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ASELSAN VERGİ POLİTİKASI 

Hakkımızda 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkânlarla karşılanması için 1975 yılında 

kurulan ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ASELSAN” veya “Şirket”); Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı’na (“TSKGV”) bağlı bir anonim şirkettir. ASELSAN hisselerinin %74,20’si TSKGV’ye 

aittir. %25,80’lik kısım ise Borsa İstanbul’da (“BİST”) işlem görmektedir. 

Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN; başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak 

üzere yurtiçi ve yurtdışı ihtiyaç makamlarının, haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik 

harp, elektro-optik, aviyonik, insansız sistemler, kara, deniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze 

sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik, otomasyon ve sağlık teknolojilerine 

yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. 

Kurumlar Vergisi 

ASELSAN, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tâbidir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap 

döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve 

ilgili ayın sonuna kadar tek seferde ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler 

itibarıyla oluşan kazançlar üzerinden geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen 

tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. 

Türkiye’deki vergi mevzuatı uyarınca, mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla beş yıl boyunca 

ileriye taşınabilirler. Ayrıca vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi idaresince beş yıl içerisinde 

incelenebilmektedir. 

ASELSAN’ın cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için konsolide finansal 

tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmaktadır. Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı 

ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak 

tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi yükümlülükleri, 

konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 

Vergiye tâbi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın 

tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 

kazançlar, vergiye tâbi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği 

takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

Vergi Planlaması 

Şirket’in vergi süreçleri için iç prosedürlerle tanımlanmış sorumluluk sınırları vardır. İç prosedürlerle 

belirlenmiş görev ve sorumluluklarının temelini vergi kanunlarının gerekliliklerini yerine getirme, kanun 

değişimlerine uyum ve güncel değişimlerin aktif olarak takip edilerek üst yönetimin bilgilendirilmesi 

oluşturmaktadır. Şirket’in vergi planlaması, işlerin vergi açısından en verimli şekilde yürütülmesini 

sağlarken ilgili tüm yasalara uygun şekilde yürütülmesini sağlayarak işletmenin ticari ihtiyaçlarını 

desteklemeyi amaçlar. Vergi planlaması, karar verme süreçlerine dahil olur ve alınacak bir kararın 

muhtemel vergisel sonuçlarının belirlenmesi sürecine girdi sağlar. 

Şirket, sürdürülebilir sonuçlar sağlamak için vergi pozisyonunu iş birimlerinin hedefleriyle ve genel iş 

stratejisiyle uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla Şirket vergilerini uygunsuz bir şekilde 

azaltmak amacıyla, gerçek dışı veya anormal vergi sonuçları doğuracak herhangi bir faaliyette 

bulunmamaktadır. Şirket’in ödediği vergi, doğrudan iş stratejisi ve faaliyetleriyle ilgilidir ve Şirket, 

yalnızca iş geliştirme veya operasyonel ihtiyaçlar için ülke dışında faaliyetler yürütmektedir. 
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Transfer Fiyatlandırması 

ASELSAN, 2019 yılından beri OECD tarafından yayınlanan “Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı 13. Eylem 

Planı” kapsamında Ülke Bazlı Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmektedir. 

Şirket’in transfer fiyatlandırması politikası, uluslararası emsallere uygunluk ilkesine uyumlu olup, 

işlemlerin niteliğine göre ekonomik analiz ve dokümantasyon ile desteklenmektedir. Fiyat aralığı ve kâr 

düzeyinin belirlenmesi için ilgili ülke mevzuatına uygun olarak yerel transfer fiyatlandırması 

dokümantasyonunda gerekli kıyaslama analizlerine yer verilmektedir. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla 

Örtülü Kâr Dağıtımı Genel Tebliği kapsamında Şirket, Kurumlar Vergisi Beyannamesi'nin ekinde yer alan 

“Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Ortaklık ve Örtülü Sermaye Formu”nu doldurup 

beyan etmektedir. 

Vergi Teşvikleri 

ASELSAN, kuruluş stratejisi olan milli teknoloji kazanımı hedeflerine uygun olarak, ülkemizin savunma 

sanayiinde dışa bağımlılığının azaltılması, savunma ve güvenlik ihtiyaçlarının milli imkânlar ile 

karşılanması için Ar-Ge kabiliyetini her yıl artırmakta, yenilikçi, yüksek teknolojiye sahip ve güvenilir 

ürünler geliştirmeye devam etmektedir. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 

Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun uygulaması kapsamında 

elde edilen kazançlar 31 Aralık 2028 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Kamu Otoriteleri İle İlişkiler 

Yasal sorumluluklar ve devlet desteklerinden faydalandıran kamu otoriteleri ile olan ilişkiler iş birliğine 

dayalı ve profesyonel bir şekilde yürütülür. Vergi ve diğer yasal düzenlemeler konusunda çalıştay ve 

forumlara katılım sağlanarak kamu otoriteleri ile etkileşim sağlanmaktadır. 

Konsolidasyona Tabi İştirakler 

Konsolidasyona tâbi gerek bağlı ortaklıklarımız, gerekse iş ortaklıklarımız faaliyet gösterdikleri 
ülkelerdeki vergi mevzuatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekte olup, vergisel 
alacaklarına/yükümlülüklerine ilişkin denetimden geçmiş finansal tablolarını ve beyannamelerini ilgili 
otoritelere sunmaktadır. 
 

 


