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KONU: Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden ve Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her Türlü 

Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulaması Hakkında.  

31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de Kurumlar Vergisi 1 Seri 

No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı. 

Bültenimizde Tebliğin Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden ve Kira Sertifikası İhracı Amacıyla Her 

Türlü Varlık ve Hakların Satışından Doğan Kazançlarda İstisna Uygulamasına ilişkin 

açıklamalarına yer verilmektedir.  

1) Sat-kirala-geri al işlemlerinde istisna için belirlenen 2 yıllık sürenin hesabı: 

Tebliğin “5.6.2. Kurumlar Vergisi Kanununun yayım tarihinden sonra gerçekleşen satış 

işlemlerinde istisna uygulaması” başlıklı bölümünün ikinci paragrafı ile “5.6.2.3.1. İki tam yıl süre 

ile aktifte bulundurulma” başlıklı bölümünün üçüncü paragrafı Tebliğ metninden çıkarılmıştır. 

Aynı Tebliğin “5.6.2.3.1.4. Aynı kuruma ait iştirak hisselerinin iktisabında 2 yıllık sürenin tespiti” 

başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere “5.6.2.3.1.5. Sat-kirala-geri al işlemine veya kira 

sertifikası ihracına konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere satışında 2 yıllık sürenin tespiti” 

başlıklı bölüm eklenmiştir. Buna göre;  

Kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım 

bankalarına devredilen taşınmazların kiracı tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte bulundurma 

süresinin hesabında, bu taşınmazların finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve 

yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınacaktır. 

Aynı şekilde, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların 

kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu 

taşınmazların kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu süreler 

de dikkate alınacaktır. 

2) Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna uygulaması: 

Tebliğ ile yapılan düzenlemeye ilişkin olarak 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne 

“5.15. Sat-kirala-geri al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna uygulaması” başlıklı yeni  bir 

bölüm eklenerek, söz konusu istisna uygulaması kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. 

 Bu bölümde yapılan açıklamalardan öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir: 

 Sat-kirala-geri al işlemi; her türlü taşınır ve taşınmaz malların 6361 sayılı Kanun 

kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, kiracılar 
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(Kurumlar Vergisi mükellefleri) tarafından kiralayan kurumlara (finansal kiralama şirketleri, 

katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları) satışı, kiralayanlar tarafından kiracılara 

kiralanması ve kiralayanlarca söz konusu varlıkların kiracılara kira süresi sonunda devrine 

ilişkin süreci ifade etmektedir. 

 Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri 

alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması gerekmektedir. 

 İstisnaya konu edilecek satış kazancı, satış işlemi ile birlikte doğacağından, satış işlemi ister 

peşin isterse vadeli olarak yapılmış olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. 

İstisna, satış kazancının % 100 üne uygulandığından, kazancın tamamı özel fon hesabına 

alınacaktır. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, kiracılarca varlıkların 

kiralayanlara satışının yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin başından itibaren kazancın 

beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması 

gerekmektedir. 

 Fon hesabına alınan kazanç tutarı kiracı tarafından sadece varlıklar için ayrılacak 

amortismanların itfasında kullanılabilecektir. Bunun dışında başka bir hesaba nakledilmesi, 

işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması ya da kurumun 

tasfiyesi halinde, istisna uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, 

vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

 Taşınır ve taşınmaz malların, sat-kirala-geri al işlemine konu edilmesi dolayısıyla kiracı 

nezdinde doğan ve istisna uygulamasına konu kazanç tutarı, satış tarihi itibarıyla 

hesaplanacaktır. İstisna kapsamındaki değerlerin satışından kaynaklanan alacaklar için 

alınan faiz, komisyon ve benzeri gelirler ile satış bedelinin döviz cinsinden belirlenmesi 

durumunda ortaya çıkan kur farklarının da istisna kazancın tespitinde dikkate alınması 

mümkün bulunmamaktadır. 

 Taşınır veya taşınmazların bir kiracı kurum tarafından, sat-kirala-geri al 

sürecinin tamamlanması kaydıyla, birden fazla defa sat-kirala-geri al işlemine veya kira 

sertifikası ihracına konu edilmesinden sonra üçüncü kişilere satılması halinde, üçüncü 

kişilere yapılan satıştan doğan kazancın tespitinde, taşınır veya taşınmazın bu kiracı 

tarafından ilk defa bu işlemlere konu edildiği tarihteki net bilanço aktif değeri dikkate 

alınacaktır. 

 Taşınır ve taşınmaz malların, sat-kirala-geri al süreci tamamlanmadan kiralayan kurumlar 

tarafından finansal kiralama yöntemi dahil olmak üzere (6361 sayılı Kanunda yer alan 

sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilememesi halleri hariç), üçüncü kişi 
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ve kurumlara satılması halinde, kiralayanlar tarafından elde edilen kazanç dolayısıyla bu 

istisnadan yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 

 2/8/2013 tarihinden itibaren istisna kapsamındaki taşınmazlarını sat-kirala-geri al işlemine 

konu etmiş olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, bu işlemlerden doğan satış kazançlarını, 

satış işleminin gerçekleştiği tarihi izleyen takvim yılının başından itibaren ilgili döneme 

ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar özel fon hesabına almış 

olmaları kaydıyla anılan tarihten itibaren bu istisnadan yararlanabilmeleri mümkün 

bulunmaktadır. Buna göre, özel fon hesabına almamış olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 

ilgili dönem defter kayıtlarında geriye dönük olarak bu kazançlarının özel fon hesabına 

alınmasına ilişkin düzeltme yapmaları mümkün olmadığından, bu işlemleri 

dolayısıyla istisnadan yararlanamayacaklardır. 

 Diğer taraftan, sat-kirala-geri al işlemine konu edilen taşınır malların satışından elde 

edilecek kazançlarda istisna uygulaması 9/8/2016 tarihinden itibaren mümkün olacaktır. 

 Konuya ilişkin örnek uygulamalar ilgili Tebliğde yer almaktadır.  

 

3) Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda 

istisna uygulaması:  

Tebliğ ile yapılan düzenlemeye ilişkin olarak 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne 

“5.16. Kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan 

kazançlarda istisna uygulaması” başlıklı yeni  bir bölüm eklenerek, söz konusu istisna 

uygulamasına açıklık getirilmiştir. 

Bu bölümde yapılan açıklamalardan öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir. 

 İstisnanın kapsamına, kira sertifikası ihracına dayanak her türlü varlık ve haklar girmektedir. 

 Varlık veya hakkın varlık kiralama şirketine, kira sertifikası ihracı amacıyla ve sözleşme 

sonunda geri alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması zorunludur. 

Dolayısıyla, kira sertifikası ihracına ilişkin olarak kaynak kuruluş ile varlık kiralama şirketi 

arasında düzenlenecek sözleşmede bu işleme konu edilen varlık veya hakkın; varlık 

kiralama şirketine kira sertifikası ihracı amacıyla satıldığına ve sözleşme süresinin sonunda 

kaynak kuruluş tarafından geri alınacağına ilişkin hüküm bulunmaması veya hüküm 

bulunmakla beraber bu hükümlere fiilen uyulmaması halinde istisnadan yararlanılması 

mümkün değildir. 

 İstisnaya konu edilecek satış kazancı, satış işlemi ile birlikte doğacağından, satış işlemi ister 

peşin isterse vadeli olarak yapılmış olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. 
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 Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden varlık ve hakların satışından elde edilecek 

istisna kazancın, kaynak kuruluş tarafından pasifte özel bir fon hesabına 

alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, kaynak kuruluşlarca 

varlık ve hakların varlık kiralama şirketlerine satışının yapıldığı yılı izleyen hesap 

döneminin başından itibaren kazancın beyan edildiği döneme ait kurumlar vergisi 

beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması gerekmektedir. İstisna satış kazancının % 

100 üne uygulandığından kazancın tamamı fon hesabına alınacaktır.  

 Fon hesabına alınan kazanç tutarı kaynak kuruluş tarafından sadece bu varlıklar için 

ayrılacak amortismanların itfasında kullanılabilecektir. Bunun dışında başka bir hesaba 

nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması 

ya da kurumun tasfiyesi halinde (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç), istisna 

uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve 

gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. 

 Kira sertifikası ihracına konu edilen varlık veya haklara ilişkin olarak kaynak kuruluş 

tarafından hesaplanacak amortismanların, varlık kiralama şirketine ilk kez devrinden önce 

ilgili varlık veya hakkın kaynak kuruluştaki net bilanço aktif değerine isabet eden kısmı 

kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecek, kalan kısmı ise sadece özel fon 

hesabından mahsup edilebilecektir. 

 Varlık ve hakların, kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı 

dolayısıyla kaynak kuruluş nezdinde doğan ve istisna uygulamasına konu kazanç tutarı, satış 

tarihi itibarıyla hesaplanacaktır. 

 İstisna kapsamındaki varlık ve hakların satışından kaynaklanan alacaklar için alınan faiz, 

komisyon ve benzeri gelirler ile satış bedelinin döviz cinsinden belirlenmesi 

durumunda ortaya çıkan kur farklarının da istisna kazancın tespitinde dikkate 

alınması mümkün bulunmamaktadır. 

 Döviz üzerinden veya vadeli olarak gerçekleşen satışlarda, yabancı paraların ya da 

alacakların değerlemesinden kaynaklanan unsurlar vergi matrahının tespitinde gelir veya 

gider unsuru olarak dikkate alınacaktır. 

 Kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden varlık veya hakkın, düzenlenen sözleşme 

kapsamında varlık kiralama şirketi tarafından kaynak kuruluşa kiralanması 

durumunda söz konusu kiralama işlemi, Vergi Usul Kanununun mükerrer 290 ıncı 

maddesinde yer alan şartları taşıması kaydıyla, anılan madde hükümleri çerçevesinde 
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değerlendirilecek olup varlık kiralama şirketi ile kaynak kuruluş tarafından buna 

göre değerlemeye tabi tutulacaktır. 

 Kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketine devredilen varlık veya hakkın, 

sözleşme sonunda geri alınmış olması kaydıyla, aynı kaynak kuruluş tarafından birden fazla 

defa kira sertifikası ihracına veya sat-kirala-geri al işlemine konu edilmesinden sonra 

üçüncü kişilere satılması halinde, bu satış kazancının tespitinde varlık veya hakkın bu 

kaynak kuruluş tarafından ilk defa bu işlemlere konu edildiği tarihteki net bilanço aktif 

değeri dikkate alınacaktır. 

 

 
 
 
Saygılarımla, 

Serdar GÜMÜŞAY 

Yeminli Mali Müşavir 

 


