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04.09.2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete'de "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 
67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)" 
yayımlandı. 
 
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve 
iratlardan yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. 
 
Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Karar’ın eki Kararın 1 inci maddesinin (a) bendi ve (ç) bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 

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 paylarından 
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 ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından 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, 

 
c) (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 paylarından 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 ile iki yıldan fazla 
süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu 
katılma paylarından 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, 

 
Yapılan düzenleme uyarınca, iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım 
fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için %0 oranında 
stopaj uygulanacaktır. 
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Bununla birlikte, 23.12.2020 R.G. tarihli 3321 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı 
Karar’a eklenen geçici 3 üncü madde uyarınca; 23.12.2020 le 30.9.2021 tarihi (bu tarih dâhil) 
arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar 
ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen 
gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı 
alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranların %0 olarak uygulanacağı belirlenmişti. 
 
Buna göre, 23.12.2020 ile 30.09.2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, girişim 
sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen 
kazançlara, elde tutma süresine bakılmaksızın %0 oranında stopaja uygulacaktır. 
 
Söz konusu geçici 3 üncü maddeye ilişkin olarak ek bir süre uzatımı yapılmadığı taktirde ise 
01.10.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul 
yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlara, katılma paylarının iki yıldan fazla 
süreyle elde tutulmaları durumunda %0 oranında stopaj uygulanabilecektir. 
 
İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. 
Sirkülerler numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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