
 
06.09.2021 

 

SİRKÜLER (2021’102) 

 

 

KONU: Altına Dayalı Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazanç ile İki Yıldan Fazla Süreyle Elde 
Tutulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Paylarına İlişkin 

Uygulanacak Stopaj Oranı. 

 

Cumhurbaşkanı Karar No: 4454 sayılı yayımlanmış olup, bu kararda; "193 Sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında değişiklik yapılmıştır. 

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) (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yapılan değişikliğe göre; 

 
1) “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar şeklinde değiştirilmiştir. 

(değişiklik öncesindeki ibare;  hisse denedi yoğun katılma belgeleri şeklindeydi) 

 
2) 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 şeklinde değiştirilmiştir. (değişiklik öncesindeki ibare; altına dayalı kira sertifikalarından 
elde edilen kazançlar şeklindeydi) Bu kazançlar için %0 oranında vergi stopajı uygulanmaktadır. 

6362 ayılı SPK’una 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 kazançlara %15 vergi stopajı 
uygulanmaktadır. 

 

b) (ç) bendinde yer alan 

1)  “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar şeklinde değiştirilmiştir. 
(değişiklik öncesindeki ibare;  hisse denedi yoğun katılma belgeleri şeklindeydi) 

 

2) 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 şeklinde değiştirilmiştir. (değişiklik öncesindeki ibare; altına dayalı kira sertifikalarından 

elde edilen kazançlar şeklindeydi) Bu kazançlar için %0 oranında vergi stopajı uygulanmaktadır. 

6362 ayılı SPK’una 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 kazançlara %15, diğer kazançlar için 

%10 vergi stopajı uygulanmaktadır. 

 

 

 
Meşrutiyet Caddesi No:92 Daire Apt. Kat:4 Daire:9     34430 Beyoğlu -  İSTANBUL – TÜRKİYE 
Tel: +90 (212) 293 06 06 (3 hat)    Fax: +90 (212) 293 20 79        E-mail: turkerler@turkerler.com.tr 

 
 

mailto:turkerler@turkerler.com.tr


Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantlari dâhil olmak üzere paylar (menkul kıymet yatırım 

ortaklıkları payları hariç ) ve hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar ile 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve Kamu 

Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlemesi Hakkında Kanun uyarınca ihraç edilen altına dayalı kira 

sertifikalarından elde edilen kazançlara  %0 oranında stopaj uygulanacaktır. 

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. 

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 ile 30.09.2021 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 belirlenmiş idi. 

Söz konusu geçici 3 üncü maddeye ilişkin olarak ek bir süre uzatımı yapılmadığı takdirde 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. 

Bu karar yayımı tarihinde (04.09.2021) yürürlüğe girmektedir. 

(Resmi gazete: 04.09.2021 tarihli 31588 sayılı) 

Söz konusu Karara aşağıdaki resmi gazete linkinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-3.pdf  

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla, 

TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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