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GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEYE İLİŞKİN
CUMHURBAŞKANI KARARI
ÖZET

4454 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GVK’nın Geçici 67’nci maddesinde yer alan
düzenlemeye ilişkin tevkifat oranlarının belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik
yapılmıştır.
Bu değişiklikler, oran değişikliğine ilişkin olmayıp hisse senedi yoğun fonların katılma belgeleri
ile altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançların tanımlarına ilişkindir.
Karar 4 Eylül 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

4 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4454 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile GVK’nın Geçici 67’nci maddesinde yer alan düzenlemeye ilişkin tevkifat oranlarının
belirlendiği 2006/10731 sayılı BKK’da değişiklik yapılmıştır.
Bu değişiklikler, oran değişikliğine ilişkin olmayıp hisse senedi yoğun fonların katılma belgeleri
ile altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançların tanımlarına ilişkindir.
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Yapılan değişiklikler, düzenlemenin önceki hali ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

Düzenlemenin Önceki Hali

4454 sayılı CK İle Yapılan
Değişiklik

Düzenlemenin Son hali

a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı MADDE l- 22/7/2006 tarihli ve a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı
fıkralarda

yer

alan

oran; 2006/10731 sayılı Bakanlar fıkralarda
pay Kurulu Kararının eki Kararın l paylara[1] ve

paylara[1] ve
endekslerine
yapılan

dayalı

vadeli

opsiyon

yer

olarak inci

işlem

pay

oran;

endekslerine

birinci dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve

maddesinin

ve fıkrasının;

opsiyon

sözleşmeleri[2],

sözleşmeleri[2], a) (a) bendinin (1) numaralı alt İstanbul'da

Borsa İstanbul'da işlem gören bendinde yer alan;
aracı kuruluş varantları dahil 1)"hisse

alan

kuruluş

senedi

Borsa

işlem

gören

aracı

varantları

dahil

olmak

yoğun üzere paylar (menkul kıymetler

olmak üzere paylar (menkul fonların katılma belgelerinden yatırım ortaklıkları hisse senetleri
kıymetler yatırım ortaklıkları elde edilen kazançlar ile" hariç) ve "hisse senedi yoğun
hisse senetleri hariç) ve hisse ibaresi

fonların katılma paylarından elde

senedi yoğun fonların katılma "hisse senedi yoğun fonların edilen kazançlar," ile Hazine ve
belgelerinden
kazançlar
Maliye

ile

elde

edilen katılma

Hazine

Bakanlığınca

paylarından

elde Maliye Bakanlığınca ihraç edilen

ve edilen kazançlar," şeklinde,
ihraç 2)"altına

dayalı

altına dayalı devlet iç borçlanma

kira senetleri ve 4749 sayılı Kamu

edilen altına dayalı devlet iç sertifikalarından elde edilen Finansmanı ve Borç Yönetiminin
borçlanma senetleri ve 4749 kazançlar için" ibaresi "altına Düzenlenmesi

Hakkında

kanun

sayılı Kamu Finansmanı ve dayalı kira sertifikalarından uyarınca kurulan varlık kiralama
Borç

Yönetiminin elde edilen kazançlar ile iki şirketleri tarafından ihraç edilen

Düzenlenmesi

Hakkında yıldan

kanun uyarınca kurulan varlık tutulan

fazla

süreyle

girişim

elde "altına dayalı kira sertifikalarından

sermayesi elde edilen kazançlar ile iki yıldan

kiralama şirketleri tarafından yatırım fonu ve gayrimenkul fazla süreyle elde tutulan girişim
ihraç edilen altına dayalı kira yatırım
sertifikalarından elde edilen paylarından
kazançlar

fonu
elde

katılma sermayesi

yatırım

fonu

ve

edilen gayrimenkul yatırım fonu katılma

için % 0, 6362 kazançlar için" şeklinde,

paylarından elde edilen kazançlar

sayılı Kanuna göre Sermaye

için" % 0, 6362 sayılı Kanuna göre

Piyasası

Kurulunca

Sermaye

onaylanmış

finansman

onaylanmış

bonolarından

ve

Piyasası

Kurulunca
finansman

varlık

bonolarından ve varlık kiralama

kiralama şirketleri tarafından

şirketleri tarafından ihraç edilen bir
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Düzenlemenin Önceki Hali

4454 sayılı CK İle Yapılan
Değişiklik

Düzenlemenin Son hali

ihraç edilen bir yıldan kısa

yıldan

kısa

vadeli kira sertifikalarından

sertifikalarından sağlanan gelirler ile

sağlanan gelirler ile bunların

bunların

elden çıkarılmasından doğan

doğan kazançlardan %1

elden

vadeli

kira

çıkarılmasından

kazançlardan %1
ç) (11) numaralı fıkrada yer b)(ç) bendinde yer alan;
alan oran; paylara ve pay 1)"hisse
endekslerine
yapılan

dayalı

vadeli

senedi

ç) (11) numaralı fıkrada yer alan

yoğun oran; paylara ve pay endekslerine

olarak fonların katılma belgelerinden dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve

işlem

ve elde edilen kazançlar ile" opsiyon

opsiyon sözleşmeleri, Borsa ibaresi

sözleşmeleri,

İstanbul'da

işlem

gören

Borsa
aracı

İstanbul'da işlem gören aracı "hisse senedi yoğun fonların kuruluş varantları dahil olmak üzere
kuruluş varantları dahil olmak katılma
üzere

paylar

paylarından

elde paylar (menkul kıymetler yatırım

(menkul edilen kazançlar," şeklinde,

kıymetler yatırım ortaklıkları 2)"altına

dayalı

ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve

kira "hisse senedi yoğun fonların katılma

hisse senetleri hariç) ve hisse sertifikalarından elde edilen paylarından elde edilen kazançlar,"
senedi yoğun fonların katılma kazançlar için" ibaresi "altına ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca
edilen dayalı kira sertifikalarından ihraç edilen altına dayalı devlet iç

belgelerinden

elde

kazançlar ile

Hazine

Maliye

Bakanlığınca

ve elde edilen kazançlar ile iki borçlanma senetleri ve 4749 sayılı
ihraç fazla süreyle elde tutulan Kamu

Finansmanı

edilen altına dayalı devlet iç girişim sermayesi yatırım fonu Yönetiminin

ve

Borç

Düzenlenmesi

borçlanma senetleri ve 4749 ve gayrimenkul yatırım fonu Hakkında kanun uyarınca kurulan
sayılı Kamu Finansmanı ve katılma

paylarından

elde varlık kiralama şirketleri tarafından

Borç

kazançlar

için" ihraç edilen "altına dayalı kira

Yönetiminin edilen

Düzenlenmesi

Hakkında şeklinde,

sertifikalarından

elde

edilen

kanun uyarınca kurulan varlık değiştirilmiştir.

kazançlar ile iki fazla süreyle elde

kiralama şirketleri tarafından

tutulan girişim sermayesi yatırım

ihraç edilen altına dayalı kira

fonu ve gayrimenkul yatırım fonu

sertifikalarından elde edilen

katılma paylarından elde edilen

kazançlar için % 0, 6362 sayılı

kazançlar için" % 0, 6362 sayılı

Kanuna

Sermaye

Kanuna göre Sermaye Piyasası

Kurulunca

Kurulunca onaylanmış finansman

Piyasası

göre
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Düzenlemenin Önceki Hali
onaylanmış

4454 sayılı CK İle Yapılan
Değişiklik

Düzenlemenin Son hali

finansman

bonoları ve varlık kiralama şirketleri

bonoları ve varlık kiralama

tarafından ihraç edilen bir yıldan

şirketleri

ihraç

kısa vadeli kira sertifikalarının elden

edilen bir yıldan kısa vadeli

çıkarılmasından doğan kazançlar

kira

tarafından

sertifikalarının

çıkarılmasından

elden

için %15, diğer kazançlar için % 10.

doğan

kazançlar için %15, diğer
kazançlar için % 10.
MADDE 2- Bu Karar yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE

3-

Bu

Karar

hükümlerini Hazine ve Maliye
Bakanı yürütür.

Saygılarımızla…

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları
Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)"…>>>

