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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 24.05.2020 

Sirküler No     : 2020.78 
 

 

Konu: Finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri 

(VKŞ) tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira 

sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden 

çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopaj oranı,  %15 

olarak belirlenmiştir. 

 

Özet: 24 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2569 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6362 sayılı Kanun’a (Sermaye 

Piyasası Kanunu) göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış 

finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri (VKŞ) 

tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira 

sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden 

çıkarılmasından doğan kazançlardan yapılan stopajın oranı 

%15 olarak belirlenmiştir. 

 

Buna göre 6362 sayılı Kanun’a (Sermaye Piyasası Kanunu) göre 

Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman 

bonolarından ve varlık kiralama şirketleri (VKŞ) tarafından 

ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından 

sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan 

kazançlardan yapılan stopajın oranı %15 olarak belirlenmiştir. 

 

Bu değişiklik kapsamında 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı’nın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) 

numaralı alt bendi ile (ç) bendinde de gerekli düzenlemeler 

yapılmıştır. 

 

Karar’da ayrıca yukarıdaki alt bentlerde geçen “hisse senetleri” 

ibareleri “paylar”, “Hazine Müsteşarlığı” ibareleri de “Hazine 

ve Maliye Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, yayımı tarihinden (24 Mayıs 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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2020) itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanun’a göre Sermaye 

Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık 

kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından 

elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihi olan 

24.5.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler, 

yayımı tarihi olan 24.5.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

  

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


