirime konu edilerek 
vergi dışı bırakılmış olan kısmı için kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması söz konusu olmayacaktır. 
İhracat faaliyetinden elde edilen kazancın Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan bu 
indirime konu edilen kısmı indirildikten sonra kalan tutar 1 puan indirimli oranın uygulanacağı matrahın tespitinde 

dikkate alınabilecektir.



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim veya İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın İndirim 
veya İstisnaya Konu Edilmesi Halinde Uygulama Örnek

Örnek-1:Türkiye mukimi olmayan kişilere, iş yeri kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara insan 
sağlığına yönelik teşhis ve tedavi hizmeti veren SND Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yetkili sağlık tesisinde bu 

kapsamda hizmet vermektedir. Yurtdışı mukim kişilere kanun kapsamında vermiş olduğu bu sağlık hizmeti 
çerçevesinde 7.800.000-TL kazanç elde etmiş ve KVK Madde 10-1 (ğ) kapsamında bu kazancın yarısı yani 

3.900.000-TL ‘nı 2022 KV Beyannamesinde indirim olarak dikkate almıştır. 

Mükellef kurumun 2022 yılı faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir. 

Ticari Bilanço Karı 12.000.000,00

Yurtdışı Mukim Kişilere Verilen Sağlık Hizmeti Kazancı 7.800.000,00

Diğer Kazançlar 4.200.000,00

KKEG 740.000,00

İştirak Kazancı İstisnası 600.000,00

KVK 10/1-ğ Kapsamında Hizmet İhracı İndirimi 3.900.000,00

Matrah 8.240.000,00



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim veya İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın İndirim 
veya İstisnaya Konu Edilmesi Halinde Uygulama Örnek

SND Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin A.Ş.’nin 2022 yılında sağlık hizmeti ihracı faaliyetinden elde ettiği 7.800.000-
TL’lik kazançtan bu Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında indirime konu edilen 

3.900.000 TL’lik tutar mahsup edildikten sonra kalan kazancı üzerinden 1 puan indirimli olarak uygulanacağı 
İndirimli Oran Uygulanacak Matrah =  Matrah  x  ( İhracat  faaliyeti Kazancı / Ticari Bilanço Karı )

= 8.240.000 x ( 3.900.000  / 12.000.000 )=> 2.768.000-TL ‘lik kısıma %22 oranından kurumlar vergisi 
uygulanacak olup , geri kalan 5.562.000-TL lik kısıma %23 oranından kurumlar vergisi uygulanacaktır.

Açıklama Matrah Vergi 

Açıklama Matrah Vergi Vergi ( %23 ) Oranı 8.240.000,00 1.895.200,00

(B) Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 2.678.000,00 589.160,00

Vergi ( %23 ) Oranı 5.562.000,00 1.279.260,00

TOPLAM 8.240.000,00 1.868.420,00

1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa İhracat  Faal. Kapsamında 1 Puanlık KV İndirimi 

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim veya İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın İndirim 
veya İstisnaya Konu Edilmesi Halinde Uygulama Örnek

Örnek-2:Türkiye mukimi olmayan kişilere, iş yeri kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara mimari proje 
hizmeti veren SND A.Ş. Verdiği bu hizmet münhasıran yurt dışında yararlanılmaktadır. Firma aynı zamanda 

UP A.Ş. ‘den temin ettiği Granit ,Seramik vb. ürünleri ihracatını gerçekleştirmektedir. Yurtdışı mukim kişilere 
kanun kapsamında vermiş olduğu bu mimari proje hizmeti çerçevesinde 4.600.000-TL kazanç elde etmiş ve 
KVK Madde 10-1 (ğ) kapsamında bu kazancın yarısı yani 2.300.000-TL ‘nı 2022 KV Beyannamesinde indirim 

olarak dikkate almıştır. 

Mükellef kurumun 2022 yılı faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir. 

Ticari Bilanço Karı 9.900.000,00

Yurtdışı Mukim Kişilere Verilen Mimari Proje Kazancı 4.600.000,00

Granit-Seramik Alım Satım İhracat Kazancı 3.200.000,00

Diğer Kazançlar 2.100.000,00

KKEG 430.000,00

İştirak Kazancı İstisnası 135.000,00

KVK 10/1-ğ Kapsamında Hizmet İhracı İndirimi 2.300.000,00

Matrah 7.895.000,00



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim veya İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın İndirim 
veya İstisnaya Konu Edilmesi Halinde Uygulama Örnek

SND A.Ş.’nin A.Ş.’nin 2022 yılında  mimari proje hizmeti ihracı faaliyetinden elde ettiği 4.600.000-TL’lik 
kazançtan bu Kanunun 10. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında indirime konu edilen 

2.300.000 TL’lik tutar mahsup edildikten sonra kalan kazancı üzerinden 1 puan indirimli olarak uygulanacağı 
İndirimli Oran Uygulanacak Matrah =  Matrah  x  ( İhracat  faaliyeti Kazancı / Ticari Bilanço Karı )

= 7.895.000 x ( 2.300.000+3.200.000)  / 9.900.000 )=> 4.386.111,11-TL ‘lik kısıma %22 oranından kurumlar 
vergisi uygulanacak olup , geri kalan 3.508.888,89-TL lik kısıma %23 oranından kurumlar vergisi 

uygulanacaktır.

Açıklama Matrah Vergi 

Vergi ( %23 ) Oranı 7.895.000,00 1.815.850,00

Açıklama Matrah Vergi 

(B) Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 4.386.111,11 964.944,44

Vergi ( %23 ) Oranı 3.508.888,89 807.044,44

TOPLAM 7.895.000,00 1.771.988,89

1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa

Mimari Proje İhracat  Faal.ve Granit Seramik Al-Sat 

İhracat Kap. 1 Puanlık KV İndirimi 



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim veya İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın İndirim 
veya İstisnaya Konu Edilmesi Halinde Uygulama 

Üretim veya İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın  Kurumlar Vergisi İstisnasına konu edilmesi 

Mükelleflerin, bu Kanunun 32 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamındaki
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının kurumlar vergisinden istisna tutulmuş olması halinde,
istisnaya konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan üretim veya ihracat kazancı için, Kanunun 32 nci

maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak
uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Örnek-1: Sanayi Sicil Belgesine sahip İzmir Serbest Bölgede faaliyet gösteren SND A.Ş üretim faaliyetlerinden 
elde ettiği kazancı 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3 Maddesi kapsamında Kurumlar Vergisi 

Kanunu’ndan istisna edilmiştir. SND A.Ş. Serbest Bölge dışındaki imalatından kazanç elde etmiştir.
Mükellef kurumun 2022 yılı faaliyet sonuçları aşağıdaki gibidir. 

Ticari Bilanço Karı 5.450.000,00

Serbest Bölge Üretim Faaliyeti Kazancı 4.100.000,00

Tekstil Makinelerini Satışından Kaynaklanan Kazanç 950.000,00

Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç 400.000,00

KKEG 230.000,00

Serbest Bölge Kazanç İstisnası 4.100.000,00

Geçmiş Yıl Zararları 610.000,00

Matrah 970.000,00



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeÜretim veya İhracat Faaliyetinden Elde Edilen Kazancın İndirim 
veya İstisnaya Konu Edilmesi Halinde Uygulama Örnek

SND A.Ş.’nin A.Ş.’nin tarafından serbest bölge dışında üretilen  tekstil makinelerinin yurt
içinde satışından elde edilen ve herhangi bir istisnaya tabi tutulmamış olan 950.000 TL tutarında kazanç

dolayısıyla 1 puan indirim uygulanacak matrah aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
İndirimli Oran Uygulanacak Matrah =  Matrah  x  ( Üretim  faaliyeti Kazancı / Ticari Bilanço Karı )

= 970.000 x ( 950.000 / 5.450.000) =169.082,57-TL lik kısıma %23 oranından kurumlar vergisi 
uygulanacaktır. Geri kalan 800.917,63-TL kısıma %23 Kurumlar Vergisi oranında vergilendirilecektir. 

Serbest bölge kazancının Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olması münasebetiyle ilgili kazanç için bu 
kapsamda ek bir indirim uygulanmayacaktır.

Açıklama Matrah Vergi 

Açıklama Matrah Vergi Vergi ( %23 ) Oranı 970.000,00 223.100,00

(B) Vergi ( %23 - %1 ) Oranı 169.082,57 37.198,17

Vergi ( %23 ) Oranı 800.917,43 184.211,01

TOPLAM 970.000,00 221.409,17

1 Puanlık İndirim Uygulanmazsa 

1 Puanlık İindirim Uygulanırsa

İmalat Kaynaklı 1 Puanlık KV İndirimi 



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Değerlemeİndirimli Kurumlar Vergisinden Yararlanılması Halinde Uygulama

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlardan elde edilen kazançlara, ilgili teşvik belgesinde yer
alan yatırıma katkı ve vergi indirim oranları dikkate alınarak yatırımın kısmen veya tamamen

işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren, yatırıma katkı tutarına ulaşılıncaya kadar indirimli
kurumlar vergisi uygulanabilmektedir. Ayrıca, bu mükelleflerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki
yatırımları dolayısıyla yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde ettikleri kazançlarına indirimli

kurumlar vergisi uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olan sanayi sicil
belgesini haiz mükelleflerin aynı dönemde üretim faaliyetlerinden veya ihracat faaliyetlerinden kazanç
elde etmiş olmaları halinde, hem Kanunun 32 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamında
1 puanlık indirimden hem de Kanunun 32/A maddesi kapsamında yatırım teşvik belgelerindeki vergi

indirim oranına göre indirimli kurumlar vergisinden aynı anda yararlanmaları söz konusu
olabilmektedir.

Bu durumda, öncelikle Kanunun 32 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları kapsamındaki matraha
1 puanlık indirim uygulanacak sonrasında ise tespit edilen indirimli bu orana Kanunun 32/A maddesi

kapsamındaki vergi indirimi oranının uygulanması gerekecektir.



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeUygulamaya İlişkin Açıklama ( Taslak Tebliğ Kapsamında) 

İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim
uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esas olduğu açıklanmış ve
bununla birlikte söz konusu indirim kapsamında kabul edilen faaliyetlerden elde edilen kazancın, belirlenmesi açısından
da faaliyetlere ilişkin hasılat maliyet ve gider unsurlarının ayrı takip edilme gerekliliği ifade edilmiş , ancak uygulamada
bunun mükellef kurumların genelin uygulamasının zor olacağı kanaatindeyiz.

Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde farklı bir çok
alandaki uygulamalardaki gibi dağıtım anahtarı / çarpan tespit edilmek suretiyle yapılacaktır.

İndirim kapsamındaki faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken ATİK ‘ler ilişkin
amortismanların ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması belirtilmiş şirketin hangi
bölümünde ve hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise yine
tespit edilen dağıtım anahtarı ile dağıtılabilecektir.

Tebliğ içeriğinde hasılattan kasıt ve hangi gider maliyet unsurlarının içerikleri net olarak ifade edilmemiş , ihracat faaliyeti
sonucu oluşan kur farkları ( gelir ) ihracat gelirine dahil edilip edilmeyeceği , nihayetinde ticari sonuç olarak elde edilen
tutarların faiz gelirlerinin hangi kapsamda değerlendirileceği, gider unsurları içerisinde karşılık gideri vb. unsurların
hesaplamada yer alıp almayacağı hususları açıklamaya muhtaç hususlardır.



7338 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden DeğerlemeUygulamaya İlişkin Açıklama ( Taslak Tebliğ Kapsamında) 

Örneğin gelir elde edilirken kullanılan herhangi bir iktisadi kıymetin, satışı halinde oluşan gelir dağıtıma tabi tutulup
indirim uygulanacak matrahın belirlenmesinde diğer faaliyetlerden elde edilen kazanç kapsamında mı yer alacaktır.

Benzeri unsurlardan komisyon, faiz gelirleri, ATİK satış karları, kambiyo karı vb. pasif gelir sayılabilecek bu kalemlerin diğer
faaliyet kazancı tespit edilirken dağıtıma tabi tutulacak müşterek giderlerden pay alıp almayacağı konusu açıklığa
kavuşmalıdır.

Tebliğ içeriğinden Gider dağıtımında Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama-Satış Dağıtım, Finansman, Ar-Ge giderleri
dağıtıma tutulacağı anlaşılmakta , bunun yanı sıra kambiyo zararı, komisyon gideri, karşılık giderleri vb. diğer giderlerin
dağıtımından bahsedilmemiştir.

Örneğin , Sanayi Sicil Belgesine haiz üretim yapan şirket, aynı zamanda farklı bir şirketten aldığı ürünlerin ihracatını
gerçekleştirmekte ve diğer faaliyetlerden elde ettiği kazançları bulunmaktadır. Bu kapsamda bir nevi yukarıda belirtilen
hususlar kapsamında üç farklı gelir tablosu ve bilanço karı oluştuğu farz edilebilir. İfade edilen hususlar açıklığa
kavuştuğunda ilgili kanun kapsamında 1 puanlık Kurumlar Vergisi Oranı İndiriminden faydalanabilme şartları
netleşebilecektir.



Vergi Denetim - Mali Danışmanlık – Bağımsız Denetim - SGK – AR-GE ve İnovasyon - Hukuk

Bültenimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica ederiz. 

7351 Sayılı Kanun Kapsamında Kurumlar Vergisi Oranına ilişkin düzenlemelerin  açıklandığı nihai uygulama tebliği bu sunumun yayın tarihi itibariyle yayınlanmamış olup, 

açıklamalarımız ön bilgilendirme amaçlıdır.

Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr /// suleyman.deniz@universalymm.com adresine gönderebilirsiniz.
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