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Konu: 

GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 67. MADDE KAPSAMINDA UYGULANACAK 

TEVKİFAT ORANLARINA İLİŞKİN KARARNAMEDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER 

YAPILMIŞTIR   
 

27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2017/10840 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki kararın 1. maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde aşağıdaki değişiklikler 

yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 27.09.2017 günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

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

bendinde yapılan düzenleme: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan 

oran; hisse senetlerine ve hisse senedi 

endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem 

ve opsiyon sözleşmeleri, İstanbul Menkul 

Kıymetler Borsasında 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 için 

%0, 

a) 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 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 varlık kiralama 

şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı 

kira sertifikalarından elde edilen kazançlar 

için %0, 

 

Bu düzenlemeye göre, GVK Geçici 67. maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkraları 

kapsamında Hazine Müsteşarlığı’nca 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 tevkifat oranı % 0 olarak uygulanacaktır.  

 

2006/10731 sayılı Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yapılan düzenleme ise 

aşağıdaki gibidir:  

 

Yukarıda yer verilen düzenleme 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinin 

birinci fıkrasının (ç) bendine de aynen eklenmiştir. 

 

 

 

 

 



Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
ç) (11) numaralı fıkrada yer alan oran; hisse 

senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı 

olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri, İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsasında 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 için % 0, 

diğer kazançlar için % 10. 

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 varlık kiralama 

şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı 

kira sertifikalarından elde edilen kazançlar 

için için % 0, diğer kazançlar için % 10. 

 

Bu düzenlemeye göre, GVK Geçici 67. maddesinin (11) numaralı fıkrası kapsamında 

Hazine Müsteşarlığı’nca 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 uygulanacak vergi oranı % 0 olacaktır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK: 

2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Eki 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
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