
 

  

  

 
 

 

   
 

26.05.2020/120-1 

 
 

GVK GEÇİCİ 67’NCİ MADDEDE YER ALAN  
TEVKİFAT ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI  

 

ÖZET : 

 

23/5/2020 tarihli ve   2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24 Mayıs 

2020 tarihinden itibaren 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 oranında stopaj yapılacaktır.  Daha önce stopaj oranı %10’du.  

 

 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci maddesinde menkul kıymet ve diğer sermaye 

piyasası araçlarının vergilendirilmesine ilişkin özel düzenlemeler yer almaktadır.  

 

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 23/5/2020 tarihli ve   

2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararının eki Kararın l’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt 

bentleri ile (c) bentlerinde değişiklik yapıldı.  

 

Yapılan değişiklikle Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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 oranında 

stopaj yapılması öngörülmüştür.  

 

Söz konusu değişiklik yapılan bentler 23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile değişmeden önceki halleri ile aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

 

 

 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17738


 

  

  

 
 

 

   
 

26.05.2020/120-2 

 

 

Kararın   Değişiklik Öncesi Hali 

 

Kararın 23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı CK ile 

değişik hali  

 

(R.G.-27.09.2017/30193- 2017/10840 

sayılı BKK  m.1 ile değişik)  

 

1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda 

yer alan oran; hisse senetlerine ve 

hisse senedi endekslerine dayalı 

olarak yapılan vadeli işlem ve 

opsiyon sözleşmeleri. Borsa 

İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş 

varandan dahil olmak üzere hisse 

senetleri (menkul kıymetler yatırını 

ortaklıkları hisse senetleri hariç) ve 

hisse senedi yoğun fonların katılma 

belgelerinden elde edilen kazançlar 

ile Hazine Müsteşarlığınca 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," 

 

 

 

 

 

l ) (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 payları 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," 

 

https://www.lexpera.com.tr/Document/Index/?Sopi=RG801Y2017N30193S201710840&CategoryAddress=IITR.OfficialJournal.OJ.PUBLICATION_TR&ListingType=None&MajorVersion=1&SegmentAddress=1&SegmentHierarchyTypeName=Article
https://www.lexpera.com.tr/Document/Index/?Sopi=RG801Y2017N30193S201710840&CategoryAddress=IITR.OfficialJournal.OJ.PUBLICATION_TR&ListingType=None&MajorVersion=1&SegmentAddress=1&SegmentHierarchyTypeName=Article


 

  

  

 
 

 

   
 

26.05.2020/120-3 

 

Kararın   Değişiklik Öncesi Hali 

 

Kararın 23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı CK ile 

değişik hali  

(R.G.-29.06.2011/27979-2011/1854 

sayılı BKK  m.4 ile değişik)  

3)  (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer 

alan oran; tam ve dar mükellef 

gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde 

sayılanlar hariç] tarafından elde 

edilen kazançlar (yurt dışında ihraç 

edilen tahviller ve kira 

sertifikalarından elde edilenler hariç) 

için %10, 

3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan 

oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar 

[(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde 

edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen 

tahviller, kira sertifikaları  ve (1) numaralı alt bent 

kapsamında 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye 

Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman 

bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından 

ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira 

sertifikalarından elde edilenler hariç) için %10," 

 

(R.G.-27.09.2017/30193- 2017/10840 

sayılı BKK  m.1 ile değişik)  

 

 

ç) (11) numaralı fıkrada yer alan 

oran; hisse senetlerine ve hisse 

senedi endekslerine dayalı olarak 

yapılan vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem 

gören aracı kuruluş varantları dahil 

olmak üzere hisse senetleri (menkul 

kıymetler yatırım ortaklıkları hisse 

senetleri hariç) ve hisse senedi 

yoğun fonların katılma belgelerinden 

elde edilen kazançlar ile Hazine 

Müsteşarlığınca ihraç edilen altına 

dayalı devlet iç borçlanma senetleri 

ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 

Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 

Hakkında Kanun uyarınca kurulan 

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 

paylan 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 

https://www.lexpera.com.tr/Document/Index/?Sopi=RG801Y2011N27979S20111854&CategoryAddress=IITR.OfficialJournal.OJ.PUBLICATION_TR&ListingType=None&MajorVersion=1&SegmentAddress=4&SegmentHierarchyTypeName=Article
https://www.lexpera.com.tr/Document/Index/?Sopi=RG801Y2011N27979S20111854&CategoryAddress=IITR.OfficialJournal.OJ.PUBLICATION_TR&ListingType=None&MajorVersion=1&SegmentAddress=4&SegmentHierarchyTypeName=Article
https://www.lexpera.com.tr/Document/Index/?Sopi=RG801Y2017N30193S201710840&CategoryAddress=IITR.OfficialJournal.OJ.PUBLICATION_TR&ListingType=None&MajorVersion=1&SegmentAddress=1&SegmentHierarchyTypeName=Article
https://www.lexpera.com.tr/Document/Index/?Sopi=RG801Y2017N30193S201710840&CategoryAddress=IITR.OfficialJournal.OJ.PUBLICATION_TR&ListingType=None&MajorVersion=1&SegmentAddress=1&SegmentHierarchyTypeName=Article


 

  

  

 
 

 

   
 

26.05.2020/120-4 

 

Kararın   Değişiklik Öncesi Hali 

 

Kararın 23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı CK ile 

değişik hali  

varlık kiralama şirketleri tarafından 

ihraç edilen altına dayalı kira 

sertifikalarından elde edilen 

kazançlar için % 0, diğer kazançlar 

için % 10." 

 

 

23/5/2020 tarihli ve 2569 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

“193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat 

Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569)” tam metni…>>> 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17738
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/17738

