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No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 
 

 

Konu: 29.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1854  sayılı Karar’da; 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri yeniden 
belirlenmiştir. 
 
Özet: 29.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1854  sayılı Karar’da; 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkında 
açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 
 

29.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1854  sayılı Karar’da; 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 
inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 
üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri yeniden belirlenmiştir. 

2011/1854 sayılı Karar’da, daha önce 2010/1182 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam mükellef 
kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlere yönelik düzenlemeye ek 
olarak tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından 
sağlanan gelirlere uygulanacak tevkifat oranları ve bu kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile 
iktisap veya elden çıkarılması ya da vadesi beklenmeksizin satışı halinde lehe kalacak paralar 
üzerinden uygulanacak BSMV oranları ile GVK Geç. 67. Maddede yer alan mahsup sırasına ilişkin 
fıkrada varantlara yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar 
aşağıda yer almaktadır. 

I. Kira Sertifikalarına Yönelik Düzenlemeler 

1.Tevkifat Uygulamaları 

 GVK Geçici 67 inci maddesinde yer alan oranları düzenleyen 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 
sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı 
alt bendi “3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve 
kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç 
edilen tahvillerden ve kira sertifikalarından elde edilenler hariç) için %10," şeklinde 

mailto:info@erkymm.com�
http://www.erkymm.com/�
mailto:info@erkymm.com�


A: Acıbadem  Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4             34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL  
T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com   W: www.erkymm.com   Sayfa 2 

değiştirilmiştir. 
  

 KVK 15, KVK 30 ve GVK 94 üncü maddelerinde yer alan tevkifat oranlarını düzenleyen 
2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Kararnamelerin eki Kararların 1 inci 
maddelerinin birinci fıkralarının (7), (4) ve (3) numaralı bentlerinin (b) alt bentleri: 

“b) Diğerlerinden; 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10, 

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7, 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3, 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0,  

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10, 

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7, 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3, 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için % 10," 

şeklinde değiştirilmiştir. 

 KVK 15 üncü maddede yer alan tevkifat oranlarını düzenleyen 12/1/2009 tarihli ve 
2009/14594 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı 
bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

"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);" 

Yapılan bu değişiklikler ile; 

 Yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarının da GVK Geçici 67/2 kapsamında olmadığı, yurt 
dışında ihraç edilen kira sertifikaları için uygulanacak stopaj oranlarının GVK 94, KVK 15 ve 
KVK 30 uncu madde kapsamında olduğu açıklığa kavuşturulmuştur.  

 Varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikaları için anılan 
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maddelerde düzenlenen stopaj oranları; tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç 
edilen tahvillerden elde edilen faizlere uygulanan stopaj oranlarında olduğu gibi vadeye göre 
değişiklik gösterir hale getirilmiştir.  

 Varlık kiralama şirketleri tarafından Türkiye’de ihraç edilen kira sertifikaları için ayrıca bir 
düzenleme yapılmadığından bu sertifikalardan elde edilecek gelirlere GVK Geçici 67/2 
kapsamında stopaj uygulanmaya devam edilecektir. 

2. BSMV Uygulamaları 

Varlık kiralama şirketleri tarafından yurt içinde ihraç edilen kira sertifikalarının elden çıkarılması veya 
repo işlemine tabi tutulması dolayısıyla lehe kalan paralara uygulanması gereken BSMV nispeti 
hazine bonosu ve devlet tahvilleri ile Türkiye’de ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden tahvillerde 
olduğu gibi yüzde 5'ten yüzde 1'e indirilmiştir. 

Söz konusu kıymetlerin itfasına yönelik olarak ayrıca bir düzenleme yapılmadığından; itfa dolayısıyla 
elde edilecek gelirlerden % 5 oranında BSMV uygulanmaya devam edilecektir.  

II. Varantlara Yönelik Düzenlemeler 

2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi i-aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

"ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak 
yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 
aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları 
hisse senetleri hariç) elde edilen kazançlar için %0, diğer kazançlar için %10." 

Buna göre, GVK Geçici 67 inci maddenin mahsubu düzenleyen 11. fıkrasına İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları da dahil edilmiştir. 

EK: 29.06.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
 
 
 
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. 
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B.K.K. No 2011/1854 
Resmi Gazete Tarihi 29/06/2011 
Resmi Gazete No 27979 
Kapsam 

 

Karar Sayısı : 2011/1854 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli 
Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/4/2011 tarihli ve 39869 sayılı yazısı üzerine, adı geçen 
Kanunların anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

26/4/2011 TARİHLİ VE 2011/1854 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ 

KARAR 

  

MADDE 1 - 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (7) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"b) Diğerlerinden; 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10, 

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7, 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3, 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0, 

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10, 

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7, 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3, 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için % 10," 

MADDE 2 - 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (4) numaralı bendinin birinci paragrafı ve (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"4 - Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen 
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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);" 

"b) Diğerlerinden; 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10, 

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7, 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3, 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0, 

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10, 

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7, 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3, 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için % 10," 

MADDE 3 - 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci paragrafı ve (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"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);" 

"b) Diğerlerinden; 

ba) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin; 

i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 10, 

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 7, 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3, 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden %0, 

bb) Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının; 
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i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 10, 

ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 7, 

iii) Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3, 

iv) Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 

bc) (ba) ve (bb)'de belirtilenler dışında kalanlar için % 10," 

MADDE 4 - 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi ile (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde 
sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahviller ve kira sertifikalarından 
elde edilenler hariç) için %10," 

"ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan 
vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı 
kuruluş varantlarıdahil olmak üzere hisse senetlerinden (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri 
hariç) elde edilen kazançlar için %0, diğer kazançlar için %10." 

MADDE 5 - 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka 
ve sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki 
Kararın 1 inci maddesinin (f) ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"f) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 
kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan 
paralar üzerinden %1, 

g) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 
kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1," 

MADDE 6 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 

 

 

 

mailto:info@erkymm.com�
http://www.erkymm.com/�

