
KİRA SERTİFİKALARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI  
   

22.12.2020 tarih 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. Madde uyarınca aşağıda yer alan oranlarda 

değişiklik yapılmıştır. İlgili karar, Resmi Gazetede yayımladığı 22.12.2020 tarihi itibariyle 

yürürlüğe girmiştir. Karara göre,22.12.2020 - 31.12.2021 tarihleri arasında iktisap edilecek kira 

sertifikaları için aşağıdaki oranlar uygulanacaktır;    
  

   
TAM MÜKELLEF 

KURUM  

TAM MÜKELLEF 

GERÇEK KİŞİ  

DAR MÜKELLEF 

KURUM  

DAR MÜKELLEF  

GERÇEK KİŞİ  

KİRA  

SERTİFİKASI  

GELİRİ  

(1) Türkiye'de ihraç 

edilenlerden;  

a) Anonim, eshamlı 

komandit ve limited 
şirketler ile yatırım 

fonları tarafından elde 
edilen gelirler;  

- %0 oranında stopaja 

tabi.  

b) Yukarıda sayılanların 

dışındaki kurumlar 

tarafından elde edilen 

gelirler;  

- Bir yıldan kısa 

vadeli kira sertifikaları  
(24.05.2020 tarihinden 

itibaren iktisap edilenler)  

%15,  

- 23.12.2020 –  

31.12.2021 (bu tarihler 
dahil) arasında iktisap 
edilenler;  

•Vadesi 6 aya kadar (6 ay 

dahil) olanlara sağlanan 
gelirlerden %5  

•Vadesi 1 yıla kadar (1 

yıl dahil) olanlara 

sağlanan gelirlerden %3 

•Vadesi 1 yıldan uzun 

olanlara sağlanan 

gelirlerden %0  
  

(1) Türkiye'de ihraç 
edilenler;  

a) Bir yıldan 
kısa vadeli kira  

sertifikaları 

(24.05.2020 

tarihinden itibaren  

iktisap edilenler)  

%15  

b) 23.12.2020 
– 31.12.2021 (bu 

tarihler dahil) 
arasında iktisap 
edilenler;  

•Vadesi 6 aya kadar 

(6 ay dahil) olanlara 
sağlanan gelirlerden  

%5  

•Vadesi 1 yıla kadar 
(1 yıl dahil) olanlara  

sağlanan gelirlerden  

%3  

•Vadesi 1 yıldan 

uzun olanlara 

sağlanan gelirlerden  

%0  

* Stopaj 

nihai vergidir.  

* Beyan 

edilemez.  

  
  

(1) Türkiye'de ihraç 

edilenlerden;  

a) Anonim, eshamlı 

komandit ve limited 
şirket niteliğindeki 

yabancı kurumlar ile  

Sermaye Piyasası 

Kanunu’na göre 

kurulan yatırım 

fonları ve yatırım 

ortaklıklarıyla 

benzer nitelikte 

olduğu Maliye 

Bakanlığınca 

belirlenen yabancı 

kurumlar tarafından 

elde edilen gelirler;  

- %0 oranında 

stopaja tabi.  

b) Yukarıda 

sayılanların 

dışındaki 

kurumlar 

tarafından elde 

edilen gelirler; - 

Bir yıldan kısa 

vadeli kira  

sertifikaları 

(24.05.2020 

tarihinden itibaren  

iktisap edilenler)  

%15,  

- 23.12.2020 – 
31.12.2021 (bu 

tarihler dahil) 
arasında iktisap 

edilenler;  
•Vadesi 6 aya kadar 

(6 ay dahil) olanlara 
sağlanan gelirlerden  

%5  

•Vadesi 1 yıla kadar 

(1 yıl dahil) olanlara  

sağlanan gelirlerden  

%3  

•Vadesi 1 yıldan 

uzun olanlara 
sağlanan gelirlerden  

%0  

*Stopaj nihai 
vergidir.  

* Beyan edilmez.  

  
  
  

(1) Türkiye'de ihraç 
edilenler;  

a) Bir yıldan kısa 
vadeli kira  

sertifikaları 

(24.05.2020 

tarihinden itibaren  

iktisap edilenler)  

%15,  

- 23.12.2020 – 
31.12.2021 (bu 

tarihler dahil) 
arasında iktisap 
edilenler;  

•Vadesi 6 aya kadar 

(6 ay dahil) olanlara 
sağlanan gelirlerden  

%5  

•Vadesi 1 yıla kadar 
(1 yıl dahil) olanlara  

sağlanan gelirlerden  

%3  

•Vadesi 1 yıldan 

uzun olanlara 

sağlanan gelirlerden  

%0  

- Hazine  

Müsteşarlığı Varlık 

Kiralama A.Ş. 

tarafından ihraç* 

Stopaj nihai vergidir.  

* Beyan edilemez.  

  

  



   
TAM MÜKELLEF 

KURUM  

TAM MÜKELLEF 

GERÇEK KİŞİ  

DAR MÜKELLEF 

KURUM  

DAR MÜKELLEF 

GERÇEK KİŞİ  

ALIM SATIM  

KAZANÇLARI  

Türkiye'de ihraç 

edilenlerden 1) Anonim,  

eshamlı komandit ve 

limited şirketler ile 

yatırım fonları 

tarafından elde edilen 

kazançlar; - %0 oranında 

stopaja tabi.  

2) Yukarıda sayılanların 

dışındaki kurumlar 

tarafından elde edilen 

kazançlar;  

- Bir yıldan kısa 
vadeli kira sertifikaları  

(24.05.2020 tarihinden  

itibaren iktisap edilenler)  

%15,  

- 23.12.2020 –  

31.12.2021 (bu tarihler 

dahil) arasında iktisap 

edilenler;  

•6 aydan az süreyle (6 ay 

dahil) elde tutulanların 

elden çıkarılmasından 

doğan kazançlardan %5 

•1 yıldan az süreyle (1 yıl 

dahil) elde tutulanların 

elden çıkarılmasından 

doğan kazançlardan %3 

(1) •1 yıldan fazla süreyle 

elde tutulanların elden 

çıkarılmasından doğan  

kazançlardan  

%0  

.  

  

(1) Türkiye'de ihraç 

edilenlerden elde 

edilen kazançlar;  
Bir yıldan kısa 

vadeli kira  

sertifikaları 

(24.05.2020 

tarihinden itibaren  

iktisap edilenler)  

%15,  

- 23.12.2020 – 
31.12.2021 (bu 

tarihler dahil) 

arasında iktisap 

edilenler;  
•6 aydan az süreyle 

(6 ay dahil) elde 
tutulanların elden 

çıkarılmasından  
doğan kazançlardan 

%5  

•1 yıldan az süreyle 

(1 yıl dahil) elde 

tutulanların elden 

çıkarılmasından  

doğan kazançlardan 

%3  

•1 yıldan fazla 

süreyle elde 
tutulanların elden 

çıkarılmasından  

doğan kazançlardan 
%0  
  

(1) Banka ve aracı 
kurum aracılığıyla 

Türkiye'de ihraç 
edilenlerden; 1) 

Anonim, eshamlı 
komandit ve limited 

şirket niteliğindeki 
yabancı kurumlar 

ile  

Sermaye Piyasası 

Kanunu’na göre 

kurulan yatırım 

fonları ve yatırım 

ortaklıklarıyla 

benzer nitelikte 

olduğu Maliye 

Bakanlığınca 

belirlenen yabancı 

kurumlar 

tarafından elde 

edilen kazançlar; - 

%0 oranında 

stopaja tabi. 2) 

Yukarıda 

sayılanların 

dışındaki kurumlar 

tarafından elde 

edilen kazançlar;  

- Bir yıldan 

kısa vadeli kira  

sertifikaları 

(24.05.2020 
tarihinden itibaren  

iktisap edilenler)  

%15,  

- 23.12.2020 

– 31.12.2021 (bu 
tarihler dahil) 

arasında iktisap 

edilenler;  

•6 aydan az süreyle 
(6 ay dahil) elde 

tutulanların elden 

çıkarılmasından  

doğan kazançlardan 
%5  

•1 yıldan az süreyle 
(1 yıl dahil) elde 

tutulanların elden 
çıkarılmasından  

doğan kazançlardan 
%3  

•1 yıldan fazla 
süreyle elde 

tutulanların elden 
çıkarılmasından 

doğan kazançlardan 
%0* Stopaj nihai 

vergidir.  
  

1) Banka ve aracı 

kurum aracılığıyla 

Türkiye'de ihraç 

edilenlerden elde 

edilen kazançlar;  

Türkiye’de ihraç 

edilenlerden 

sağlanan kazançlar;  

- Bir yıldan 
kısa vadeli kira  

sertifikaları 

(24.05.2020 
tarihinden itibaren 

iktisap edilenler)  

%15,  

- 23.12.2020 

– 31.12.2021 (bu 
tarihler dahil) 

arasında iktisap 
edilenler;  

•6 aydan az süreyle 
(6 ay dahil) elde 

tutulanların elden 

çıkarılmasından  
doğan kazançlardan 
%5  

•1 yıldan az süreyle 
(1 yıl dahil) elde 

tutulanların elden 
çıkarılmasından  

doğan kazançlardan 
%3  

•1 yıldan fazla 

süreyle elde 

tutulanların elden 

çıkarılmasından 

doğan kazançlardan 

%0.  

(1) Dar mükellef kurumlara ilişkin açıklamalarımız, Türkiye'de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar için geçerlidir.  

(2) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Md.2/1 kapsamında sayılan şirketler     

(3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar (sermaye Şirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited 

Şirketler ile yatırım fonları) dışındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflar ile iktisadi işlemeleri ve iş 

ortaklıkları örnek verilebilir.  

(4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul 

kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette 



bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul 

edilmektedir.   

  

  


