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SAT-KİRALA-GERİ AL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAYIMLANDI. 
 

31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 11 

No’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Tebliği ile “Sat-Kirala-Geri Al İşlemleri ve Bu İşlemlerden 

Sağlanan Kazançlarda İstisna Uygulaması” ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 

1. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden sağlanan kazançlarda istisna uygulamasından 
kimler faydalanabilecektir? 
 
 6361 sayılı Kanun kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması 

şartıyla taşınır ve taşınmaz mallarını finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile 
kalkınma ve yatırım bankalarına devreden kurumlar vergisi mükellefleri, 

 Bu varlıkları devraldıkları kurumlara kira süresi sonunda devreden finansal kiralama 
şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları. 
 

Not1: İstisna şartlarının sağlanması kaydıyla, kurumların tam veya dar mükellefiyete tabi 

olmasının istisna uygulamasında bir önemi bulunmamaktadır. 

2. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden sağlanan kazançlarda istisna uygulamasına 
konu olacak iktisadi kıymetler nelerdir? 
 
İstisna uygulamasına her türlü taşınır ve taşınmaz mallar konu olabilecektir. 

3. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden sağlanan kazançlarda istisna uygulamasından 
yararlanma şartları nelerdir? 
 
 Taşınır veya taşınmazın kiralayanlara, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri 

alınması şartıyla satıldığı hususunun sözleşmede yer alması 
 Satış kazancının özel fon hesabında tutulması 
 Fon hesabında tutulan kazancın işletmeden çekilmemesi 
 

4. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden sağlanan kazançlarda uygulanacak istisna 
oranı nedir? 

 
İstisna, satış kazancının %100’üne uygulanacaktır. 

 

5. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden sağlanan kazançlarda istisna hangi dönemde 
uygulanacaktır? 

 
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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6. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden sağlanan kazançlarda istisna uygulaması 
şartlarından, “Satış Kazancının Özel Fon Hesabında Tutulması” ile ilgili dikkat edilecek 
noktalar nelerdir? 

 
 Varlıkların satışından elde edilecek istisna kazancın, kiracı tarafından pasifte özel bir fon 

hesabına alınması gerekmektedir. 

 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. 

 İstisna kazanç tutarı, satışın yapıldığı dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup 

kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnadan 

yararlanılabilecektir. 

 İstisnadan geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılması mümkündür. Ancak 

belirtilen süre içerisinde söz konusu kazancın fon hesabına alınmaması durumunda, 

kurumlar vergisi beyannamesinde istisnadan yararlanılamayacaktır. Bu durumda geçici 

vergi dönemleri itibarıyla yararlanılan istisna nedeniyle zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergilerden kaynaklanan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ayrıca 

aranacaktır. 

 

7. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden sağlanan kazançlarda istisna uygulaması 
şartlarından, “Fon Hesabında Tutulan Kazancın İşletmeden Çekilmemesi” ile ilgili 
dikkat edilecek noktalar nelerdir? 

 

 Fon hesabına alınan kazanç tutarı kiracı tarafından sadece, gerek kira süresi boyunca 

gerekse kira süresinin sonunda varlıkların geri alınmasından sonra bu varlıklar için 

ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki 

net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılabilecektir. 

 Fon hesabına alınan kazanç tutarının 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. 

 Sat-kirala-geri al işlemine konu edilen varlıklara ilişkin olarak gerek kira süresi boyunca 

gerekse kira süresinin sonunda varlıkların geri alınmasından sonra kiracılar tarafından 

hesaplanacak amortismanların, kiralayan kurumlara devrinden önce (birden fazla kere 

sat-kirala-geri al işlemine konu edilen varlıkların ilk kez devrinden önce) ilgili varlığın 

kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden kısmı kurum kazancının tespitinde 

dikkate alınabilecek, kalan kısmı ise sadece özel fon hesabından mahsup edilebilecektir. 
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8. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden sağlanan kazançlarda istisna uygulaması nasıl 
gerçekleştirilecektir? 

 
 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, istisna kazancın tespitinde dikkate alınmayacaktır. 

 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. 

 İstisnaya konu edilen satış kazancı, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında 
tutulacak ve özel fon hesabında tutulan bu tutar sadece kiracı tarafından bu varlıklar için 
ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki 
net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılabilecektir. 

 

9. Sat-Kirala-Geri Al İşlemlerinden sağlanan kazançlarda istisna 
uygulamasında başlangıç tarihi nedir? 

 
 Söz konusu istisna, 2/8/2013 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 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, 2/8/2013 tarihinden sonra gerçekleştirdikleri sat-kirala-geri al işlemlerinden 
doğan kazançlarını, satış işleminin gerçekleştiği tarihi izleyen takvim yılının başından 
itibaren ilgili döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar, 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 
yararlanamayacakları tabiidir. 

 Diğer taraftan, sat-kirala-geri al işlemine konu edilen taşınır malların satışından elde 
edilecek kazançlarda istisna uygulaması 9/8/2016 tarihinden itibaren mümkün olacaktır. 

 

 

 

Saygılarımızla, 


