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Özet

Çeşitli dini ve ekonomik sebeplerden dolayı İslami finansın son yıllardaki en önemli
enstrümanlarından biri haline gelen Sukuk, faizsiz tahvil veya bono olarak da nitelendirilen borç
senetleridir. Sukuk sertifikalarının ikincil piyasalarda işlem görebilen ve gerçek bir varlığa dayanan
yapısı, Sukuku yatırımcılar için cazip kılmaktadır. Türkiye'deki Sukuk uygulaması mevzuatta kira
sertifikaları olarak yer bulmuştur.

Yazımızda sukuk kavramı tanımlanarak, sukuk ile klasik bono arasındaki farklar özetlenmiş
sonrasında Türkiye'deki Sukuk olarak adlandırılan kira sertifikalarından, bu kira sertifikalarının
çeşitlerinden, kira sertifikalarının nasıl ihraç edildiğinden bahsedilmiştir. Türkiye'deki sukuk
piyasasının tarihçesi ve gelişiminden bahsedilerek son olarak da kira sertifikalarının vergisel
avantajlarına vergi türleri itibariyle değinilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sukuk, kira sertifikası, islami finansman, vergisel avantajlar.

1. Giriş

İslam dünyasında faizin yasak olması, faizsiz İslami yatırım araçları piyasasının oluşmasını
sağlamıştır. Bu anlamda İslami finansman sertifikası olarak da nitelendirebilecek olan Sukuk ön
plana çıkmıştır. Sukuk, esas olarak varlık finansmanı için çıkarılmakta olup, sukuk ihracı ile elde
edilen fonla alınan varlık/yapılan yatırımdan elde edilecek gelirin sukuk sahiplerine belli
dönemlerde ödenmesi esasına dayanmaktadır.

İlk olarak Malezya hükümeti tarafından, İslami bankaların varlık yönetimini kolaylaştırmak
amacıyla 2002 yılında ihraç edilmiş, müteakiben bu tür ihraçlar diğer İslam ülkelerinde ve
Müslüman olmayan ülkelerde de yapılmaya başlanmıştır. Devletler veya özel şirketler tarafından
ihraç edilen sukuklar, İslami finans sisteminde hızla gelişen yatırım araçları arasında yer
almaktadır.

İslam dünyasında herhangi bir risk almadan, zarara ortak olmayıp, yalnızca kara ortak olunması
da yasaklanan bir işlemdir. Bu hususlar dikkate alınmadan çıkarılan borçlanma araçları, İslami
borçlanma aracı olarak kabul edilemeyeceğinden İslam tahvili ya da faizsiz bono olarak da
adlandırılan ve faizsiz olması özelliği ile İslami esaslara uygun bir menkul kıymet olarak kabul
edilen Sukukun bir yatırım aracı olarak diğer araçların önüne geçmesini sağlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu yayımladığı Tebliğ ile kira sertifikalarına ilişkin esasları belirlemiştir.
Sukuk olarak bilinen finansman ve yatırım enstrümanının ülkemize özgü bir versiyonu olarak
mevzuatımıza giren kira sertifikaları hakkında temel bilgiler ve vergisel avantajlar ilerleyen
bölümlerde anlatılacak olup öncelikle Sukuk kavramının ne olduğuna değinilecektir.

2. Sukuk

2.1. Kavram
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Sukuk, Arapça "Sak" kökünden gelmektedir. Sak, kelime anlamı olarak sertifika veya vesika
anlamlarını içinde barındırmaktadır. Sukuk ise "Sak" kelimesinin çoğulu olduğundan, sertifikalar
anlamına gelir. Bu anlamda "finansal sertifika" anlamına gelen ve çok çeşitli çalışmalarda tahvilin
İslami muadili olarak tanımlanarak "İslam tahvili" adını alan sukuk, faizsiz olması özelliği ile İslami
esaslara uygun bir menkul kıymet olarak kabul edilmektedir.

En basit şekliyle sukuk bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını göstermektedir.
Sukukta yer alan hak-iddia sadece nakit akışı hakkı değil aynı zamanda mülkiyet hakkıdır. Bu,
sukuku geleneksel tahvillerden farklılaştırmaktadır. Sukuku daha anlaşılır kılmak için, geleneksel
bonolardan farklı yönleri ile onun özelliklerini ve sistemin işleyişini kısaca açıklamak yararlı
olacaktır.

2.2. Sukukun Geleneksel Bonolardan Farkları

Sukukun geleneksel bir yatırım aracı olan bonolardan farklarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

' Bonolar ihraç edenin belirli tarihlerde faiz ve ana parayı bono alıcısına ödemesini sözleşme ile
yükümlülük haline getiren borçlanma sözleşmesidir. Sukukta ise, sukuk alıcısı ilgili varlıkta tam
tasarruf hakkı kazanmaktadır.

' Bonolarda, bono sahipleri, bono ihraç edenin öz varlıklarının, mülkiyeti de dahil olmak üzere
kullanımı konusunda hiçbir hakka sahip olmazken, sukukta; sukuk alıcısına, sukuka konu
varlıkların satılmasından oluşacak hasılatın yanında, bu varlıklardan elde edilen gelirlerden de pay
alma hakkı verebilmektedir.

' Bonolarda ihraççı ve yatırımcı olarak iki taraf bulunurken sukukta, kaynak kuruluş (mal sahibi),
varlık kiralama şirketi (ihraççı) ve yatırımcı sıfatlarıyla üç taraf bulunmaktadır.

2.3. Sukukun Özellikleri

Sukukun ekonomik yararlarını kavrayabilmek için onun özelliklerini bilmek gerekir. Sukukun belli
başlı özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

' Sukuk, orta ve uzun vadeli sabit veya değişken getiri sağlayan faizsiz sermaye piyasası ürünüdür.

' Sukuk, likit bir enstrüman olup, ikincil piyasada işlem görmektedir.

' Kolay ve etkin ödeme yapılması sayesinde, yatırımcılara düzenli gelir akışı sağlamaktadırlar.

' Uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca, puanlamaya tabi olması nedeniyle, yatırımcılarca
risk/getiri analizinin yapılmasında rehber olarak kullanılmaktadır.

' Gelir ortaklığına dayandığından anti enflasyonist bir nitelik taşırlar.

' Kara dayalı bir ödeme aracı olduğundan ihraççılar için risk içermezler.

2.4. Sukuk Uygulamalarının Tarihçesi

Sukuk uygulamaları, ilk kez Malezya Hükümeti tarafından 2002 yılında gerçekleştirilmiştir.
Başlangıçta 500 milyon USD olarak ihraç edilen Malezya sukuklarının (% 51)'i Körfez ülkelerinde,
(% 30)'u Asya'da, (%15)'i Avrupa'da ve (% 4)'ü de Amerika'da satılmıştır. Uygulanan yapı ise bir
kamu kurumu olan Federal Malezya Arsa Ofisi elindeki arsaların kurulan bir SPV'ye (Kamu
Varlıkları Şirketi'ne) satılarak, oradan Malezya Hazinesi'ne kiralanarak elde edilen kira gelirlerinin,
SPV'ce ihraç edilen sukukların satıldığı kişilere gelir olarak aktarılmasını sağlayan bir yapı üzerine
inşa edilmiştir.

Malezya Sermaye Piyasası Kurulu (SC) sukuk ihracını sıkı kurallara bağlamıştır. Diğer tahvil
ihraçlarından farklı olarak ekstra yükümlülükler getirmiştir. Örneğin Malezya'da sukuk ihraç etmek
için, SC tarafından tanınan ve ilan edilen kişilerden oluşan "Şer-i Tavsiye Komisyonu"ndan olur
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alınması gerekmektedir. Böylece ihracın dayandığı faaliyetin İslami esaslara uygun olduğu
tescillenmiş olmaktadır. Öte yandan ihraçla ilgili bilgi ve belgeler ile ihraca ilişkin yapılması gereken
açıklamalar liste halinde ilan edilmiştir. Tüm ihraçların SC tarafından tanınan derecelendirme
kuruluşlarınca derecelendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca tüm İslami finansal araçlar
Malezya borsalarına kote olmamışlarsa, SC tarafından uygulanan Fully Automated System for
Issuing/Tendering ve Real Time Electronic Transfer of Funds and Securities sistemlerine tabi olmak
zorundadırlar.

İkincil piyasada işlem gören ilk sukuk ise, 2000 yılında Bahreyn'de görülmüştür. Müteakiben
Malezya, diğer İslam ülkeleri ve Müslüman olmayan ülkelerde de ihraçlar devam etmiştir. Uluslar
arası İslami Finans Piyasası (International Islamic Financial Market-IIFM) verilerine göre, sukuk
ihraçlarında genellikle özel sektör tahvilleri büyük bir paya sahiptir. 2007 yılında ihraç edilen sukuk
hacminin (% 81)'i şirketler tarafından gerçekleştirilmiştir.

2000 yılında Bahreyn hükümetinin 336 milyon USD'lik ihracı ile başlayan sukuklar, 2007 yılı
sonunda 89 milyar USD ihraç büyüklüğüne ulaşmıştır. Yine aynı ülkelerde 2007 yılında ihraç edilen
119 sukukun 88'i devletlere ait iken, 31 sukuk özel şirketler tarafından ihraç edilmiştir. Sukuk
ihraç eden şirketlerin büyük bölümü (% 31) İslami finans kurumları iken, bunları gayrimenkul ve
kamu hizmeti veren kurumlar takip etmiştir.

Sadece İslam dünyasında değil, uluslararası piyasalarda da global bir yatırım aracı olarak
kullanılmaya başlanan sukuk ihraçları, Lüksemburg Borsası'ndan sonra 20.7.2006 tarihinde ilk
defa Londra Borsası'na da kote edilmiştir. Dow Jones Endeksi ve CitiGroup Mart 2006'da Dow
Jones Citigroup Sukuk Indeks'ini hesaplamaya başlamış olup, İslam düzenlemeleri çerçevesinde
ihraç edilen finansman sertifikası sukukların performansını ölçmek amacıyla kullanılmaktadır.

2.5. Sukuk Sisteminin İşleyişi

Bu sistemde temel olarak üç taraf vardır.

Dayanak varlığın sahibi olan kuruluş (Originator/yükümlü): Kamu kurum ve kuruluşları,
belediyeler, özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren varlık sahipleri vs.

Özel amaçlı kurum (Special purpose vehicle/SPV): Sukuk ihracını gerçekleştiren ve yükümlü ile
sukuk alıcıları ve müşterileri arasında eşgüdümü sağlayan şirkettir.

Sukuk sahipleri (Investors/Yatırımcılar): İhraçtan sukuk sertifikası alan yatırımcılar. Bunun dışında
sukuk sertifikaları SPV'nin isteğine bağlı olarak sigorta ettirilirse (tekafül) İslami sigorta şirketi
devreye girebilir. Yine itfa tarihinde sukuk sertifikası bedelinin (ana para) ödenememesi rizikosunu
(default risk) ortadan kaldırmak için 3. kişi tarafından garanti (örneğin Hazine garantisi veya bir
banka garantisi) verilebilir.

Sistemin işleyişi ise şu şekildedir:

- Yükümlü, varlığın mülkiyetini temsil eden sukukun dayanağı olan varlığı önceden anlaşılmış olan
fiyattan, vade sonunda varlığı geri alma (buy back contract) koşuluyla SPV'ye satar.

- SPV, satın aldığı fiyata eşit şekilde vadeli sukuk sertifikası ihraç ederek finansmanı sağlar ve
varlığın satış bedelini yükümlüye öder.

- Kira sözleşmesi (icara, leasing agreement), belirlenmiş bir süre için yükümlünün, varlığı kiracı
olarak yeniden kiralaması amacıyla yükümlü ve SPV arasında imzalanır.

- SPV, yükümlüden periyodik olarak kira bedelini alır.

- Kira tutarı yatırımcılara (sukuk sahiplerine) önceden belirlenmiş periyodik kira kupon ödemeleri
şeklinde SPV tarafından payları oranında dağıtılır.
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- Vadede (itfa tarihinde) SPV, yükümlü ile arasındaki geri alım anlaşması çerçevesinde önceden
belirlenmiş bir fiyattan varlığı yükümlüye geri satar.

- Geri satış sonucu elde edilen bedel, SPV tarafından sertifika ana para ödemesi olarak sukuk
sahiplerine dağıtılır.

Sistemin işleyişinde sukuk yatırımcıları, periyodik kira bedeli ile birlikte vadede ana para ödemesi
de elde etmektedirler. Ayrıca sukuk sahipleri isterlerse, ellerindeki sukukları ikincil piyasada
devretme imkanına da sahiplerdir. Zira icara sukuk, ikincil piyasası olan likit bir enstrümandır.
Ancak yükümlünün ya da kiracı kuruluşun kira maliyetlerini karşılayamaması bir başka deyişle kira
bedellerini ödememesi veya sukukun dayanağı olan varlığı vadesinde geri alma yükümünü yerine
getirmemesi riski (default risk), sukuk sahipleri için mevcuttur. Ancak bu riskin, ihraççının Devlet
olması durumunda Hazine garantisi, ihraççının Devlet olmaması durumunda ise üçüncü tarafın
(örneğin bir banka) garantisi altında ihraç gerçekleştirilerek bertaraf edilebilmesi imkan
dahilindedir.

Bu çerçevede sukuk sisteminin işleyişinde, varlığını özel amaçlı kuruluşa devreden ve menkul
kıymetin itfası sırasında yatırımcılara geri ödemenin yapılabilmesi için kaynak temin etmesi
gereken yükümlünün mali gücünün garanti edilmesi sukuk ihracının başarılı olabilmesi noktasında
son derece önemlidir.

3.Türkiye'de Sukuk Uygulaması: Kira Sertifikası

İslam finans sistemi içerisinde önemli bir yer tutan sukuk ihraçları; Türkiye'de ancak 2010 yılında
kısmen uygulanmaya başlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 7 Haziran 2013 tarih ve
28670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 2013'de yürürlüğe giren "Kira Sertifikaları Tebliği" ile
sukuk'un tüm çeşitleri ile Türkiye'de de kullanılabilmesinin önü açılmıştır. Sukuk ile ilgili
düzenlemelerin çok geç yapılması nedeniyle Türkiye dünya sukuk pazarında ancak (%0,3) paya
sahip durumdadır. Sukuk'un dünya çapında yaygınlaşmaya başladığı tarih 2002 kabul edilirse;
Türkiye öncelikle 2010 sonrasında da 2013 tebliği ile bu piyasaya 8-11 yıllık bir gecikme ile
girmiştir.

Bu gecikme sukuk piyasasında geride kalınmasının başlıca nedeni olmuştur. Sukuk çıkarılmasına
ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2010 yılında tebliğ hazırlanmıştır. SPK
tebliğine göre Türkiye'de sukuk bir kira sertifikası olarak tanımlanmıştır. Tebliğde, özel sektör
şirketlerinin Kira Sertifikası ihracı yoluyla sermaye piyasalarından fon temin etmelerine imkân
verildiğinden, küresel bir yatırım aracı haline gelen ve "faizsiz tahvil" olarak da tanımlanan Sukuk'a
benzer bir enstrüman olarak Kira Sertifikası sermaye piyasamıza sunulmuştur.

01/04/2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: (III), No:43 sayılı "Kira
Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de sukuk kelimesi
kullanılırken Seri: (III), No: 61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği"nde sukuk ifadesi kullanılmamıştır.
Eski Tebliğde kira sertifikasının, varlık kiralama şirketinin satın almak veya kiralamak suretiyle
devraldığı varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlediği ve sahiplerinin bu varlıklardan
elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti, kira
sukukunu ifade ettiği belirtilmiştir.

Yeni Tebliğ ile sukuk yine kira sertifikası olarak tanımlanmıştır. Kira sertifikası ise, her türlü varlık
ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi (VKŞ) tarafından ihraç edilen ve
sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını
sağlayan menkul kıymet olarak açıklanmıştır.

Önceki tebliğden farklı olarak bu tebliğde VKŞ'leri tarafından ihraç edilebilecek farklı türde kira
sertifikalarının; Sahipliğe, Yönetim sözleşmesine, Alım-satıma, Ortaklığa, Eser sözleşmesine dayalı
olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle edilebileceği belirtilmiştir. Tebliğde bu
türlerin dışındaki sukuk çeşitlerinin de gerektiğinde ihraç edilebilmesi için ilgili maddede
sayılmamakla birlikte Kurulun diğer düzenlemelerinin kapsamı içerisinde yer almayan ve niteliği
itibarı ile kira sertifikası olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçlarına ait izahname
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veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurularda bu Tebliğ hükümlerinin kıyasen
uygulanması suretiyle sonuçlandırılabileceği açıklaması yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: (III), No: 61.1 sayılı "Kira Sertifikaları Tebliği" ile açıklanan
temel kavram ve kurumlar aşağıda yer almaktadır.

3.1. Tanımlar

Kira sertifikası: Her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi
tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları
oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymeti ifade eder.

Kaynak kuruluş: Sahipliğe dayalı kira sertifikası ihraçlarında varlık ve hakları varlık kiralama
şirketine devreden sermaye şirketini veya tacir niteliğini haiz gerçek veya tüzel kişilerin bir araya
gelerek ve malvarlıklarını birleştirmek suretiyle yazılı bir sözleşmeye istinaden oluşturdukları adi
ortaklığı; yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihraçlarında sahip olduğu varlık ve hakları
VKŞ adına yöneten şirketleri ifade eder.

Kira sözleşmesi: Kiraya verenin bir varlık veya hakkın kullanılmasını veya kullanmayla birlikte
ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini
ödemeyi üstlendiği sözleşmeyi ifade eder.

Varlık kiralama şirketi (VKŞ):  Münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere anonim şirket şeklinde
kurulmuş olan sermaye piyasası kurumunu ifade eder.

Varlık kiralama şirketi (VKŞ) kurmaya yetkili olabilecek kurum, kuruluş ve organizasyonlar ise
şunlardır:

a) Bankalar,

b) Portföy aracılığı, genel saklama hizmeti veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini
yürütecek olan aracı kurumlar,

c) İpotek finansmanı kuruluşları,

ç) Payları borsada işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları,

d) Kurulun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen birinci ve ikinci grupta
yer alan halka açık ortaklıklar,

e) Derecelendirme kuruluşlarından talebe bağlı olarak notlandırma ölçeğine göre ihracın para
birimi cinsinden yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen uzun vadeli derecelendirme notunu alan
ortaklıklar,

f) Sermayelerinin % 51 veya daha fazlası doğrudan Hazine Müsteşarlığı'na ait olan ortaklıklar,

3.2. Kira Sertifikası Türleri ve Genel Esaslar

Kira sertifikaları;

a) Sahipliğe,

b) Yönetim sözleşmesine,

c) Alım-satıma,

ç) Ortaklığa,

d) Eser sözleşmesine,
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dayalı olarak veya bu sayılanların birlikte kullanılması suretiyle VKŞ'ler tarafından ihraç edilebilir.

Burada sayılmamakla birlikte Sermaye Piyasası Kurulunun diğer düzenlemelerinin kapsamı
içerisinde yer almayan ve niteliği itibarı ile kira sertifikası olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye
piyasası araçlarına ait izahname veya ihraç belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurular Tebliğ
hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.

Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar VKŞ' nin portföyünde yer alan varlık ve haklar VKŞ'nin
yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dışında
tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil
olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir
kararı verilemez.

Kira sertifikası sahipleri, ihraca dayanak varlık ve haklardan elde edilen gelirler üzerinde payları
oranında hak sahibidirler. Kira sertifikası ihracı işleminin gerektirmesi durumunda vade sonunda
varlık ve haklar VKŞ tarafından kaynak kuruluş veya üçüncü kişilere satılır ve satış bedeli kira
sertifikası sahiplerine payları oranında ödenir.

Kira sertifikaları, izahnamede veya halka arz edilmeksizin satış yapılması durumunda düzenlenen
sözleşmelerde belirlenen esaslar çerçevesinde itfa edilir.

Fon kullanıcıları veya üçüncü kişilerin VKŞ'ye karşı olan ödeme yükümlülüklerinin yerine
getirilmemesi durumunda, dayanak varlık veya hakkın satılarak kira sertifikası sahiplerinin olası
zararlarının tazmin edilmesi de dahil olmak üzere, yatırımcıların menfaatlerinin korunmasına
yönelik VKŞ yönetim kurulu tarafından alınacak tedbirlerin Kurula yapılan ihraç başvurusu
aşamasında sözleşmeler vasıtasıyla düzenlenmiş olması zorunludur.

3.3. Kira Sertifikalarının İhracı

Kira sertifikaları halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilir.
Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlar, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcıya satış olmak üzere iki
şekilde yapılabilir. Kira sertifikalarının, yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmek istenmesi
durumunda Tebliğ ekinde belirtilen belgelerle birlikte Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda
bulunulur. İhraç edilecek kira sertifikaları Kurulca uygun görülecek ihraç tavanı içinde tertipler
halinde satılabilir. İzahnamenin geçerlilik süresi boyunca yapılacak halka arzlarda VKŞ, her bir
tertibin satışı için Tebliğ ekinde yer alan belgelerle birlikte onay almak amacıyla Kurula başvurur.
Halka arz edilmeksizin yapılacak satışlarda ise VKŞ her satıştan önce tertip ihraç belgesinin
onaylanması amacıyla Kurula başvurur. Halka arz edilecek kira sertifikalarının borsada işlem
görmesi ve bu amaçla borsaya başvurulması zorunludur. Kurul, VKŞ'den kira sertifikalarına ilişkin
ödeme yükümlülüklerinin yurt içinde yerleşik bir banka veya üçüncü bir tüzel kişi tarafından
garanti altına alınmasını, yurt içinde satışın yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak yapılmasını
veya kira sertifikalarının, VKŞ'nin veya fon kullanıcılarının derecelendirilmesini talep edebilir.

4.Kira Sertifikalarına Tanınan Vergisel Avantajlar

61.1 Seri No.lu "Kira Sertifikaları Tebliği" ile kira sertifikası müessesesinin, devret-kirala-devral
şeklinde özetlenecek işlem adımlarının mükerrer verginin önüne geçilmesi yönündeki beklentilerin
bir sonucu olarak, 6111 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi,
Damga Vergisi ve Gider Vergileri ile Harçlar Kanununda konuya yönelik değişiklikler yapılmıştır.

4.1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Menkul sermaye iratlarının tanımlandığı Gelir Vergisi Kanununun (75/5) maddesinde 6111 sayılı
Kanunla yapılan değişiklikle varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları da
menkul sermaye iradı olarak sayılmıştır. Dolayısıyla, SPK düzenlemeleri uyarınca menkul kıymet
olarak tanımlanan kira sertifikalarından yatırımcıların elde edecekleri gelirler de menkul sermaye
iradıdır.
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Türkiye'de ihraç edilmiş ve kayda alınmış ve/veya Türkiye'de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem
ve opsiyon borsalarında işlem gören kira sertifikaları geçici 67'nci madde kapsamına girmektedir.
GVK'nun geçici (67/13) maddesine göre, kira sertifikaları, sermaye piyasası aracı olarak
tanımlanmış olup, bunlardan elde edilen gelirlerin 31.12.2015 tarihine kadar vergi tevkifatı
(kesinti) yoluyla vergiye tabi tutulacağı öngörülmüştür. Kira sertifikası gelirlerine uygulanacak
tevkifat (kesinti) oranı ise 2011/1854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (%10) olarak belirlenmiştir.
Bu nihai vergileme olacak ve mükellefçe beyana dahil edilmeyecektir. Tam mükellef varlık kiralama
şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler, tevkifat
kapsamında olmayacaktır.

4.2. Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (5/1-e) maddesine göre kurumların en az iki tam yıl süreyle
aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların (%75)'lik kısmı
Kurumlar Vergisinden istisnadır.

6111 sayılı Kanunla 25/2/2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Kurumlar Vergisi Kanununun
(5/1-e) maddesine eklenen parantez içi hüküm gereği taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira
sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama
şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı vergiden istisna
edilebilecektir. Ancak bu istisna, yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, kira sertifikalarına
konu olabilecek menkul kıymetlerle, maddi olmayan varlıklar için uygulanmayacak, münhasıran
gayrimenkul mallar için uygulanacaktır.

Kaynak kuruluşların taşınmazlarını kira sertifikası ihraç etmeleri amacıyla VKŞ'lere satışı işlemi ile
bu varlıkların VKŞ'lerce taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için istisna
oranı (%100) olarak uygulanacaktır. Ayrıca bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte
bulunma şartı da uygulanmayacaktır.

Söz konusu düzenleme VKŞ'lere yönelik olarak getirilmiş özel bir düzenlemedir. VKŞ'ye
devredilebilecek mallar da Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Tebliğ'de belirlenmektedir.
Dolayısıyla gayrimenkulün kaynak kuruluşun ticari faaliyeti kapsamında olup olmadığının önemi
bulunmayıp, VKŞ'ye devir işlemi sonucunda oluşan satış kazancının, istisna kapsamında
değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15'inci maddesi tam mükellef kurumlardan yapılacak vergi tevkifatını
düzenlemektedir. (15/1-c) maddesine göre her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut
İdaresi ve Özelleştirme İdaresi'nce çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirleri tevkifat
kapsamına alınmıştır. 6111 sayılı Kanunla söz konusu bent, varlık kiralama şirketleri tarafından
ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen geliri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ancak
dar mükellef kurumlardan yapılacak kesintilerin belirlendiği 30'uncu madde ile gerçek kişiler için
tevkifat oranlarının belirlendiği Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde herhangi bir
düzenleme yapılmamıştır. Bununla birlikte Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 1'inci maddesine
göre söz konusu gelirler, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesi kapsamında (%10)
tevkifata tabi tutulacaktır. Söz konusu gelirler için kurumlar vergisi beyannamesi verilmeyecek
kesinti yapılan tutar nihai vergi olacaktır.

4.3. Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

6111 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "Sosyal ve Askeri Amaçlı Diğer İstisnalar"
başlıklı (17/4-g) maddesinin kapsamı genişletilmiş ve maddeye (u) bendi eklenmiştir.

Yapılan değişikliklerle VKŞ'ler tarafından ihraç edilecek olan kira sertifikalarının teslimi ile
sertifikaların kaynağını oluşturan varlıkların devir, kiralama ve devralınması KDV'den istisna
edilmiştir.
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Bu istisnanın, kira sertifikalarının ilk ihracından sonra, taraflar arasında sonradan el
değiştirmelerinde de tıpkı diğer finansal ürünlerde olduğu gibi geçerli olduğu kanaatindeyiz.

KDV Kanununun 17'nci maddesinin (u) bendinde yapılan değişiklikle, menkul ve gayrimenkul
kıymetler ile maddi olmayan varlıkların; kaynak kuruluşlarca varlık kiralama şirketlerine devri, söz
konusu kıymet ve varlıkların varlık kiralama şirketlerince kaynak kuruluşlara kiraya verilmesi ve
kiralama sonunda kaynak kuruluşlara devri (iadesi) KDV'den istisna edilmiştir.

Bu  istisnalarla,  kira  sertifikaları  ve  bunların kaynağını oluşturan varlıkların devir, teslim ve
kiralama işlemlerinde (%18) oranında bir KDV avantajı sağlanmış bulunmaktadır.

4.4. Damga Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Damga Vergisi Kanunu'nda istisnaların sayıldığı (2) sayılı Tablo'nun "IV-Ticari ve Medeni İşlerle
İlgili Kağıtlar" başlıklı bölümünün 41. fıkrasında;

- Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri,

- Bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri,

- Bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri,

- Bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ve

- Kira sertifikaları

damga vergisinden istisna edilmektedir.

4.5. Harçlar Kanununda Yapılan Düzenlemeler

Harçlar Kanununun 123'üncü maddesine göre;

- Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık kiralama şirketine devri,

- Bunların varlık kiralama şirketince devralınan kuruma devri ve

- Bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri

Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.

4.6. Gider Vergileri Kanununda Yapılan Düzenlemeler

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (29/2) maddesine göre,

28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
Kanunun 7/A maddesine göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar, banka ve sigorta
muameleleri vergisinden müstesnadır.

Kanunun 33'üncü maddesine göre varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe
alınan paralar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi
beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar 2011/1854 sayılı B.K.K. ile (%1) kira ödemeleri
ise (% 5) oranında BSMV'ye tabi olacaktır.

5.Sonuç

Sukuk İslam dünyasına uygun bir finansman aracı olması nedeniyle faizli kredi ve tahvil türlerini
tercih etmeyen yatırımcılar ile kaynak kuruluşlar tarafından tercih edilmektedir. Yeni bir finansman
enstrümanı olmasına rağmen dünyada hızla gelişen sukuk piyasası Türkiye'de ise çok daha yenidir.
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Bu konuda yapılan düzenlemelerin ancak 2010 yılında yapılması Türkiye'nin dünyadaki Sukuk
piyasası içerisinde çok küçük bir paya sahip olmasında önemli bir etken olmuştur.

İngiltere gibi Müslüman olmayan ülkelerin bile sukuk piyasasında etkin bir şekilde söz sahibi olmak
istemeleri, yatırıma dönebilecek fonların büyüklüğü ve sukuk piyasasından büyük bir gelir
beklentisinin olduğunu da göstermektedir.

İslami tahvil olarak bilinen sukukun Türkiye uygulaması olarak mevzuatımıza giren kira sertifikası
ihracı, alternatif bir finans ve yatırım enstrümanı olarak ortaya çıkmıştır.

Kira sertifikası ihracı atıl kaynakların harekete geçirebilmesi ve İslam Dünyasının fonlarının
ülkemize çekilmesi bakımından önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kira Sertifikaları Tebliği" ile de yurt içindeki
nitelikli yatırımcılarla, yurtdışında yerleşik yatırımcılara yapılacak sertifika ihracı konusunda
düzenlemeler yapılmıştır.

Kira sertifikalarının vergi mevzuatına uyumu ise 6111 sayılı Kanunla olmuştur.

Vergi kanunlarında yapılan değişikliklerle varlık kiralama şirketlerince ihraç edilecek kiralama
sertifikaları için bir takım avantajlar getirilmiştir.

Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira
sertifikalarının menkul sermaye iradı olarak sayılarak Kanunun geçici (67/13) maddesine göre, kira
sertifikası gelirlerine uygulanacak tevkifat (kesinti) oranı ise (%10) olarak belirlenmiştir.

Kurumlar Vergisi Kanununun (5/1-e) maddesine eklenen parantez içi hüküm gereği taşınmazların
kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu
varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan
kazançların tamamının vergiden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun (17/4-g) maddesinde yapılan değişikliklerle VKŞ'ler tarafından
ihraç edilecek olan kira sertifikalarının teslimi ile sertifikaların kaynağını oluşturan varlıkların devir,
kiralama ve devralınması KDV'den istisna edilmiştir.

KDV Kanunun 17'nci maddesine eklenen (u) bendi ile menkul ve gayrimenkul kıymetler ile maddi
olmayan varlıkların; kaynak kuruluşlarca varlık kiralama şirketlerine devri, söz konusu kıymet ve
varlıkların varlık kiralama şirketlerince kaynak kuruluşlara kiraya verilmesi ve kiralama sonunda
kaynak kuruluşlara devri (iadesi) KDV'den istisna edilmiştir.

Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda yapılan düzenlemelerle menkul, gayrimenkul ve maddi
olmayan varlıkların varlık kiralama şirketine devri, bunların varlık kiralama şirketince devralınan
kuruma devri, bu devirlere bağlı olarak yapılan ipotek işlemleri, damga vergisinden ve harçlardan
müstesna tutulmuş bunların varlık kiralama şirketlerince kiralanması nedeniyle düzenlenen
kâğıtlar ve kira sertifikaları damga vergisinden istisna edilmiştir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun (29/2) maddesine göre, kira sertifikalarından elde edilen
kira gelirleri ve vade sonunda lehe alınan paralar, banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna
edilmiştir.

Kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe
alınan paralar ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının vadesi
beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paraların (%1) kira ödemelerinin ise (%5) oranında
BSMV'ye tabi olacağı hüküm altına alınmştır.

Kaynakça

-Gelir Vergisi Kanunu
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