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SİRKÜLER         İstanbul, 16.08.2016  

Sayı: 2016/136        Ref:4/136 

 

 

Konu:  

6728 SAYILI KANUN İLE 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE 

FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

6728 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun” 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.  

 

6728 sayılı Kanunun 74. Maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 

Şirketleri Kanununun “İstisnalar ve vergi nispetinin tespiti” başlıklı 37. maddesinin birinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
(1) Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu 

sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar 

ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen 

kağıtlar damga vergisinden, bu kağıtlarla ilgili 

yapılacak işlemler harçtan müstesnadır. 

 

(2) Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan 

kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan 

taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı 

adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır. 

(1)  Finansal kiralama sözleşmeleri, bu 

sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar, 

finansal kiralama konusu malların teminine 

ilişkin kiralayan ve satıcı arasında düzenlenen 

sözleşmeler ile bunların teminatı amacıyla 

düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu 

kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler (finansal 

kiralama konusu gayrimenkullerin 

kiralayanlar tarafından devir alınmasına 

ilişkin tapu işlemleri hariç) harçtan 

müstesnadır. 

 

(2) Satıp geri kiralama yöntemi ile yapılan 

kiralama sözleşmeleri kapsamında kiralanan 

taşınmazların sözleşme süresi sonunda kiracı 

adına tapuya tescili tapu harcından müstesnadır. 

 

Bu düzenlemelere göre, finansal kiralama şirketlerinin finansal kiralamaya konu edecekleri 

malları temin etmek amacıyla bu malları satın alacakları satıcılar ile düzenleyecekleri 

sözleşmeler damga vergisinden, bu kâğıtlar ile yapılacak işlemler harçlardan istisna olacaktır.  

 

Diğer taraftan, finansal kiralamaya konu edilmiş gayrimenkullerin kiralayanlar tarafından 

devir alınması sırasında tapuda bir harç istisnası olmayacağı kanun metnine parantez içi bir 

hüküm olarak eklenmiştir.  
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6728 sayılı Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160809-1.pdf 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

(*) 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, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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