
 

  

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 26.05.2020 

Sayı: 2020/150        Ref: 4/150 

 

 

Konu: 

FİNANSMAN BONOLARINDAN VE BİR YILDAN KISA VADELİ KİRA 

SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLECEK GELİR VE KAZANÇLARA 

UYGULANACAK VERGİ TEVKİFAT ORANI %15 OLARAK YENİDEN 

BELİRLENMİŞTİR  

 

24.05.2020 tarih ve 31136 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2569 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1. 

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 

geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve 

iratlardan yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde 

tespit edilmiştir. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 

geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve 

iratlardan yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde 

tespit edilmiştir. 

 

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 payları hariç) ve hisse senedi yoğun 

fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar 

ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’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 

%0, 6362 sayılı Kanuna göre 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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

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, 

 

 

 

 

 

 

 

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 % 0, diğer 

kazançlar 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 Kurulu’nca onaylanmış 

finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri 

tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira 

sertifikalarından elde edilenler hariç) için %10, 

 

 

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 payları hariç) 

ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden 

elde edilen kazançlar ile Hazine ve Maliye 

Bakanlığı’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 %0, 6362 sayılı Kanuna göre 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca 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, 

 

Yukarıdaki düzenlemeler, 24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanuna göre 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri 

tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 

24.05.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

Diğer taraftan, 2006/10731 sayılı Kararın, 1. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan 

aşağıdaki düzenlemeye istinaden, menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım 

ortaklıklarının söz konusu gelir ve kazançlarından elde edilecek tevkifatın %0 olarak 

uygulanmasına devam edilecektir.  

 

“c) Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım 

fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler 

yatırım ortaklıklarının (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkralarda belirtilen gelirleri üzerinden 

yapılacak tevkifat oranları; 

 

1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0, 

2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere  

    % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0,” 

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 



 

  

 

 

 

EK: 

2569 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) 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.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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