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Öz

Bu çal›flman›n amac›, ortaklardan al›nan siparifl avanslar›n›n örtülü
sermaye müessesesi bak›m›ndan de¤erlendirilmesidir. Çal›flma, muhase-
be teorisi ve KVK’da yer alan örtülü sermaye müessesesi çerçevesinde
ele al›nm›flt›r. De¤erlendirme sonucunda, al›nan siparifl avanslar›n›n ni-
telik yönünden di¤er borçlardan farkl› oldu¤u tespit edilmifltir. Bu fark-
l›l›klara ra¤men, KVK aç›s›ndan ortaklardan al›nan siparifl avanslar›n›n
ortaklardan al›nan di¤er borçlarla birlikte örtülü sermaye unsuru olarak
de¤erlendirilmesi gere¤i ortaya konmufltur.
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Anahtar Kelimeler: Ortaklardan al›nan siparifl avanslar›, örtülü
sermaye müessesesi

Abstract

Purpose of this study is to evaluate advances received from share-
holders in terms of hidden capital institution. This study is undertaken
in the framework of accounting theory and hidden capital institution
which is found in Turkish Corporate Tax Law. This work found that ad-
vances taken from shareholders differ from other kinds of debts in terms
of their own properties. Despite these differences, from Turkish Corpo-
rate Tax Law perspective advances that are taken from corporate share-
holders should be evaluated as a factor of hidden capital with other
debts from shareholders.

Key Words: Advances received from shareholders, hidden capital
institution

1. G‹R‹fi

Vergi sistemimizdeki örtülü sermaye müessesesi, uluslararas› gelifl-
meler ve genel kabul görmüfl ilkeler dikkate al›narak 01.01.2006 tarihin-
de yürürlü¤e giren 5520 say›l› KVK ile borç/öz sermaye oran›, ortakla
iliflkili kifli ve öz sermaye tan›mlar›na aç›kl›k getirerek yeniden düzen-
lenmifltir.

Bilindi¤i gibi; gelecekte yap›lacak baz› mal ve hizmet teslimleri kar-
fl›l›¤›nda peflin al›nan de¤erler al›nan siparifl avanslar› olarak tan›mlan-
maktad›r. Al›nan siparifl avanslar›, iflletme ile ilgisi bulunmayan gerçek
ve tüzel kiflilerden al›nabilece¤i gibi ortaklardan da temin edilebilmek-
tedir. 5520 say›l› KVK uygulamas›nda ortaklardan al›nan siparifl avansla-
r› iflletmeye, finansman imkân› sa¤lad›¤› gerekçesiyle örtülü sermaye he-
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saplamas›nda dikkate al›nmakta ve iflletmenin örtülü sermaye haddinin
hesaplanmas›nda ortaklardan al›nan di¤er borçlar gibi de¤erlendirilmek-
tedir (KVGT Seri No: 1, bafll›k: 12.1.6).

Bu çal›flmada, ortaklardan al›nan siparifl avanslar›n›n örtülü serma-
ye müessesesi karfl›s›ndaki durumu inceleme konusu yap›lacakt›r. Bu
bak›mdan ilk olarak, örtülü sermaye müessesesi ilgili de¤erlendirmelere
zemin olmas› için al›nan siparifl avanslar›n›n Muhasebe Sistemi Uygula-
ma Genel Tebli¤i (MSUGT) ve Türkiye Muhasebe Standartlar› (TMS) aç›-
s›ndan de¤erlendirilmesine yer verilecektir. Son olarak, ortaklardan al›-
nan siparifl avanslar›n›n örtülü sermaye müessesesi bak›m›ndan de¤er-
lendirilmesi ele al›nacakt›r. 

2. ORTAKLARDAN ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARININ 
‹NCELENMES‹

‹flletmelerin sat›fl amac›yla gelecekte yapaca¤› mal ve hizmet teslim-
leriyle ilgili olarak peflin tahsil etti¤i tutarlar olarak tan›mlanan al›nan si-
parifl avanslar›, üçüncü kiflilerden temin edilebilece¤i gibi ortaklardan da
temin edilebilir. Ortaklardan temin edilen siparifl avanslar› ile üçüncü ki-
flilerden temin edilen siparifl avanslar› ayn› niteliklere sahip olduklar›n-
dan al›nan siparifl avanslar› hesab›nda birlikte izlenmelidir.

Al›nan siparifl avanslar›, ticari ve di¤er borçlardan farkl› niteliklere
sahip olmas› nedeniyle ayr› olarak ele al›nmal› ve incelenmelidir. Bu
ba¤lamda; al›nan siparifl avanslar› teorik kapsamda incelenirken, temel
ç›k›fl noktalar›m›z MSUGT ve TMS olacakt›r. Uygulamada; MSUGT d›fl›n-
da, muhasebe ilkeleri do¤rultusunda muhasebe çal›flmalar›n› belirleyen
düzenlemeler olan ve çeflitli uluslararas› kurulufllar taraf›ndan kullan›lan
“muhasebe standartlar›” bulunmaktad›r.

Son y›llarda muhasebe standartlar›n› oluflturmada, “kural temelli”
de¤il de “ilke temelli” bir yap› oluflturulmas› benimsenmifltir. Standart
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oluflturma sürecinde, bu yap› benimsendi¤inde sadece basit bir flekilde
kurallara uygunluk yerine, ifllemin “ekonomik özünün” do¤ru bir flekil-
de yans›t›lmas› öncelikli olmaktad›r. Bu anlamda, “ilke temelli” standart
oluflturma yaklafl›m›n› uygulayabilmek için TMS’n›n oluflturulmas›nda
esas al›nmak üzere haz›rlanan “Kavramsal Çerçeve” büyük önem tafl›-
maktad›r (Önce, 2008, 41). Al›nan siparifl avanslar›n›n incelenmesi de “il-
ke temelli” standart oluflturma kapsam›nda de¤erlendirilmelidir. Siparifl
avanslar›yla ilgili ifllem sadece kurallara uygunluk aç›s›ndan ele al›nma-
mal›; ifllemin ekonomik özünün de do¤ru yap›l›p yap›lmad›¤›n›n ince-
lenmesi gerekmektedir.

Bu bak›mdan ilk aflamada, al›nan siparifl avanslar› muhasebe teori-
si aç›s›ndan nitelik ve tekdüzen hesap plan› yönünden incelemeye tabi
tutularak örtülü sermaye müessesesi ile ilgili de¤erlendirmelerimize ze-
min haz›rlanacakt›r.

2.1. Al›nan Siparifl Avanslar›n›n Nitelik Aç›s›ndan ‹ncelenmesi

‹flletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili kredili mal al›fllar› nedeni ile
do¤an borçlar› ile gerek sat›fl sözleflmeleri dolay›s›yla gerek di¤er neden-
lerle iflletme taraf›ndan üçüncü kiflilerden al›nan siparifl avanslar›na da-
yanan borçlar›, iflletme faaliyetlerinin yorumlanmas›nda farkl› anlamlar
tafl›maktad›r. Bu bak›mdan, iflletmenin tüm borçlar›n› oluflturan fakat ni-
telik yönünden farkl› anlamlar› olan borçlar birbirlerinden ayr›lmal› ve
farkl› anlamlar›n› ifade edecek özel isimler alt›nda ayr› hesaplarda s›n›f-
land›r›lmal›d›rlar (Cemalc›lar ve Erdo¤an, 2000, 183). Buna göre, al›nan
siparifl avanslar›n›n, nitelikleri göz önünde tutuldu¤unda di¤er yabanc›
kaynaklardan ayr›larak farkl› bir s›n›fland›rmaya tabi tutulmas› (Sevilen-
gül, 1998, 445), bu nedenle ticari borçlar grubundaki hesaplara kayde-
dilmemesi gerekmektedir.

Al›nan siparifl avanslar›n›n nitelik bak›m›ndan incelenmesi; borç
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kavram›, muhasebenin temel kavramlar›, muhasebe ilkeleri, finansal tablo-
lar›n niteliksel özellikleri bafll›klar› alt›nda yap›lacakt›r.

2.1.1. Al›nan Siparifl Avanslar› ve Borç Kavram› 

Al›nan siparifl avanslar›n›n temel özelli¤i, borç olarak tan›mlanmalar›-
d›r. Bu ba¤lamda, öncelikle borç kavram›yla iliflkisini irdelemek daha do¤-
ru olacakt›r. Bu iliflkiyi ortaya koyarken; TMSK taraf›ndan yay›nlanan 1 S›-
ra nolu Finansal Tablolar›n Haz›rlanma ve Sunulma Esaslar›na ‹liflkin Kav-
ramsal Çerçeve Hakk›nda Tebli¤(Finansal Tablolar›n Haz›rlanma ve Sunul-
ma Esaslar›na ‹liflkin Kavramsal Çerçeve Hakk›nda Tebli¤ S›ra No:1,
16.01.2005). ekinde yer alan Kavramsal Çerçeve (KÇ) temel al›nacakt›r.
KÇ’de, finansal durum bafll›¤› alt›nda borç “…geçmifl olaylardan kaynakla-
nan ve ödenmesi iflletmenin ekonomik fayda sa¤layabilecek de¤erlerinde
bir ç›k›fla neden olacak mevcut yükümlülüklerdir” fleklinde tan›mlanm›flt›r
(KÇ md.49). Buna göre borç, iflletmenin mevcut ekonomik yükümlülü¤üdür. 

KÇ’de finansal durum bafll›¤› alt›nda ilgili bir di¤er madde ise, bir ka-
lemin varl›k, borç veya özkaynaklar tan›m› kapsam›nda yer al›p almad›¤›-
n› de¤erlendirirken sadece hukuki biçime de¤il, kalemin özüne ve ekono-
mik anlam›na bak›l›r maddesidir(KÇ md.51). Bu bak›mdan al›nan siparifl
avanslar›, özü ve ekonomik anlam› ba¤lam›nda borç olarak nitelendirilebi-
lir. Al›nan siparifl avanslar›nda yükümlülük; mal›n tesliminden ya da hiz-
metin ifas›ndan önce ilgili iflletmeye sat›fl sözleflmelerine ba¤l› olarak veri-
len paralar› kapsamaktad›r. 

2.1.2. Al›nan Siparifl Avanslar› ve Muhasebenin Temel 
Kavramlar› 

Al›nan siparifl avanslar›n›n, nitelik aç›s›ndan de¤erlendirilmesinde
“Muhasebenin Temel Kavramlar›”ndan Özün Önceli¤i Kavram› ele al›na-
cakt›r.
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Özün Önceli¤i Kavram›: ‹fllemlerin muhasebeye yans›t›lmas›nda ve
onlara iliflkin de¤erlendirmelerin yap›lmas›nda biçimlerinden çok özleri-
nin esas al›nmas› gere¤ini ifade eder. Genel olarak ifllemlerin biçimleriy-
le özleri aras›nda bir paralellik olmakla birlikte baz› durumlarda farkl›-
l›klar ortaya ç›kar›l›r. Bu gibi durumlarda, özün önceli¤i esast›r (MSUGT
Seri No:1).

Al›nan siparifl avanslar›, bir para ödeme yükümlülü¤ünden önce bir
mal veya hizmet ödeme yükümlülü¤ünü temsil etti¤i için özün önceli¤i
kavram› uyar›nca ticari borçlar grubundaki hesaplara kaydedilmez, ayr›
bir hesap grubunda izlenir. Bu kavram, ilke temelli yaklafl›mla paralellik
göstermektedir. 

2.1.3. Al›nan Siparifl Avanslar› ve Genel Kabul Görmüfl 
Muhasebe ‹lkeleri 

MSUGT’nde yer alan bilanço ilkelerinden “yabanc› kaynaklara ilifl-
kin ilkeler” iflletmenin tüm yabanc› kaynaklar›n›n iflletmenin mali yap›-
s›n› gerçe¤e uygun ve aç›kça göstermek üzere kaydedilmesini amaçlad›-
¤›ndan, al›nan avanslar›n Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lkeleri
(GKGM‹) aç›s›ndan incelemesinde bu ilkelerin temel al›nmas› gerek-
mektedir. Yabanc› Kaynaklara ‹liflkin ‹lkelerden md. 6 al›nan avanslarla
ilgilidir. Söz konusu madde hükmünde “Bilançonun k›sa ve uzun vade-
li yabanc› kaynaklar gruplar›nda yer alan borçlar, al›nan avanslar ve di-
¤er ilgili hesaplardan iflletmenin sermaye ve yönetim bak›m›ndan ilgili
bulundu¤u ortaklara, personele, ifltiraklere ve ba¤l› ortaklara ait olan tu-
tarlar›n›n ayr› gösterilmesi temel ilkedir.”ifadeleri yer almaktad›r.

‹lgili hükümde; al›nan siparifl avanslar› içinde de iflletmenin serma-
ye ve yönetim bak›m›ndan iliflkili bulundu¤u kiflilerden temin edilenle-
rin di¤er avanslardan ayr›lmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r. Özellikle, mad-
dede vurgu yap›lan, al›nan avanslar içindeki iflletmenin sermaye ve yö-
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netim bak›m›ndan iliflkili bulundu¤u kiflilerden temin edilenlerin ayr›l-
mas› gereklili¤i konumuzu oluflturan örtülü sermaye aç›s›ndan önemli-
dir.

2.1.4. Al›nan Siparifl Avanslar› ve Finansal Tablolar›n 
Niteliksel Özellikleri 

Finansal tablolar›n niteliksel özellik tafl›mas›, finansal tablolarda yer
alan bilgilerin, bilgi kullan›c›lar›na faydal› olmas› anlam›na gelmektedir.
Kavramsal çerçevede niteliksel özellikler; anlafl›labilirlik, ihtiyaca uygun-
luk, güvenilirlik ve karfl›laflt›r›labilirlik olarak s›ralanm›flt›r.

Al›nan siparifl avanslar›n›n, di¤er borçlardan farkl› niteliklere sahip
oldu¤unu gösteren özellik güvenilirliktir. Güvenilirli¤in birçok unsuru
bulunmaktad›r. Bunlar KÇ’de do¤ru bir flekilde gösterim, özün önceli¤i,
tarafs›zl›k, ihtiyatl›l›k ve tam aç›klama olarak belirtilmifltir. Güvenilirlik
özelli¤ini ve unsurlar›n›, al›nan siparifl avanslar› aç›s›ndan inceledi¤imiz-
de; avanslar nitelikleri gere¤i hizmetin görülmesi veya mal›n teslimi ile
ilgili bir yükümlülük içermesi nedeniyle yükümlülük yerine getirilene
kadar borç olarak kaydedilmelidir. Al›nan siparifl avanslar› nitelikleri ge-
re¤i; ticari borçlar grubunda de¤il de ayr› bir grupta yer almal›d›r ki böy-
lece al›nan avanslarla ilgili muhasebe bilgisi, temsilde sadakat özelli¤ini
tafl›yabilsin. Ayr›ca al›nan siparifl avanslar› muhasebelefltirilirken sadece
yasal görünümleri ile de¤il, özleri ve ekonomik gerekçeleri de dikkate
al›narak muhasebelefltirilmelidir. Ayn› zamanda al›nan avanslar, örtülü
sermaye hesaplanmas›nda dikkate al›naca¤›ndan ilgili karar al›c›lar› aç›-
s›ndan önemlilik arz etmektedir.

ÇÖZÜMM
A
L‹l HAKEML‹ YAZILAR

Refereed Papers

‹SMMMO YAYIN ORGANIEYLÜL - EK‹M 200833



2.2. Al›nan Siparifl Avanslar›n›n Tekdüzen Hesap Plan› 
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi

TDHP aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, al›nan avanslar, ifllemin ekonomik
özü gere¤i ticari borçlar grubundaki hesaplar d›fl›nda özel bir borç gru-
bu olan; k›sa vadeli yabanc› kaynaklarda 34 nolu hesap grubu ile uzun
vadeli yabanc› kaynaklarda 44 nolu hesap grubunda yer almaktad›r.

34 nolu grupta gerek sat›fl sözleflmeleri dolay›s›yla gerek di¤er ne-
denlerle, iflletme taraf›ndan üçüncü kiflilerden al›nan avanslar yer al›r-
ken, 340 ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI ve 349 ALINAN D‹⁄ER AVANS-
LAR hesaplar› kullan›l›r. ‹flletmenin sat›fl amac›yla gelecekte yapaca¤›
mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peflin tahsil etti¤i tutarlar “340
ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI” hesab›nda izlenir. Siparifl avanslar› d›fl›n-
daki avanslar “349 ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR” hesab›nda izlenir (Ak-
do¤an, Sevilengül, 357-361). 44 nolu grupta sat›fl sözleflmeleri ve di¤er
nedenlerle al›nan ve vadeleri bir y›l› aflan avanslar yer al›rken, bu grup-
ta 440 ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARI ve 449 ALINAN D‹⁄ER AVANSLAR
hesaplar› kullan›l›r. 

Al›nan siparifl avanslar›; y›llara yayg›n inflaat ve onar›m iflleri yapan
iflletmeler taraf›ndan da s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Hakedifller karfl›l›¤›nda,
nakden veya hesaben al›nan paralar “350-358 Y›llara Yayg›n ‹nflaat ve
Onar›m Hakedifl Bedelleri” hesab›nda izlenirken; yap›lan ifle karfl›l›k ol-
mayan ihzarat avans› gibi tahsilatlar ise “340 ALINAN S‹PAR‹fi AVANS-
LARI” hesab›nda aç›lacak bu konuya özel tali hesaplarda izlenir. 

3. GENEL OLARAK ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES‹ 

Ortaklardan al›nan siparifl avanslar›n›n örtülü sermaye müessesesi
bak›m›ndan de¤erlendirilmesine geçmeden önce örtülü sermayenin ne
oldu¤unun, hangi unsurlar›n örtülü sermaye say›ld›¤›n›n hat›rlat›lmas›n-
da yarar olacakt›r.
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3.1. Örtülü Sermayenin Tan›m›

Örtülü sermaye KVK md. 12(1)’de aç›kça tan›mlanm›flt›r.1 Buna gö-
re, “kurumlar›n, ortaklar›ndan veya ortaklarla iliflkili olan kifliler-
den do¤rudan veya dolayl› olarak temin ederek iflletmede kulland›k-
lar› borçlar›n, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte, kurumun
öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›sm›, ilgili hesap dönemi için örtü-
lü sermaye say›l›r”. Bu hükümle, ortaklar ve ortakla iliflkili kiflilerden ya-
p›lan toplam borçlanmalar›n, kurumun öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›s-
m› örtülü sermaye say›lm›flt›r.2

KVK md. 11(b)’de ise, örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz, kur
fark› ve benzeri giderlerin kurum kazanc›n›n tespitinde has›lattan indirile-
meyece¤i hükme ba¤lanm›flt›r. Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faiz,
kur fark› ve benzeri giderlerin kurum kazanc›n›n tespitinde dikkate al›n-
mamas› bir vergi güvenlik müessesesi niteli¤inde olup, öz sermaye üzerin-
den hesaplan faiz ve benzeri giderlerin kurum kazanc›nda dikkate al›na-
mayaca¤›n›n do¤al sonucudur (Arpac›, 2003, 18).

Kurum ortaklar›n›n kuruma öz sermaye olarak koymalar› gereken de-
¤erleri öz sermaye olarak de¤il de borç olarak kuruma tahsis etmesi örtü-
lü sermaye olarak tan›mlanabilir. Baflka bir ifadeyle, örtülü sermaye uygu-
lamas›nda ortaklar›n iflletmedeki sermaye paylar› ortaklardan al›nan borç-
lar fleklinde görünmektedir. Vergi sistemimizde örtülü sermaye ile ilgili dü-
zenlemelere esas olarak kurum kazanc›n›n ortaklar ve di¤er iliflkili kifliler
lehine afl›nd›r›larak vergi kayb›n›n önüne geçilmesi amac›yla yer verilirken
(Öncel, 1978, 173-174), bu uygulamaya vergi yükünü hafifletme amac›n›n
d›fl›nda bir tak›m nedenlerle de baflvurulmaktad›r. 
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1 5520 say›l› KVK’ nda (yeni KVK) ise kurumun vas›tal› ve vas›tas›z iliflkili oldu¤u, s›k› ekonomik münasebet içinde bulundu¤u kiflilerin
kimler oldu¤u yani iliflkili kifliler aç›kça belirtilmifltir.

2 KVK md. 12(6)’de ise hangi borçlanmalar›n örtülü sermaye olarak say›lmayaca¤› dört bentte belirtilmifltir. Ancak bunlar›n aras›nda 
ortaklardan al›nan avanslar yer almamaktad›r.



3.2. Örtülü Sermayenin Unsurlar›

Ortaklardan veya ortaklardan iliflkili kiflilerden temin edilen tutarlar›n
öz sermaye niteli¤inde olabilmesi için baz› özellikleri tafl›malar› gerek-
mektedir. Bu özellikler Öncel (1978)’in yaklafl›m› temel al›narak objektif
ve sübjektif unsurlar bafll›klar› alt›nda inceleme konusu yap›lacakt›r.

3.2.1. Objektif Unsurlar

‹flletmenin ortaklar›yla ve ortaklar›n›n iliflkili oldu¤u kiflilerle olan
borç iliflkisinin örtülü sermaye aç›s›ndan de¤erlendirilmesi ve iflletmenin
örtülü sermaye karfl›s›ndaki durumunun benzer iflletmelerle karfl›laflt›r›-
labilir hale getirebilmek için objektif bir tak›m kriterlerin ortaya konul-
mufl olmas› gerekir.

3.2.1.1. Borçlanman›n Ortaklardan veya Ortaklarla ‹liflkili 
Kiflilerden Yap›lmas›

Kurum orta¤› bir gerçek kifli olabilece¤i gibi KVK md.2’de belirti-
len kurumlardan biri de olabilir. Bu bak›mdan sermaye flirketleri, iktisa-
di kamu müesseseleri, dernek ve vak›flara ait iktisadi iflletmeler koope-
ratifler ve ifl ortaklar› gerçek kiflilerle birlikte ortak say›l›p iliflkili kifli ola-
rak nitelendirilebilir. Ortaklar aras›nda kurumdaki sermaye paylar›n›n
miktar› aç›s›ndan örtülü sermaye müessesesi karfl›s›nda herhangi bir
farkl› yaklafl›m söz konusu de¤ildir.3

Örtülü sermaye uygulamas›nda ortakla iliflkili kifli;
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3 Ancak, ‹MKB’de ifllem gören hisse senetlerini elde tutma fleklindeki bir ortakl›k durumunda, örtülü sermaye uygulamas›nda, söz konusu
kiflinin örtülü ortak olarak nitelendirilmesi için elde bulundurulan senetlerin en az %10 ortakl›k pay› sa¤lamas› gerekir.



- Orta¤›n, do¤rudan veya dolayl› olarak en az %10 oran›nda oy veya
kâr pay› hakk›nda sahip oldu¤u bir kurumu ya da,

- Do¤rudan veya dolayl› olarak orta¤›n veya ortakla iliflkili bu kurumun
sermayesinin, oy veya kâr pay› hakk›na sahip hisselerinin en az %10’unu
elinde bulunduran gerçek kifli veya kurumu ifade etmektedir (KVGT Seri
No: 1 bafll›k: 12.1.2).

3.2.1.2. Al›nan Borçlar›n ‹flletmede Kullan›lmas›

Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için borcu alan kurumun bu bor-
cu iflletme veya yat›r›m harcamalar›nda kullanmas› gerekmektedir. Bu bor-
cun ayn› flartlarla ortak ya da ortakla iliflkili baflka bir kuruma aktar›lmas› ha-
linde iflletmede kullan›lan bir borçtan söz etmek mümkün olmayacak ve bu
borçlanma nedeniyle örtülü sermaye oluflmayacakt›r.4

5422 say›l› KVK uygulamas›nda ise al›nan borcun örtülü sermaye ola-
rak de¤erlendirilebilmesi için di¤er flartlarla birlikte, iflletmede “devaml› ola-
rak” kullan›lmas› durumu aranmaktayd›. Al›nan borcun iflletmede devaml›
olarak kullan›lmas› ise orta ve uzun vadeli borçlarda görülmektedir. Bu ne-
denle ortaklardan temin edilen k›sa vadeli krediler örtülü sermaye unsuru
olarak de¤erlendirilmemekteydi. Konuyla ilgili içtihatlar da k›sa ve uzun va-
deli krediler ayr›m› çerçevesinde kurum bünyesinde bir y›ldan az kalm›fl
kredilerde süreklilik unsuru görmemekte, bir y›l ve daha fazla kurumda kul-
lan›lm›fl krediler ise di¤er koflullar› da tafl›malar› halinde örtülü sermaye ola-
rak de¤erlendirilmifltir (Öncel, 1978, 178). 5520 say›l› kanunla al›nan borcun
iflletmede devaml› olarak kullan›lmas› flart› kald›r›lm›fl, di¤er flartlar›nda ger-
çekleflmesi durumunda al›nan borcun iflletmede herhangi bir süreye ba¤l›
kal›nmaks›z›n kullanmas› örtülü sermaye niteli¤i olarak de¤erlendirilmesi yo-
luna gidilmifltir.
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4 Bilindi¤i gibi, sermaye flirketlerinin birleriyle ortakl›k iliflkisi kurmas›n›n amac› yönetim, sermaye ve denetim aç›s›ndan birleflmek 
suretiyle, hem finans ve yönetim yap›lar›n› güçlendirmek ve hem de bu suretle ticari hayat ve ticari organizasyonlara aha güçlü kat›l›m
sa¤lamakt›r. Bu nedenlerle grup flirketleri aras›nda finans kaynaklar›n› grup amaçlar› do¤rultusunda ifl birli¤i içinde kullanmalar› son 
derece do¤ald›r (K›z›lot, 1996, 62).



3.2.1.3. Borçlanman›n Öz Sermayenin Üç Kat›n› Aflmas›

Ortak veya ortakla iliflkili kifliden temin edilip iflletmede kullan›lan
borçlar›n hesap döneminin bafl›ndaki öz sermayesinin üç kat›n› aflan k›s-
m› örtülü sermaye olarak tan›mlanm›flt›r (KVGT Seri No: 1, bafll›k
12.1.15). Buna göre, ortaklardan al›nan borçlar için ödenen faiz, kur far-
k› ve benzeri giderlerin tamam› kanunen kabul edilmeyen gider olarak
nitelendirilmeyecek, bunlar›n sadece ortaklardan al›nan ve öz sermaye-
nin üç kat›n› aflan k›sma isabet eden k›sm› kurum kazanc›ndan indirile-
meyecektir.

3.2.2. Sübjektif Unsur

Ortaklardan al›nan borç tutarlar› üzerinden hesaplanan faiz, kur far-
k› ve benzeri giderlerin kurum kazanc›ndan indirilerek kurumlar vergisi
matrah›n›n afl›nd›r›lmas›, vergi kaç›rma amac›, örtülü sermayenin sübjek-
tif unsurunu oluflturmaktad›r (Öncel, 1978, 178).

3.3. Örtülü Sermaye Müessesesinde Al›nan Siparifl 
Avanslar›n›n Durumu

Al›nan siparifl avanslar›n›n ticari borçlardan ayr› bir niteli¤e sahip
olmas›na ve ayr› hesaplarda izlenmesine ra¤men KVK md. 12(6)’da ör-
tülü sermaye olarak de¤erlendirilmeyecek borçlanmalar içinde say›lma-
m›fl, 1 Seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤i’nde de al›nan avansla-
r›n özellikle örtülü sermaye hesab›nda dikkate al›naca¤› belirtmifltir.
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4. ORTAKLARDAN ALINAN S‹PAR‹fi AVANSLARININ ÖRTÜLÜ
SERMAYE MÜESSESES‹ BAKIMINDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Ortaklardan al›nan siparifl avanslar›, ortaklardan al›nan borçlardan
ayr› bir niteli¤e sahip olmas›na ve ayr› hesaplarda izlenmesine ra¤men,
KVK uygulamas›nda ortaklardan al›nan borçlarla özdefl kabul edilerek
örtülü sermaye unsuru olarak nitelendirilmektedir. ‹lk olarak, ortaklar-
dan al›nan siparifl avanslar› KVK md. 12(6)’da örtülü sermaye say›lmaya-
cak borçlanmalar içinde yer almam›flt›r. ‹kinci olarak da, 1 Seri nolu Ku-
rumlar Vergisi Genel Tebli¤i’nde ortaklardan al›nan siparifl avanslar›n›n
örtülü sermaye hesab›nda dikkate al›naca¤› özellikle belirtmifltir. Söz ko-
nusu tebli¤de “gelecekte yap›lacak baz› mal ve hizmet teslimleri karfl›l›-
¤›nda peflin al›nan ya da verilen de¤erleri ifade eden avanslar, siparifl
yöntemi ile mal alan iflletmenin, siparifl ettikleri iktisadi de¤erlerin üreti-
minde üretici iflletmeye finansman imkân› sa¤lamak amac›yla verilebile-
ce¤i gibi, sat›fl fiyat›n› düflük tutmak ve sat›fl garantisi sa¤lamak amac›y-
la da verilebilmektedir. Avanslar hangi amaçla verilirse verilsin iflletme-
ye finansman imkân› sa¤lad›¤› aç›kt›r. Dolay›s›yla, al›nan avanslar da ifl-
letme bak›m›ndan al›nan borç olarak de¤erlendirilecek ve örtülü serma-
ye hesaplanmas›nda dikkate al›nacakt›r.” ifadesi yer alm›flt›r. Bu hüküm-
de avans sözcü¤ü ile ortaklardan al›nan siparifl avanslar›n›n ifade edildi-
¤i anlafl›lmaktad›r.5

Bilindi¤i gibi, iflletmeler iliflkili kiflilerle gerçeklefltirdikleri mal ve
hizmet al›m sat›m ifllemlerinde ticari icaplara uygun hareket etmek du-
rumundad›rlar. Bu kapsamda, belirlenecek fiyat›n KVK md. 13’de dü-
zenlenen emsallere uygunluk ilkesine uygun olmas› gerekmektedir. Ak-
si durum transfer fiyatland›rmas› konusunda iflletmenin vergisel aç›dan
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5 Üçüncü kiflilerden ve ortaklardan al›nan siparifl avanslar› 34 ve 44 nolu hesap gruplar›nda izlenirken, siparifl avans› d›fl›nda ortaklardan
al›nan her türlü borç (örne¤in sermaye art›r›m› için al›nan avanslar) 331 ve 431 nolu ORTAKLARA BORÇLAR hesaplar›nda izlenmektedir.



elefltirilmesine neden olacakt›r. Bu flekilde, ticari icaplara uygun mal ve
hizmet al›m sat›m ifllemlerinde taraflar›n siparifl avans› talep etmesi de
gündeme gelebilmektedir. Baflka bir ifadeyle, iflletmeler sadece üçüncü
kiflilerle olan ticari iliflkilerinde de¤il, ortaklar›yla ya da ortaklar›n›n ilifl-
kili kiflileriyle olan ticari iliflkilerinde de siparifl avans› talep edebilmek-
tedirler.

Ortaklardan al›nan siparifl avanslar›n›n örtülü sermaye müessesesi
bak›m›ndan de¤erlendirilmesinde söz konusu siparifl avanslar›n›n baz›
özellikleri göz önünde al›narak aç›klamalar yap›lacakt›r.

4.1. Al›nan Siparifl Avanslar›n›n Karfl›l›¤› Mal Teslimi ya da 
Hizmet ‹fas›d›r

Avans›n karfl›l›¤› ticari borçta oldu¤u gibi anapara ve faiz olmamak-
ta, sözleflme konusu olan mal›n teslimi veya hizmetin ifas› olmaktad›r.
Bu bak›mdan, iflletmeler aç›s›ndan al›nan siparifl avanslar› ticari borçlar-
dan farkl› olmakta, avans›n al›nmas›yla gelir tahakkuk etmemekte, has›-
lat do¤mamaktad›r. ‹flletmeler taraf›ndan al›nan siparifl avanslar› ve borç-
lar aras›ndaki bu fark Maliye Bakanl›¤›n›n bir ‹ç Genelgesi’nde de konu
olmufltur (VUK ‹ç Genelgesi S›ra No: 1993/1). Buna karfl›l›k siparifl
avanslar›n›n iflletme için bir finansman kayna¤› olmas›, örtülü sermaye
kapsam›nda de¤erlendirilmesi için yeterli görülmektedir.

4.2. Al›nan Siparifl Avanslar› Faiz ya da Kur Fark› 
Hesaplamas›na Konu Olmamaktad›r

Ticari borçlar için do¤al olarak faiz hesaplanmakla birlikte, yaban-
c› para ile temin edilen tutarlar için kur farklar› da finansman giderleri
kalemi alt›nda kurum kazanc›ndan indirilebilmektedir. Bunun karfl›l›¤›n-
da al›nan avanslar için faiz hesaplamas› söz konusu olmamaktad›r. 
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Döviz cinsinden al›nan avanslarda kur fark›n›n hesaplan›p gider
olarak dikkate al›n›p al›namayaca¤› konusu da tart›flmal›d›r. Bu noktada,
al›nan avanslar›n parasal bir kalem olup olmad›¤›n›n dolay›s›yla, mukay-
yet de¤ere göre de¤erlendirilip de¤erlendirilmeyece¤inin aç›kl›¤a kavufl-
turulmas› gerekmektedir. SPK’n›n konuya yaklafl›m›, al›nan avanslar›n
parasal bir kalem olmad›¤›, bu nedenle de mukayyet de¤erle de¤erlen-
dirilmesi gerekti¤idir. Sonuç olarak da herhangi bir kur fark›n›n ortaya
ç›kmayaca¤›d›r.

5520 say›l› KVK’da yeniden düzenlenen örtülü sermaye müessese-
si faizsiz olarak kullan›lan yabanc› kaynaklar›n örtülü sermaye karfl›s›n-
daki durumunu da de¤ifltirmifltir. 5520 say›l› KVK’da al›nan borcun “de-
vaml› olarak” kurumda kullan›lma zorunlulu¤u kald›r›lm›fl ve örtülü ser-
mayenin tespitinde emsal kurum karfl›laflt›rmas› yerine öz sermaye ile k›-
yaslama yoluna gidilmifltir. Bu de¤ifliklikler anlafl›laca¤› üzere faizsiz ola-
rak ortaklardan al›nan tutarlar›n örtülü sermaye karfl›s›ndaki durumunu
kökten de¤ifltirmifltir. Eski KVK’ nda ortaklardan faizsiz olarak al›nan tu-
tarlar örtülü sermaye aç›s›ndan herhangi bir sonuç yaratmazken, yeni
KVK’ nda öz sermayenin tan›m›nda yer alan “kurumun öz sermayesinin
üç kat›n› aflan k›sm›” ifadesi kanunen kabul edilmeyen gider tutar›n› et-
kiler hale gelmifltir. Öyle ki, faizsiz olarak ortaklardan ve iliflkili kifliler-
den temin edilen tutarlar örtülü sermaye hesaplanmas›nda hesaplamaya
dahil edilerek kurumun öz sermaye tutar›n›n artmas›na neden olacakt›r. 

Örne¤in, öz sermayesi 1.000.000 YTL olan bir kurumun ortaklar›n-
dan ve ortaklarla iliflkili kiflilerden 4.500.000 YTL borç alm›flt›r. Al›nan
borcun 2.500.000 YTL’si için 50.000 YTL faiz ve kur fark› ödenmifl, ka-
lan borç tutar› ise al›nan avanslardan olufltu¤u için herhangi bir finans-
man gideri hesaplanmam›flt›r. 5520 KVK ve 1 Seri Nolu Kurumlar Vergi-
si Kanunu Genel Tebli¤i uygulamas›nda al›nan avanslar örtülü sermaye
unsuru olarak kabul edildi¤inden örtülü sermaye limit hesab›nda dikka-
te al›nacakt›r. Bu durumda kurumda kullan›lan örtülü sermaye tutar›
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1.500.000 YTL [4.500.000-(1.000.000 x 3)] olarak hesaplanacakt›r. Örtülü
sermayeye isabet eden, indirimi kanunen kabul edilmeyen faiz ve kur
fark› ise 30.000 YTL [(1.500.000 x 50.000) / 2.500.000] olacakt›r.

Örtülü sermaye unsuru kabul edilen ve limit hesab›nda dikkate al›-
nan 2.000.000 YTL tutar›ndaki avans için ise herhangi bir faiz ya da ben-
zeri gider hesaplanmam›flt›r. Bu nedenle de vergi hukuku aç›s›ndan sa-
dece al›nan avans aç›s›ndan herhangi bir sonuç ortaya ç›kmam›flt›r. An-
cak 5520 say›l› KVK ve 1 Seri Nolu KVGT al›nan avanslar örtülü serma-
ye unsuru olarak nitelendirildi¤inden limit hesab›nda dikkate al›nm›fl,
üzerinden faiz ödenmemifl olmas›na ra¤men kurumun ödeyece¤i ku-
rumlar vergisini kanunen kabul edilmeyen gider tutar›n› artt›rarak azal-
mas›na neden olmufltur. E¤er, al›nan avanslar limit hesab›nda dikkate
al›nmasayd› kurumun ortaklar›ndan ve ortaklar›n iliflkili kiflilerinden al-
m›fl oldu¤u borçlar›n hiç biri öz sermaye olarak kabul edilmeyecek ve
örtülü sermaye üzerinden ödenen faiz, kur fark› ve benzeri giderler için
herhangi bir kanunen kabul edilmeyen gider söz konusu olmayacakt›r.6

Al›nan siparifl avanslar›nda faiz ve kur fark› hesaplanmamas› kimi
zaman bu tutarlar›n sözleflme konusu mal veya hizmetin fiyatlar›na yan-
s›t›lmas›na neden olmaktad›r. Ancak ortaklardan al›nan siparifl avansla-
r›nda, transfer fiyatland›rmas› düzenlemeleri nedeniyle böyle bir uygula-
maya gitmek mümkün görünmemektedir.

Mal veya hizmetin al›c›s› vermifl oldu¤u siparifl avans›n›n karfl›l›¤›n-
da bir faiz geliri elde etmedi¤inden, piyasa fiyat›na göre nispeten düflük
bedelli mal veya hizmet talebinde bulunabilmektedir. Söz konusu iliflki
iflletme ile üçüncü kifliler aras›nda gerçekleflen mal ve hizmet ticaretin-
de geçerli oldu¤unda vergisel aç›dan herhangi bir elefltiri konusu ortaya
ç›kmayacakt›r. Ancak, ortaklarla veya ortaklar›n›n iliflkili oldu¤u kimse
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5 Al›nan avanslar ç›kt›ktan sonra kalan 2.500.000 YTL öz sermayenin üç kat›n› aflmad›¤›ndan bu tutar için ödenen 50.000 YTL’nin 
tamam› kurum kazanc›ndan indirilebilir durumdad›r.



lerle olan ticari iliflkide al›nan avanslar karfl›l›¤›nda piyasa fiyat›na göre dü-
flük belirlenecek transfer fiyat›, iflletmenin örtülü kazanç da¤›t›m› konusun-
da elefltirilmesine neden olabilecek, iflletme cezal› tarhiyatla karfl› karfl›ya
kalabilecektir.

4.3. Siparifl Avanslar›n›n ‹flletmeye Finansman ‹mkân› 
Sa¤lamas›

Örtülü sermayenin sübjektif unsuru, kurumlar vergisi matrah›n› afl›n-
d›rmakt›r. Baflka bir ifadeyle vergi kaç›rma amac› ve niyeti örtülü sermaye
uygulamas›n›n sübjektif unsurunu oluflturmaktad›r (Öncel, 1978, 179).7

Avanslar›n al›n›fl amac› ise, sözleflme konusu mal veya hizmetin üretimine
finansman sa¤lamak, söz konusu mal ve hizmetlerin zaman›nda al›nmas›-
n› garantiye almak veya ucuz fiyata almak ya da fiyat hareketlerinden et-
kilenmemektir. Ayr›ca, bunun d›fl›nda kurum kazanc›n›n afl›nd›r›lmas› gibi
amaç bulunmamaktad›r. Al›nan siparifl avanslar›nda faiz veya kur farklar›
tahakkuk ettirilmemesi de bunu desteklemektedir. Buna karfl›l›k, ortaklardan
ya da ortaklar›n iliflkili oldu¤u kiflilerden temin edilen tüm tutarlarla birlikte
siparifl avanslar›n›n faizsiz de olsa iflletmeye finansman olana¤›n› tan›mas›
örtülü sermaye limit hesab›nda dikkate al›nmas›na neden olmufltur.

4.4. Siparifl Avanslar›n›n ‹flletmede Kulan›m Süresi

Önceki bafll›klarda da ifade edildi¤i gibi 5520 say›l› kanunla ortaklar-
dan al›nan borcun örtülü sermaye olarak de¤erlendirilebilmesi için ifllet-
mede devaml› olarak kullan›lmas› flart› kald›r›lm›flt›r. Bu bak›mdan ortak-
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lardan ya da ortaklar›n iliflkili oldu¤u kiflilerden temin edilen tüm borçla-
r›n iflletmede kullan›m süresine ba¤l› olmaks›z›n örtülü sermaye unsuru
olarak de¤erlendirilmesi gerekir. Böylece genellikle iflletmede kullan›mla-
r› k›sa süreli olan, iflletmede kullan›mlar› sözleflme konusu mal veya hiz-
metin teslime kadar geçen süreyle s›n›rl› olan siparifl avanslar›n›n da örtü-
lü sermaye unsuru olarak de¤erlendirilmesi gerekir.

5. SONUÇ

Ortaklardan ve ortaklarla iliflkili kiflilerden al›nan siparifl avanslar›n›n
muhasebe ilkeleri çerçevesinde de¤erlendirildi¤inde ifllemin özü önemli
olmaktad›r. Bu nedenle, al›nan siparifl avanslar› ticari borçlar ya da di¤er
borçlar gibi genel olarak al›nan borç olarak tan›mlan›p, s›n›fland›r›lmama-
l›d›r. Ticari borçlarla al›nan siparifl avanslar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda, avans-
lar›n faiz veya kur fark› hesaplamas›na konu olmamalar›, amaçlar›n›n söz-
leflme konusu mallar›n teslimiyle hizmet ifas›n›n gerçekleflmesini garanti
alt›na almak ya da fiyat risklerinden korunmak olmas›, parasal yükümlü-
lük yerine mal teslimi veya hizmet ifas› yükümlülü¤ü tafl›mas› gibi ticari
borçlardan farkl› özellikleri ön plana ç›kmaktad›r. Al›nan siparifl avansla-
r›yla borçlar aras›ndaki bu farkl›l›klar, al›nan siparifl avanslar›n›n ticari
borçlar grubu d›fl›nda özel bir borç grubunda izlenmesini gerekli k›lm›fl ve
TDHP’n›nda böyle bir ayr›ma gidilmifltir. Bu ayr›m da göstermektedir ki,
al›nan siparifl avanslar› nitelik yönünden ticari borçlar ve di¤er borçlardan
farkl›d›r.

Al›nan siparifl avanslar›, KVK uygulamas›nda ise 1 Seri Nolu Kurum-
lar Vergisi Genel Tebli¤i ile ticari borçlarla özdefl kabul edilerek, ortaklar-
dan al›nan siparifl avanslar›n›n ticari borçlarla birlikte örtülü sermaye un-
suru oldu¤u ve örtülü sermaye limit hesaplamas›nda dikkate al›naca¤› be-
lirtilmifltir. Bu düzenlemenin temelinde, al›nan siparifl avanslar›n›n ne fle-
kilde ya da ne amaçla al›n›rsa al›ns›n iflletmeye bir finansman imkân› tan›-
mas› bulunmaktad›r.
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