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SİRKÜLER                 İstanbul, 30.04.2013  

Sayı: 2013/113               Ref: 4/113 

 

Konu:  

VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YURT DIŞINDA İHRAÇ 

EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINA SAĞLANAN GELİRLER STOPAJ 

KAPSAMINA ALINMIŞ OLUP, STOPAJ ORANI SIFIR OLARAK 

BELİRLENMİŞTİR 

27.04.2013 tarihli ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2013/4552 sayılı Karar ile, 

2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı kararlarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz 

konusu değişiklikler  27.04.2013 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.  

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri 

hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 

1’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan ", Kamu 

Ortaklığı İdaresi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı alt bentte yer alan "menkul 

kıymetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri 

tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına" ibaresi eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  

 
7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı 

bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından 

(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu 

menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf 

olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 

örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi 

partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 

uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 

edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)  

 

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile 

Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve 

Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul 

kıymetlere sağlanan gelirlerden % 0, 

7. 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı 

bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından 

(Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu 

menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf 

olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek 

örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi 

partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi 

uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul 

edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)  

 

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile 

Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince 

çıkarılan menkul kıymetlere ve 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca 

kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 

yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına 
sağlanan gelirlerden % 0, 
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5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete 

tabi kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları 

hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1 

inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan "menkul 

kıymetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri 

tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına" ibaresi eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  

 
4. Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları 

ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç 

edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık 

teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine 

bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 

Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul 

kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından 

ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan 

gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına 

veya başka bir değere endeksli menkul 

kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları 

kesintiye tabi tutulmaz);  

 

a. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile 

Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince 

çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden 

% 0, 

4. Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları 

ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç 

edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık 

teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine 

bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, 

Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul 

kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından 

ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan 

gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına 

veya başka bir değere endeksli menkul 

kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları 

kesintiye tabi tutulmaz);  

 

a. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile 

Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince 

çıkarılan menkul kıymetlere ve 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca 

kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 

yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına 
sağlanan gelirlerden % 0, 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları 

hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1 

inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan "menkul 

kıymetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri 

tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına" ibaresi eklenmiştir. 
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Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  

 
3. Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları 

ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç 

edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık 

teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine 

bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi,  

3. Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları 

ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç 

edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık 

teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine 

bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi,  
 

Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul 

kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından 

ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan 

gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına 

veya başka bir değere endeksli menkul 

kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları 

kesintiye tabi tutulmaz);  

 

a. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile 

Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince 

çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden 

% 0, 

Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul 

kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından 

ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan 

gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına 

veya başka bir değere endeksli menkul 

kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları 

kesintiye tabi tutulmaz);  

 

a. Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile 

Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince 

çıkarılan menkul kıymetlere ve 4749 sayılı 

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca 

kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 

yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına 
sağlanan gelirlerden % 0, 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE DENETİM YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş  

 

 

 

 

 

EK: 

2013/4552  Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
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(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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27 Nisan 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28630 

BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2013/4552 

 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bazı maddelerinde yer alan 

tevkifat nispetleri ve vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 4/4/2013 

tarihli ve 433 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2013 tarihinde 

kararlaştırılmıştır. 

 

 Abdullah GÜL 

 CUMHURBAŞKANI 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

 S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN 

 Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 H. YAZICI E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V. Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı 

 S. KILIÇ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V. Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 M. GÜLER C. YILMAZ Ö. ÇELİK M. ŞİMŞEK 

 İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 N. AVCI İ. YILMAZ V. EROĞLU 

 Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı 

 M. MÜEZZİNOĞLU B. YILDIRIM 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
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8/4/2013 TARİHLİ VE 2013/4552 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ 

KARAR 

MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) 

numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan ", Kamu Ortaklığı İdaresi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı alt 

bentte yer alan "menkul kıymetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 

Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç 

edilen kira sertifikalarına" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 2 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi 

kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli 

ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı 

bendinin (a) alt bendinde yer alan "menkul kıymetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 4749 sayılı Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri 

tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesinti oranları 

hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (3) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan "menkul kıymetlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama 

şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarına" ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

 

2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarının  

Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 

3/2/2009 27130 
  

 


