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İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

onaylanmamıştır. 

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi 

Sermaye Piyasası Aracı Notudur 

Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nca 

….../….../…..... tarihinde onaylanmıştır. 

Ortaklığımızın 1.250.000.000 toplam TL tutarındaki ihraç tavanı 

kapsamındaki kira sertifikalarının halka arz edilecek …………… nominal TL’lik 

kısmının halka arzına ilişkin sermaye piyasası aracı notudur.  

Sermaye piyasası aracı notunun onaylanması, sermaye piyasası aracı 

notunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına 

gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul 

edilemez. Bu sermaye piyasası aracı notu çerçevesinde ihraç edilecek kira 

sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları 

yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme 

yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihraççıya karşı temerrüdü halinde ihraççının 

kira sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek 

yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu 

tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira 

sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay 

yetkisi yoktur.  

Bu sermaye piyasası aracı notu ihraççı bilgi dokümanı ve özet ile birlikte 

geçerli bir izahname oluşturur. Bu nedenle, halka arz edilecek kira sertifikasına 

ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve 

özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. 

Bu sermaye piyasası aracı notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi 

dokümanı ve özet, ortaklığımızın, fon kullanıcısının ve halka arzda satışa aracılık 

edecek İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.tfvarlikkiralama.com.tr, 

www.turkiyefinans.com.tr ve www.isyatirim.com.tr/ adresli internet siteleri ile 

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) …../…./…. tarihinde 

yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. 

İzahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, 

yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. 

Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması 

halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon 

kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre 

zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, 

derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer 

almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları 

raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri 

çerçevesinde sorumludur. 

Kurulca …/…/….. tarihinde onaylanan ihraççı bilgi dokümanı kapsamında 

daha önce ihraç edilen kira sertifikaları bulunmamaktadır.  

 

http://www.tfvarlikkiralama.com.tr/
http://www.turkiyefinans.com.tr/
http://www.isyatirim.com.tr/
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KISALTMA VE TANIMLAR 

 
Kısaltmalar Tanım 

A.Ş. Anonim Şirket 

ABD Amerika Birleşik Devletleri 

ABD$ ABD Doları 

BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 

BİZİM MENKUL DEĞERLER Bizim Menkul Değerler A.Ş. 

BİAŞ / Borsa / Borsa İstanbul Borsa İstanbul A.Ş. 

İŞ YATIRIM  İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  

KAP Kamuyu Aydınlatma Platformu 

Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 

KGF Kredi Garanti Fonu A.Ş. 

Kira Sertifikası / Sertifika 

İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu ile ihraç edilecek olan kira 

geliri ödemeli kira sertifikaları Sermaye Piyasası Aracı 

Notunun ilgi bölümlerinde “kira sertifikası” olarak 

anılacaktır. 

KURUL veya SPK  Sermaye Piyasası Kurulu 

MKK Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. 

T.C. Türkiye Cumhuriyeti 

TL Türk Lirası 

TP Türk Parası 

VKŞ veya TF VKŞ veya İhraççı TF Varlık Kiralama Şirketi A.Ş. 

TÜRKİYE FİNANS Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 

YP Yabancı Para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANINDA YER VERİLEN GÖRÜŞLER VE 

ONAYLAR DIŞINDAKİ GÖRÜŞLER/ONAYLAR 

YOKTUR. 
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1. SERMAYE PİYASASI ARACI NOTUNUN SORUMLULUĞUNU 

YÜKLENEN KİŞİLER 

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu 

sermaye piyasası aracı notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz 

kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sermaye 

piyasası aracı notunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik 

bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. 

 

Fon kullanıcısı 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 

../../2014 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 

 

 

SERMAYE PİYASASI ARACI 

NOTUNUN TAMAMI 

 

 

İhraççı 

TF VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİ A.Ş. 

../../2014 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 
  

 

SERMAYE PİYASASI ARACI 

NOTUNUN TAMAMI 

 

 

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş 

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

../../2014 

Sorumlu Olduğu Kısım: 

 

 

 

 

 

SERMAYE PİYASASI ARACI 

NOTUNUN TAMAMI 
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2. RİSK FAKTÖRLERİ 

 
2.1  Kira Sertifikaları Yapısına İlişkin Riskler 

 

İhraççı Bilgi Dokümanında belirtildiği üzere, TF Varlık Kiralama A.Ş. tarafından 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı 

1.250.000.000.-TL’lık ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde ihraç edilecek kira 

sertifikaları Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III No.61.1 sayılı Kira Sertifikaları 

Tebliğinde (“Tebliğ”) yer alan yapılardan (i) sahipliğe, (ii) yönetim sözleşmesine, (iii) 

alım-satıma, dayalı olarak ihraç edilebilecektir. 

 

Bu çerçevede işbu Sermaye Piyasası Aracı notuyla ihracı duyurulan birinci tertip kira 

sertifikaları “sahipliğe dayalı” olarak ihraç edilecek olup, bu yapıya ilişkin risk 

faktörleri açıklanmaktadır.  

 

TF VKŞ’nin kira sertifikası ihracına ilişkin olarak sahip olduğu tek varlık 

yatırımcılarının vekili sıfatıyla devraldığı “Varlıklar” olacaktır. Varlıklar, TF VKŞ’nin 

ihraç edeceği kira sertifikalarına dayanak olan ve İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notunun 

Madde 4.1 b)’sinde belirtilen gayrimenkul varlıklardan oluşmaktadır. İhraççıya, 

Varlıklar’a ilişkin olarak her ihraç türünde imzalanacak olan “Kira Sertifikası İhracı 

Temel Hüküm ve Koşulları” ile “Gider Sözleşmesi”’nin yanı sıra sahipliğe dayalı kira 

sertifikası türünde yapılan ihraçlarda imzalanacak olan “Alım Satım Sözleşmesi”, “Kira 

Sözleşmesi”, “Alım Taahhüdü” ve “Hizmet Sözleşmesi” ile belirtilen şartlarda Türkiye 

Finans tarafından ödemelerde bulunulacaktır. İhraççının kira sertifikası sahiplerine 

yapacağı ödemeler, Türkiye Finans’ın İhraççıya yapacağı ödemelerin tam ve zamanında 

yapılmasına bağlı olacağından, İhraççı, Türkiye Finans’a ilişkin risklere maruz 

kalacaktır. 

 

İhraççıya yukarıda bahsedilen sözleşmeler ile Türkiye Finans tarafından yapılacak olan 

ödemeler Kira Sertifikası Sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için yeterli 

olmayabilir. Bu durumda kira sertifikasına konu Varlıklar üçüncü kişilere devredilerek 

elde edilen gelir Kira Sertifikası Sahiplerinin payları oranında dağıtılır. Varlıklar’ın Fon 

Kullanıcısı dışında üçüncü kişilere devrinde elde edilen gelir kira sertifikalarının 

tümünün itfasını ve kalan kira ödemelerini karşılayacak düzeyde olmayabilir. Bunun 

sonuncunda sertifika sahiplerinin anapara ve kira ödemelerini tam olarak ve zamanında 

elde etmemeleri sonucu doğabilir. 

 
2.2 Varlıklara İlişkin Riskler  

 
2.2.1 Gayrimenkul Varlıkların Tamamen Yok Olması 

Varlıklar’ın herhangi biri veya birkaçının tamamen yok olması durumunda, İhraççının 

bu Varlıklar’a ilişkin olarak geliri kira bedeli ödemeleri yerine sigorta tazminat 

ödemeleri olacaktır. Ancak sigorta ödemesinin ilgili gayrimenkule denk gelen kira 

bedeli ödemesinden az olması veya sigorta tazminat ödemesinin bulunmaması 

durumunda, Fon Kullanıcısı sigorta bedeli ile bu gayrimenkule denk gelen kira bedeli 

ödemesi arasındaki farkı İhraççıya ödeyecektir. Varlıklar’ın tamamının yok olması 

durumunda, İhraçcı, sigorta tazminat ödemelerini kira sertifikası sahiplerine yapılacak 

olan ödemelere aktaracak olup, sigorta tazminat ödemesinin, İtfa Bedeli ve ödenmemiş 

tüm kira bedellerinin toplamından az olması veya sigorta tazminat ödemesinin 
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bulunmaması durumunda, Fon Kullanıcısı sigorta bedeli ile İtfa Bedeli ve ödenmemiş 

tüm kira bedellerinin toplamı arasındaki farkı, İhraççıya ödeyecektir. 

 
2.2.2 Gayrimenkul Varlıkların Değerlemesine İlişkin Riskler 

 

Varlıklar Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine ilişkin Esaslar Hakkında 

Tebliğ uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme 

hizmeti vermeye yetkili bir değerleme şirketi tarafından değerlemeye tabi tutulmuş olup, 

Varlıklar ile ilgili başka bir inceleme yapılmayacaktır. Buna göre değer tespiti yapılan 

Varlıklar’ın Fon Kullanıcısı tarafından devralınmaması ve bunun sonucunda üçüncü bir 

kişiye devri durumundaki devir bedeli değer tespitinin altında olabilecektir.  Bu 

durumda yatırımcıların kira sertifikası bedelini tam ve zamanında alamamaları riski 

doğmaktadır. 

 
2.2.3 Varlıkların Devri 

 

Varlıklar’ın alım bedeli ancak bu varlıkları oluşturan gayrimenkul varlıkların ilgili tapu 

daireleri nezdinde VKŞ’ye devredildikten ve İhraççı Bilgi Dokümanı Madde 5.2.4’te 

belirtilen sözleşmeler imzalandıktan sonra Türkiye Finans’a ödenecektir. Türkiye 

Finans, Varlıklar’ın herhangi birinin devrinin hukuken geçersiz sayılması halinde 

uğranılan zararı tazmin edeceğini taahhüt etmektedir.  

Varlıklar’ın Türkiye Finans tarafından herhangi bir nedenle yeniden satın alınmaması 

halinde VKŞ, Türkiye Finans’ın Alım Taahhüdü kapsamındaki ödeme ve tazminat 

yükümlülüklerinin ifası için gerekli hukuki yollara başvuracaktır. Yukarıda da ifade 

edildiği üzere borçların icrasına yönelik bu hukuki yollar zaman alıcı ve masraflı 

olabilecektir. 

 

2.2.4 Kira sertifikası sahiplerinin Varlıklar dışında VKŞ’nin diğer varlıkları veya 

Türkiye Finans’ın varlıkları üzerinde doğrudan bir talep hakları 

bulunmamaktadır 

 

İhraççı tarafından Kira Sertifikası Sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi 

durumunda, Varlıklar öncelikle Fon Kullanıcısına devredilecek, Fon Kullanıcısının bu 

Varlıklar’ı Alım Taahhüdü çerçevesinde satın almaması durumunda, kira sertifikası 

sahiplerinin Fon Kullanıcısına karşı doğrudan bir alacak hakkı bulunmayacaktır. Bu 

durumda, Varlıklar Fon Kullanıcısı dışında Sertifika Sahipleri dâhil üçüncü kişilere 

devredilerek elde edilecek kaynak Kira Sertifikası Sahiplerine payları oranında 

dağıtılacaktır. Varlıklar’ın Fon Kullanıcısı veya üçüncü kişilere devrinde elde edilen 

gelir kira sertifikalarının tümünün itfasını ve kalan kira ödemelerini karşılayacak 

düzeyde olmayabilir. Kira Sertifikası Sahiplerinin elde edilen bu kaynak üzerindeki 

alacak hakları, İcra İflas Kanunu uyarınca imtiyazlı olmayan diğer tüm alacaklarla aynı 

kategoride yer alacaktır. Kira Sertifikası sahiplerinin İhraççıya karşı başka bir alacak 

hakkı bulunmamaktadır.   

 

2.3 Fon Kullanıcısı’nın Kira Sertifikası Yükümlülüklerini Yerine Getirmesini 

Etkileyebilecek Riskler 
 

Türkiye Finans 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Hükümleri uyarınca faaliyet göstermekte 

olup, BDDK’nin düzenleme ve denetime tabidir. Bankacılık Kanunu ve ilgili 
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düzenlemelerde öngörülen şartların oluşması durumunda bankaların BDDK tarafından 

faaliyet izinlerinin kaldırılması ve/veya Tasarraf Mevduatı Sigorta Fonu’na 

devredilmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.  

 

2.3.1 Kira Sertifikalarının Likiditesi Yatırımcının Elinde Bulunan Tutara Bağlı 

Olarak Kısıtlı olabilir 

İhraç edilecek kira sertifikalarının işlem göreceği Borçlanma Araçları Piyasası Kesin 

Alım-Satım Pazarı’nda yapılacak işlemler minimum 10.000.-TL, maksimum 

10.000.000.-TL emir büyüklüklerine tabidirler. Yatırımcının halka arzdan sonra sahip 

olduğu kira sertifikalarının tutarının bu limitlerin dışında kalması durumunda kira 

sertifikalarının bu piyasada satılması imkansız hale gelebilir. 

 

3. TEMEL BİLGİLER  

 
3.1 Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:  

 
Halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum yoktur. 

3.2 Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri: 

TF VKŞ, ihraççı sıfatıyla, kira sertifikalarından sağlanacak fonu söz konusu ihraca esas 

Varlıklar’ın Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’den devir alınmasında kullanılacaktır. 

TÜRKİYE FİNANS, fon kullanıcısı sıfatıyla, kira sertifikası ihracıyla fonlama yapısını 

çeşitlendirmeyi ve fonlama vadesini uzatarak aktif – pasif vade uyumsuzluğunu 

azaltmayı planlamaktadır. Kira sertifikası ihracından sağlanacak fon aktif tarafta 

kurumsal finansman desteği ve bireysel finansman desteği gibi müşteri portföyü 

plasmanlarında kullanılacaktır. Ayrıca bu ihraç ile TL fonlama yapısında, katılım fonları 

ve özkaynak dışında alternatif bir fonlama kaynağı sağlanması planlanmaktadır.  

 

4. HALKA ARZ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 

4.1 İhraç edilecek kira sertifikalarının; 

a) Türü ve ihraç işlemini görsel olarak ortaya koyan diyagram:  

İhraç edilecek kira sertifikaları sahipliğe dayalı kira sertifikası türündedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Finans 
SATICI 

(GAYRIMENKUL) 

TF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 

Kira Sertifikası Sahiplerı 

3.Alım 

Satım 

Sözleşmesi 

Türkiye Finans 
KİRACI 

Türkiye Finans 
BORÇLU 

Gayrimenkuller 

4. 

Varlıklar 

6. Kira, Hizmet 

ve Gider  

Sözleşmeleri 

7. Kira 

Ödemeleri 

1.Kira Sertifikaları 

9. Alım 

Taahhüdü 

 
 

 

10. İtfa 

Bedeli 

 
 

 

11. Varlıkların Satışı 

 
 

 2. İhraç 

Bedeli 

8. Gelir 

Dağıtım 

(Getiri) 

Tutarı  

12. İtfa 

Ödemesi 

5. Varlıkların Bedeli 
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Vade Başlangıç Tarihinde: 

Vade Başlangıç Tarihinde, Sertifika Yatırımcıları TF VKŞ’ye İhraç Bedeli’ni ödeyecek 

olup, TF VKŞ bu tutarı Türkiye Finans’tan Varlıklar’ı Alım Satım Sözleşmesi’nde 

belirtilen şartlarda Satış Bedeli’ni ödeyerek satın almak için kullanacaktır. Satın alım 

sürecinde satışın tamamlanması için gerekli tüm hukuki ve resmi işlemler TÜRKİYE 

FİNANS ve TF VKŞ tarafından yerine getirilecektir.  

 

Gelir Dağıtım Tarihlerinde: 

Her bir Gelir Dağıtım Tarihinde, Türkiye Finans ilgili döneme ilişkin kira tutarını TF 

VKŞ’ye ödeyecektir. TF VKŞ ise kira sertifikası yatırımcılarına ilgili döneme ilişkin 

gelir dağıtım tutarını ödeyecektir. 

 

İtfa Tarihinde: 

İtfa tarihinde Türkiye Finans Varlıklar’ı Alım Taahhüdü gereği ihraç bedeli ve İtfa 

Tarihinde Türkiye Finans’ın TF VKŞ’ye varsa ödenmemiş olan kira borçları üzerinden 

geri alma yükümlülüğünde olup, TF VKŞ bu bedeli kira sertifikası yatırımcılarına 

ödeyerek kıymetlerin itfasını gerçekleştirecektir. Ayrıca, TF VKŞ tarafından herhangi 

bir kupon ödemesinin yapılmaması durumunda, Türkiye Finans, Varlıklar’ı Alım 

Taahhüdü uyarınca geri almayı taahhüt etmektedir. 

b) Dayanağını oluşturan varlık ve/veya hak portföyüne ilişkin bilgi:  

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 

c) ISIN kodu:  

İhraç edilecek kira sertifikası ilişkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilecektir. 

d) Kira sertifikalarını kaydi olarak izleyen kuruluşun unvanı, adresi: 

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:1-15, Kat:2  

34367, Elmadağ-Şişli/İSTANBUL 

 

4.2 Kira sertifikalarının hangi mevzuata göre oluşturulduğu: 

 

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi (TF VKŞ) tarafından ihraç edilecek kira 

sertifikaları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Seri: III No: 43 sayılı Tebliğ ve ilgili 

diğer sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca ihraç edilecektir.  

 

Halka arz edilecek TF VKŞ kira sertifikalarına ilişkin talep toplama yöntemi, dağıtım 

ilkeleri, ve bedellerin yatırılmasına ilişkin esaslar “Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı 

Tebliği” (II-5.2) hükümlerine dayanılarak gerçekleştirilecektir.  

 

TF VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikalarının, Borçlanma Araçları Piyasası 

Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi beklenmektedir. İlgi pazar sabit getirili 

menkul kıymetlerin şeffaf ve rekabete açık bir ortamda işlem görmelerini sağlayarak bu 

menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akışını hızlandırmak amacıyla 

kurulmuştur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım 

işlemleri yapılabilmektedir. 
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Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlemler her gün saat 09.15-17.00 arasında yapılmaktadır. 

Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı’nda aynı gün başlangıç valörlü) işlemler 

9.15-12.00 ile 13.00-14.00 arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı’nda ileri 

başlangıç valörlü) işlemler ise saat 9.15-12.00 ile 13.00-17.00 arasında yapılmaktadır.  

 

Emirler işleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir 

büyüklüğü ve katları şeklinde iletilir. TF VKŞ kira sertifikaları için 10.000 TL 

minimum ve 10.000.000 TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. 

 

4.3 Kira sertifikalarının kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi: 

 

İhraç edilecek kira sertifikaları kaydileştirme esasları çerçevesinde Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır. 

 

4.4 Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi: 

 

Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır. 

 

4.5 İhraççının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı 

planlanan kira sertifikalarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı 

etkileyebilecek veya kira sertifikasının ihraççının mevcut ya da gelecekteki 

diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin 

özetleri:  

Madde 4.6 hükümleri saklı kalmak koşuluyla, kira sertifikaları yatırımcılara VKŞ’nin 

kendi adına sertifika sahipleri hesabına satın aldığı varlıklardan elde edilen gelirlerden 

payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir.  

VKŞ’nin kira sertifikalarından kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine 

getirememesi, yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet 

izninin kaldırılması veya iflası hâlinde Varlıklar’dan elde edilen gelir öncelikle kira 

sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. 

 

4.6 İhraç edilecek kira sertifikalarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların 

kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar:  

 

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 61. Maddesi 3. Bendi uyarınca,“Varlık kiralama 

şirketi, Kurul tarafından uygun görüş verilen esas sözleşmesinde belirtilen faaliyetler 

dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşamayacağı gibi sahip olduğu varlıklar ve 

haklar üzerinde esas sözleşmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kişiler 

lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine 

aykırı bir şekilde kiralayamaz veya devredemez. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar, 

varlık kiralama şirketinin portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, (Varlıklar) ihraççının 

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.” 

 

TF VKŞ kira sertifikası ihracına katılan yatırımcılara gelir dağıtım tarihlerinde gelir 

dağıtımında, vade sonunda ise kira sertifikasının geri ödemesinde bulunulacaktır.  
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VKŞ’nin gerçekleştirdiği halka arza katılarak kira sertifikası satın alacak yatırımcıların 

haklarına ilişkin sınırlamalar aşağıda özetlenmektedir; 

 

1. Kira sertifikaları yatırımcılara bir alacak hakkı tanımamakta olup, TF VKŞ’nin 

kendi adına yatırımcılar hesabına satın aldığı Varlıklar’dan elde edilen gelirlerden 

payları oranında hak sahibi olmalarını sağlamaktadır.  

2. TÜRKİYE FİNANS’ın TF VKŞ’ye yapacağı dönemsel ödemede temerrüde 

düşmesi ve sözleşme ve taahhütlerden kaynaklanan yükümlülüklere uymaması 

hallerinde, yatırımcılar bu aykırılıklar nedeniyle TF VKŞ aleyhine mahkemeler 

nezdinde dava açabilecek olmakla birlikte, esas itibarı ile Varlıklar’ın satışından elde 

edilecek geliri paylaşacaklardır.  

3. Kira sertifikaları yatırımcılara TF VKŞ veya TÜRKİYE FİNANS nezdinde 

herhangi bir ortaklık hakkı tanımazlar.  

 

İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin hakların kullanım süreci 

 

Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtım işlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına 

hesap açılır. TF VKŞ tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank 

nezdindeki ilgili hesaba aktarılır. 

 

Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları topluca üye bazında, üyelerin Takasbank 

nezdinde mevcut olan cari hesaplarına Takasbank aracılığı ile aktarılacaktır. Kira 

sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları yatırımcı hesaplarına aktarım işlemleri üye 

kuruluşlar tarafından yapılacaktır.  

 

Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları, TF VKŞ tarafından MKK hesabına brüt 

olarak aktarılacaktır. MKK’ya üye kuruluşlar da kendilerine brüt olarak yapılacak 

ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesintileri yaptıktan sonra, net tutar üzerinden 

yatırımcılara ödeyecektir. 

 

4.7 Getiri oranı ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin esaslar: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 

 

4.8 İhraççının ya da yatırımcının talebine bağlı olarak erken itfanın söz konusu 

olması durumunda erken itfa koşulları hakkında bilgi: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç 

bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 

 
4.9 Kısmi itfanın söz konusu olması durumunda kısmi itfa koşulları hakkında 

bilgi: 

 
İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç 

bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 
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4.10 Halka arz edilecek kira sertifikalarının yıllık getiri oranı ve getiri oranının 

nasıl hesaplandığı hakkında bilgi: 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 

 

4.11 Kira sertifikası ihracına ilişkin yetkili organ kararları: 

 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., 29.08.2013 tarih 5650 sayılı kararı ile TF Varlık 

Kiralama A.Ş. aracılığıyla, Türkiye Finans’ın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 

yurtiçinde, 1.250 milyon TL ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde kira sertifikaları 

ihraç edilmesi yönünde karar almıştır. 

 

TF VKŞ Yönetim Kurulu 02.04.2014 tarih 21 numaralı kararı ile yurt içinde Türkiye 

Finans’ın fon kullanıcısı olarak yer alacağı, 1.250.000.000.-TL ihraç tavanı kapsamında, 

tertipler halinde kira sertifikaları ihraç edilmesi yönünde karar almıştır.  

 

4.12 Halka arz edilecek kira sertifikası üzerinde, kira sertifikasının devir ve 

tedavülünü kısıtlayıcı veya kira sertifikasını alanların haklarını kullanmasına 

engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi: 

 
YOKTUR. 

 

5. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR 

 
5.1 Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve 

halka arza katılmak için yapılması gerekenler 

 

5.1.1 Halka arzın tabi olduğu koşullar: 

 

Halka arza ihracı öncesi, BDDK Uygulama Daire Başkanlığı’ndan Kira Sertifikası 

ihracına ilişkin olumlu görüş yazısı alınmıştır.  

BDDK’nın 22.08.2013 tarih ve 43890421-94-2-21352 sayılı yazısında; "Bankanızın fon 

kullanıcısı sıfatıyla kira sertifikası ihracına katılması hususunda 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sakınca bulunmamaktadır.” ifadesi yer 

almaktadır. 

Söz konusu görüşün tam metni İhraççı Bilgi Dokümanının Madde III. Diğer 

Kurumlardan Alınan Görüş ve Onaylar bölümünde bulunmaktadır.  

 
5.1.2 Halka arz edilen kira sertifikalarının tutarı: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 

 

5.1.3 Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi 

 
5.1.3.1 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 
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5.1.3.2 Halka arza başvuru süreci ile başvuru yerleri ve satış şekli: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 

 

5.1.4 Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış 

fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.  

 

5.1.5 Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkında bilgi: 
 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 

 

5.1.6 Kira sertifikası almak için başvuru yapılacak yerler ile kira sertifikası 

bedellerinin ödenme yeri ve şekli ile teslim süresi de dahil kira 

sertifikalarının teslimine ilişkin bilgi: 

a) Başvuru yapılacak yerler ile kira sertifikası bedellerinin ödenme yeri ve şekline 

ilişkin bilgi: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 
 

b)  Kira sertifikalarının teslimine ilişkin bilgi:  

 

Halka arz edilecek kira sertifikaları, satışın tamamlanmasını müteakip Sermaye Piyasası 

Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye 

başlanacaktır. 

 

Yatırımcıların satın almaya hak kazandıkları kıymetler, dağıtım listesinin TF VKŞ 

tarafından onaylanarak kesinleşmesini takip eden iş günü içerisinde MKK’daki 

hesaplarına aktarılacaktır.  

 

5.1.7 Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: 

 

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin 

düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip 

eden iki iş günü içerisinde Kurul’un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin 

düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur. 

 

5.1.8 Kira sertifikalarının ön alım hakları, bu hakların devredilebilirliği ve ön 

alım haklarının kullanılmaması durumunda bu hakların akibeti hakkında 

bilgi: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 
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5.2 Dağıtım ve tahsis planı  

 
5.2.1 Satışın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden 

birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi ile her bir 

kategori bazında halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları 

hakkında bilgi: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 

 

5.2.2 Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi:  

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir. 

 

5.2.3 Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş kira 

sertikası miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi: 

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.  

 

5.3 Kira sertifikasının satış fiyatı veya fiyatın tespit edildiği/edileceği yöntem ile 

nihai fiyatın kamuya açıklanma süreci: 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.  
 
5.4 Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık 

 
5.4.1 Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluş hakkında bilgi: 

Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar Konsorsiyum Lideri İş Yatırım Menkul 

Değerler A.Ş. ve Konsorsiyum Üyesi Bizim Menkul Değerler A.Ş. olup adresleri 

aşağıdaki verilmiştir. 

 

KONSORSİYUM LİDERİ  

 

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 

İş Kuleleri Kule 2 Kat:12  

34330, 4. Levent/İstanbul 

Tel: (0212) 350 20 00 Faks: (0212) 350 20 01 

 

KONSORSİYUM ÜYESİ  

 

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 

 

İnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 

Yenisahra Ataşehir/İstanbul 

Tel: (0216) 547 13 00 Faks: (0216) 547 13 98 
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Yurtdışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 

tarafından toplanacaktır.  

 

5.4.2 Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının 

isimleri: 

Halka arz sadece Türkiye’de gerçekleşecek olup saklama ve ödeme kuruluşları Merkezi 

Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir. 

 
5.4.3 Aracılık türü hakkında bilgi: 
 

Halka arza aracılık SPK’nın Seri V, No:46 sayılı “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı 

Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’inin 38. maddesinin (a) bendinde tanımı 

yapılan “En İyi Gayret Aracılığı” şeklinde gerçekleştirilecek olup, satışa aracılık edecek 

olan İŞ YATIRIM ve BİZİM MENKUL DEĞERLER tarafından yüklenimde 

bulunulmayacaktır.  

 

5.4.4 Aracılık ve yüklenim sözleşmesi hakkında bilgi 

Halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin aracılık işlemleri 05.03.2014 tarihinde 

imzalanan Aracılık Konsorsiyum Sözleşmesi çerçevesinde İŞ YATIRIM liderliğinde 

gerçekleştirilecektir. 

 

05.03.2014 tarihinde imzalanan Aracılık Konsorsiyum Sözleşmesi’ne göre halka arz 

yoluyla satılacak kira sertifikalarının ihracında, İŞ YATIRIM ve BİZİM MENKUL 

DEĞERLER aracılık hizmeti verecektir. 

 

5.5 Halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam maliyet ve halka 

arz edilecek kira sertifikası başına maliyet:  

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla 

ihraç bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.  

 

5.6 Talepte bulunan yatırımcının ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi:  

 

İşbu dokümanın onay tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç 

bulunmadığından, bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.  
 

6. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER 

 
6.1 Kira sertifikalarının borsada işlem görmesine ilişkin esaslar ile işlem görme 

tarihi: 

 

TF VKŞ tarafından ihraç edilecek kira sertifikaları, Borsa İstanbul’un 06.09.2012 tarih 

ve 401 sayılı “Kira Sertifikalarının Borsa İstanbul’da İşlem Görmesine İlişkin Esaslar 

Genelgesi” çerçevesinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 21/02/2013 tarihli 

toplantısındaki olumlu karara bağlı olarak kota alınarak Borçlanma Araçları Piyasası 

Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesi beklenmektedir. 

Halka arz edilen kira sertifikalarının satışı tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul 

Yönetim Kurulu’nun verdiği işlem görme kararını takiben Borsa İstanbul Borçlanma 
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Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmeye başlaması 

beklenmektedir.  

 

6.2 Borsada işlem görecek olan kira sertifikalarının hangi durumlarda işlem 

sırasının kapatılabileceği hakkında bilgi:  

 

SPK ve BİAŞ Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine 

getirmeyen veya BİAŞ Kotasyon Yönetmeliği’nin 27. maddesinde yer alan durumların 

oluştuğu şirketlerin ihraç ettiği ve Borsa’da işlem gören kira sertifikalarının BİAŞ 

Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak işlem görmekten men edilebilir. 

Borsa Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, çıkarma kararından önce ihraççı 

kuruluşu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir.  

 

6.3 İhraççının daha önce ihraç ettiği kira sertifikalarının işlem gördüğü 

borsalara ilişkin bilgi: 

 

TF Varlık Kiralama A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulunun 19.04.2013 tarih 14/483 sayılı 

kararı ile onaylanmış olan yurt dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 

500.000.000.-ABD$ tutarlı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kira geliri ödemeli kira sertifikası 

ihracını 02.05.2013 tarihinde İrlanda Borsası’nda gerçekleştirmiştir.  

 

TF Varlık Kiralama A.Ş. 16.01.2014 tarihinde TFKB’nin fon kullanıcısı olduğu bir 

işlemle 100.000.000.-TL tutarında yurt içinde 6 ay süreli kira sertifikası halka arzı 

gerçekleştirmiştir. Söz konusu kira sertifikaları 21.01.2014 tarihinden itibaren Borsa 

İstanbul’da işlem görmektedir. 

 

6.4 Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları: 

YOKTUR. 

 

7. GARANTİ HÜKÜMLERİ VE GARANTÖRE İLİŞKİN BİLGİLER  

 

İhraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin garanti hükümleri ya da garantör yoktur. 

 

8. DİĞER BİLGİLER 

 
8.1 Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık yapanlar hakkında bilgiler: 

 

Halka arz sürecinde ihraççıya danışmanlık hizmeti veren kişiler bulunmamaktadır.  

 

8.2 Uzman ve bağımsız denetim raporları ile üçüncü kişilerden alınan bilgiler: 

 

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of 

KPMG International Cooperative) tarafından 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2013 hesap 

dönemleri itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotları bağımsız 

denetime tabi tutulmuştur.  

 

İlgili dönemlere ilişkin bağımsız denetim şirketi tarafından yapılan denetime ilişkin 

denetim türü ve görüşü aşağıdaki tabloda verilmektedir.   
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Hesap 

Dönemi 
Bağımsız Denetim Şirketi Denetim Türü Görüş 

31.12.2013 

Akis Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş.  

Bağımsız 

denetim 
Olumlu 

30.12.2012 

Akis Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirlik A.Ş.  

Bağımsız 

denetim 
Olumlu 

 

31.12.2013 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetçi Görüşü 

 

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.; bilanço tarihi 

itibariyle, konsolide finansal tabloların, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Finans 

Katılım Bankası A.Ş.’nin ve konsolidasyona tabi finansal ortaklığının 31 Aralık 2013 

tarihi itibariyle konsolide mali durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait 

faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını ilgili mevzuata uygun olarak doğru bir biçimde 

yansıttığını belirtmiştir. 

 

31.12.2012 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetçi Görüşü 

 

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.; bilanço tarihi 

itibariyle, konsolide finansal tabloların, bütün önemli taraflarıyla, Türkiye Finans 

Katılım Bankası A.Ş.’nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle mali durumunu ve aynı tarihte 

sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını ilgili mevzuata 

uygun olarak doğru bir biçimde yansıttığını belirtmiştir. 

 

İşbu sermaye piyasası aracı notunda, derecelendirme notları hakkında yer alan bilgiler 

Derecelendirme Kuruluşları tarafından hazırlanan raporlardan faydalanılarak 

hazırlanmıştır. TF VKŞ ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerden kanaat 

getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi 

bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder. TF VKŞ, TÜRKİYE FİNANS’a ilişkin Fitch 

tarafından belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldığını beyan eder. 

 

Türkiye Finans’ın Doç. Dr. İshak Emin Aktepe’den almış olduğu 27.03.2014 tarihli 

görüşe göre, gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarının katılım bankacılığı 

prensiplerine uygun olduğu belirtilmektedir.  

İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 

 

Fitch: www.fitchratings.com 

 

8.3 Varsa fon kullanıcısı, ihraççı, veya ihraç edilen kira sertifikasına ilişkin 

derecelendirme notu hakkında bilgi: 

TF VKŞ ve ihraç edilen kira sertifikalarının derecelendirme notu bulunmamaktadır.  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 09.12.2013 tarihinde fon 

kullanıcısı TÜRKİYE FİNANS’ın Uzun Dönem Yabancı Yara Cinsinden Kredi Notunu 

BBB olarak, Uzun Dönem Yerel Para Cinsinden Notunu BBB olarak teyit etmiş, kredi 

görünümünü ise “Durağan” olarak belirlemiştir. Ayrıca, TÜRKİYE FİNANS’ın Kısa 

Dönem Yabancı Para Notu ise F3 olarak, Kısa Dönem Yerel Para Notu ise F2 olarak 

http://www.fitchratings.com/
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teyit edilmiştir. TÜRKİYE FİNANS’ın Destek Notu 2, Ulusal Uzun Dönem Notu AAA 

(Tur) olarak teyit edilmiştir. 

Fitch Ratings tarafından verilen derecelendirme notları özet olarak aşağıdaki tabloda 

verilmektedir.  

 

 Notlar 

Yabancı para cinsinden uzun vadeli derecelendirme notu BBB 

Yabancı para cinsinden kısa vadeli derecelendirme notu F3 

Yerel para cinsinden uzun vadeli derecelendirme notu BBB+ 

Yabancı para cinsinden kısa vadeli derecelendirme notu F2 

Destek Derecelendirmesi 2 
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9. KİRA SERTİFİKALARI İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI  

 
 

  
TAM MÜKELLEF 

KURUM 

TAM MÜKELLEF 

GERÇEK KİŞİ 

DAR MÜKELLEF 

KURUM(1) 

DAR MÜKELLEF 

GERÇEK KİŞİ 

KİRA 

SERTİFİKASI 

GELİRİ   
 

 

1) Türkiye'de ihraç 

edilenlerden;  

 

a)Sermaye şirketleri (2) ile 

SPK düzenleme ve 

denetimine tabi fonlarca elde 

edilen faiz gelirleri;                                                                                                                          

- % 0 oranında stopaja 

tabidir.                                                             

- Kurumlar vergisine tabidir.                            

 

b) Yukarıda sayılanlar 

dışında kalan kurumlarca (3) 

elde edilen faiz gelirleri;                                                                       

- %10 oranında stopaja 

tabidir.                                 

- Beyaname vermesi gereken 

kurumlar, ödenen stopajı 

beyanname üzerinde 

hesaplanan kurumlar 

vergisinden mahsup 

edilebilirler.                                              

 

 

1) Türkiye'de ihraç 

edilenler;                                          

- % 10 oranında stopaja 

tabidir.                                          

- Stopaj nihai vergidir.                                                        

- Beyan edilemez.                                                 

 

 

1) Türkiye'de ihraç 

edilenlerden;                                                   

 

a) yabancı sermaye şirketleri 

(2) ile Sermaye Piyasası 

Kanunu'na göre kurulan 

yatırım fonları ve yatırım 

ortaklıklarıyla benzer 

nitelikte olduğu Maliye 

Bakanlığınca belirlenen 

yabancı kurumların (4) elde 

ettiği faiz gelirleri;                                                                   

- % 0 oranında stopaja 

tabidir. 

- Stopaj  nihai vergidir.                                     

- Beyan edilemez.                                                

 

b) Yukarıda sayılanlar 

dışında kalan kurumlarca elde 

edilen faiz gelirleri;                                                                 

- %10 oranında stopaja 

tabidir.                                  

- Stopaj nihai vergidir.                                            

- Beyan edilmez.                                                   

 

 

1) Türkiye'de ihraç 

edilenler; 

- %10 oranında stopaja 

tabidir. 

- Stopaj nihai vergidir. 

- Beyan edilemez. 

 

 

ALIM SATIM 

KAZANÇLARI                                                                 

 

 

1) Türkiye'de ihraç 

edilenlerden;  

 

a)  Sermaye şirketleri (2) ile  

SPK düzenleme ve 

denetimine tabi fonların elde 

ettiği kazançlar; 

- %0 oranında stopaja 

tabidir. 

- Kurumlar vergisine tabidir. 

 

b) Yukarıda sayılanlar 

dışında kalan kurumların (3) 

elde ettikleri kazançlar; 

- %10 oranında stopaja 

tabidir. 

- Beyanname vermesi 

gereken kurumlar, ödenen 

stopajı beyanname üzerinde 

hesaplanan kurumlar 

vergisinden mahsup 

edebilirler. 

 

 

1) Türkiye'de ihraç 

edilenlerden elde edilen 

kazançlar; 

- %10 oranında stopaja 

tabidir. 

- Stopaj nihai vergidir. 

- Beyan edilmez. 

 

 

1) Banka ve aracı kurum 

aracılığıyla Türkiye'de ihraç 

edilenlerden;                                                   

 

a) yabancı sermaye şirketleri 

(2) ile Sermaye Piyasası 

Kanunu'na göre kurulan 

yatırım fonları ve yatırım 

ortaklıklarıyla benzer 

nitelikte olduğu Maliye 

Bakanlığınca belirlenen 

yabancı kurumların (4) elde 

ettiği kazançları;                                                            

- %0 oranında stopaja tabidir. 

- Stopaj  nihai vergidir.                                     

- Beyan edilemez. 

 

 

1) Banka ve aracı kurum 

aracılığıyla Türkiye'de 

ihraç edilenlerden elde 

edilen kazançlar; 

- %10 oranında  stopaja 

tabidir. 

- Stopaj nihai vergidir. 

- Beyan edilmez. 

 

 

(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 Gazete'de 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. 
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10. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER 

 

Aşağıdaki belgeler Yakacık Mevkii, Adnan Kahveci Cd. No:139 Kartal/İstanbul 

adresindeki fon kullanıcısının ve ihraççının merkezi ve İş Kuleleri Kule 2 Kat:12 

34330, 4. Levent/İstanbul (İŞ YATIRIM), İnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 

Yenisahra Ataşehir/İstanbul (BİZİM MENKUL DEĞERLER) adresli başvuru 

yerleri ile fon kullanıcısı ve ihraççının internet siteleri (www.turkiyefinans.com.tr 

ve www.tfvarlikkiralama.com.tr) ile KAP’ta tasarruf sahiplerinin incelemesine 

açık tutulmaktadır: 

Sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü 

rapor ya da belge ile değerleme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve 

bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, vb.) 

 

11. EKLER 

YOKTUR. 


