
 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 1 ~ www.ecovis.com  

       

              İstanbul, 6 Eylül 2021 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2021 / 145 
 

                         

 

Gelir Vergisi Kanununa 5281 Sayılı Kanunla eklenen geçici 67.madde hükmü ile, maddede sayılan 

(ve Kurumlar dahil elde edilen) bazı finansal işlem gelirleri tevkifata tabi tutulmuştur. Bahse konu tevkifatlar 

gerçek kişilerin gelirleri için genel olarak nihai vergileme mahiyetinde olup, ticari işletmeler ve kurumlar 

vergisi mükellefleri için ise peşin vergileme mahiyetindedir. 

Anılan maddenin 17 numaralı fıkrası ile Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan 

tevkifat oranlarını her bir sermaye piyasası aracı, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutma süresi 

ve bunları elde edenler itibariyle ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %15’e kadar artırmaya yetkili 

kılınmıştır. Madde kapsamı işlemlere uygulanacak tevkifat oranları esas olarak 2006/10731 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı(BKK) ile belirlenmiş olup, daha sonra anılan kararda muhtelif değişiklikler yapılmıştır. 

2006 / 10731 sayılı BKK ekli Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt 

bendi ile (ç) bendinin son halleri aşağıdaki gibidir.  

“a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; paylara ve pay endekslerine dayalı olarak 

yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları[ dahil 

olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun 

fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar  ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına 

dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira 

sertifikalarından elde edilen kazançlar için % 0, 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca 

onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli 

kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15," 

“ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli 

işlem ve opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul'da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere 

paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma 

belgelerinden elde edilen kazançlar   ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç 

borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında kanun 

uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde 

edilen kazançlar  için % 0, 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman 

bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarının elden 

çıkarılmasından doğan kazançlar için %15, diğer kazançlar için % 10.” 

 

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesi Kapsamı Stopaj Uygulamasında 
(2 Yıldan Fazla Süreyle Elde Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve 
Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarından Elde Edilen Kazançlara İlişkin) 
Değişiklik Yapılmıştır.  
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4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bahse konu;  

a) (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan ; 

1) “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “ hisse 

senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar.” şeklinde,  

2) “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “ altına dayalı kira 

sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süre ile elde tutulan girişim 

sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen 

kazançlar için” şeklinde,  

b) (ç) bendinde yer alan;  

1)  “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “ hisse 

senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” şeklinde, 

2) “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “ altına dayalı kira 

sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süre ile elde tutulan girişim 

sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından else edilen 

kazançlar” şeklinde,  

değiştirilmiştir. Değişiklik ile iki yıldan fazla süre ile elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 

gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir. 

              4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımı (4 Eylül 2021) tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

Anılan Karar Sirkülerimiz ekindedir. 
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