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VERG KANUNLARININ YEN TÜRK L RASINA UYUMU LE BAZI KANUNLARDA DE$ % KL K
YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 30. MADDES
MADDE 30. - 193 say l Kanuna a a daki geçici maddeler eklenmi tir.
GEÇ)C) MADDE 67. - 1) Bankalar ve arac kurumlar takvim y l n n üçer ayl k dönemleri itibar yla;
a) Al m sat m na arac l k ettikleri menkul k ymetler ile di er sermaye piyasas araçlar n n al
sat bedelleri aras ndaki fark,

ve

b) Al m na arac l k ettikleri menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n itfas halinde
al bedeli ile itfa bedeli aras ndaki fark,
c) Menkul k ymetlerin veya di er sermaye piyasas araçlar n n tahsiline arac l k ettikleri dönemsel
getirileri (herhangi bir menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac na ba l olmayan),
d) Arac l k ettikleri menkul k ymet veya di er sermaye piyasas araçlar n n ödünç i lemlerinden
sa lanan gelirler,
Üzerinden % 10 oran nda vergi tevkifat yaparlar.
Dar mükellef gerçek ki i ve kurumlar için bu oran % 0 olarak uygulan r.

Ayn menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac ndan de i ik tarihlerde al mlar yap ld ktan
sonra bunlar n bir k sm n n elden ç kar lmas halinde, ilk giren ilk ç kar yöntemi kullan lmak
suretiyle, tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al nacak al bedeli belirlenir. Bir menkul k ymet ve
di er sermaye piyasas arac n n al m ndan önce elden ç kar lmas halinde, elden ç kar lma
tarihinden sonra yap lan ilk al m i lemi esas al narak üzerinden tevkifat yap lacak tutar tespit edilir.
Al ve sat i lemleri dolay s yla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al n r.
Ayn menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac ndan de i ik tarihlerde al mlar yap ld ktan
sonra bunlar n bir k sm n n elden ç kar lmas halinde, ilk giren ilk ç kar yöntemi kullan lmak
suretiyle, tevkifat matrah n n tespitinde dikkate al nacak al bedeli belirlenir. Bir menkul k ymet ve
di er sermaye piyasas arac n n al m ndan önce elden ç kar lmas halinde, elden ç kar lma
tarihinden sonra yap lan ilk al m i lemi esas al narak üzerinden tevkifat yap lacak tutar tespit edilir.
Ayn gün içerisindeki i lemlerde a rl kl ortalama yöntemi kullan labilir. Al ve sat i lemleri
dolay s yla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrah n n
tespitinde dikkate al n r.
Üç ayl k dönem içerisinde ayn türden menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac ile ilgili
olarak birden fazla al m sat m i lemi yap lmas halinde tevkifat n gerçekle tirilmesinde bu i lemler
tek bir i lem olarak dikkate al n r. Ayn türden menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac
al m sat m ndan do an zararlar takvim y l a lmamak kayd yla izleyen dönemlerin tevkifat
matrah ndan mahsup edilir. Dövize, alt na veya ba ka bir de ere endeksli menkul k ymet veya
di er sermaye piyasas arac n n al ve sat bedeli olarak i lem tarihindeki Yeni Türk Liras
kar l klar esas al narak tevkifat matrah tespit edilir. Menkul k ymet ve di er sermaye piyasas
arac n n yabanc bir para cinsinden ihraç edilmi olmas halinde ise tevkifat matrah n n tespitinde
kur fark dikkate al nmaz.
Menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac sahibinin, bu k ymetleri ba ka bir banka veya arac
kuruma aktarmas halinde, söz konusu menkul k ymetlerin al bedeli ve al tarihi aktarma yap lan
kuruma bildirilir. Aktarman n ba ka bir ki i veya kurum ad na yap lmas halinde, al bedeli ve al

tarihinin ilgili banka veya arac kuruma bildirilmesinin yan s ra i lem Maliye Bakanl na da
bildirilir. Bu bildirimler, ba ka bir ki i veya kurum ad na naklin ayn banka veya arac kurumun
bünyesinde gerçekle tirilmesi veya k ymetin sahibi taraf ndan fiziken teslim al nmas halinde de
yap l r.
Menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac n n fiziken bir banka veya arac kuruma teslim
edilmesi halinde al bedeli olarak, tevsik edilmesi kayd yla, k ymet sahibinin beyan esas al n r ve
yap lan i lem Maliye Bakanl na bildirilir.
Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar n n (borsa yat r m
fonlar hariç) kat lma belgelerinin ilgili oldu u fona iadesi, menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n
hisse senetlerinin al m sat m , Hazine taraf ndan yurt d nda ihraç edilen menkul k ymetlerin al m
sat m , itfas s ras nda elde edilen getirileri ile bunlar n dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam
mükellef kurumlara ait olan ve iki y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden
ç kar lmas nda ve hisse senetleri kâr paylar n n hisse sahipleri ad na tahsilinde bu f kra hükümleri
uygulanmaz. Tam mükellef kurumlara ait olup, )stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören
ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden ç kar lmas ndan elde edilen gelirler
için, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde hükümleri uygulanmaz.
Hazine taraf ndan yurt d nda ihraç edilen menkul k ymetlerin al m sat m , itfas s ras nda elde
edilen getirileri ile bunlar n dönemsel getirilerinin tahsilinde, tam mükellef kurumlara ait olup,
)stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse
senetleri ile sürekli olarak portföyünün en az % 51'i )stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem
gören hisse senetlerinden olu an yat r m fonlar n n bir y ldan fazla süreyle elde tutulan kat lma
belgelerinin elden ç kar lmas nda ve hisse senetleri kâr paylar n n hisse sahipleri ad na tahsilinde
bu f kra hükümleri uygulanmaz. Tam mükellef kurumlara ait olup, )stanbul Menkul K ymetler
Borsas nda i lem gören ve bir y ldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden
ç kar lmas ndan elde edilen gelirler için, Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci madde
hükümleri uygulanmaz. (1.10.2006’dan itibaren geçerli olmak üzere)
Bu f kra kapsam nda yap lan tevkifat tutarlar , verilecek muhtasar beyannameye dahil edilmez.
Banka ve arac kurumlar, tevkif ettikleri vergileri ekli ve muhteviyat Maliye Bakanl nca
belirlenecek bir beyanname ile tevkifat dönemini izleyen ay n yirminci günü ak am na kadar ba l
olduklar vergi dairesine beyan eder ve yirmialt nc günü ak am na kadar öderler.
Bu maddenin uygulamas bak m ndan banka veya arac kurumlar (i leme taraf olanlar)
kendilerinde bulunan veya ula t r lan bilgi ve belgeler kapsam nda tarhiyattan sorumlu tutulurlar.
Bilgilerin eksik veya yanl olmas nedeniyle eksik beyan edilen k s m için bildirimi yapan ad na
gerekli tarhiyat yap l r.”
2) Bu Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f kras n n (5) numaral bendinde yaz l menkul sermaye
iratlar ndan (Hazine taraf ndan yurt d nda ihraç edilen menkul k ymetlerden elde edilenler hariç),
ödemeyi yapanlarca, banka veya arac kurumlara veya bunlar arac l yla di er gerçek ve tüzel
ki ilere ödenenler hariç, % 10 oran nda vergi tevkifat yap l r. Bankalara veya arac kurumlara al
bedeli tevsik edilmeksizin teslim edilmi olan menkul k ymetlerin gelirlerinin ödenmesinde ise
ödeme banka veya arac kurumlar arac l yla yap lsa dahi tevkifat yap l r. Menkul k ymetin bir
banka veya arac kurum arac l yla al nm olmas halinde tevkifatta, bu i lemdeki itfa bedeli ile
al bedeli aras ndaki fark esas al n r. Bu iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar Vergisi
Kanununun 24 üncü maddesi kapsam nda ayr ca tevkifat yap lmaz.
3) Bankalar ile arac kurumlar, bir menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n (hisse
senetleri ile (1) numaral f kran n alt nc paragraf nda belirtilen menkul k ymetler ve di er sermaye
piyasas araçlar hariç) (1) numaral f kra kapsam nda tevkifata tâbi tutulmaks z n almalar halinde,
kendilerine sat yapanlar ad na sat bedeli ile al bedeli aras ndaki fark üzerinden % 10
oran nda tevkifat yaparlar. Menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n n daha önce bir
banka veya arac kurumdan al nmam olmas halinde, tevkifat n yap lmas nda al bedeli yerine
ihraç bedeli esas al n r. Tevkif edilen vergiler (1) numaral f kra kapsam nda verilecek
beyannameye dahil edilmek suretiyle beyan edilir ve ödenir.

4) 75 inci maddenin ikinci f kras n n (7), (12) ve (14) numaral bentlerinde yaz l menkul sermaye
iratlar ndan ödemeyi yapanlarca % 15 oran nda vergi tevkifat yap l r. Bu iratlar üzerinden 94 üncü
madde veya Kurumlar Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsam nda ayr ca tevkifat yap lmaz.
Bankalar aras mevduat ile arac kurumlar n borsa para piyasas nda de erlendirdikleri kendilerine
ait paralar na yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci f kras n n (7), (12) ve (14)
numaral bentlerinde yaz l menkul sermaye iratlar ndan ödemeyi yapanlarca %15 oran nda vergi
tevkifat yap l r. Bu f kra kapsam nda yap lan tevkifat tutarlar 98 inci ve 119 uncu maddelerde
belirtilen sürelerde beyan edilir ve ödenir. Bu iratlar üzerinden 94 üncü madde veya Kurumlar
Vergisi Kanununun 24 üncü maddesi kapsam nda ayr ca tevkifat yap lmaz.
5) Gelir sahibinin gerçek veya tüzel ki i ya da dar veya tam mükellef olmas , vergi mükellefiyeti
bulunup bulunmamas , vergiden muaf olup olmamas ve elde edilen kazanc n vergiden istisna olup
olmamas (1), (2), (3) ve (4) numaral f kra hükümleri uyar nca yap lacak tevkifat etkilemez. Fu
kadar ki, Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan borsa yat r m fonlar ve emeklilik yat r m
fonlar n n elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve (4) numaral f kralar uyar nca tevkifat yap lmaz.
6) Bu maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaral f kralar nda belirtilen tevkifat oranlar n yabanc para
cinsinde ihraç edilen menkul k ymetlerden sa lanan getiriler ile döviz cinsinden aç lm
hesaplardan elde edilen faiz gelirleri için be puana kadar art rmaya veya kanunî oran na kadar
indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
7) (1), (2), (3) ve (4) numaral f kra hükümleri uyar nca tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek
ki ilerce y ll k veya münferit beyanname verilmez. Di er gelirler dolay s yla verilecek y ll k
beyannameye bu gelirler dahil edilmez. Söz konusu f kra hükümleri uyar nca tevkifata tâbi tutulsun
tutulmas n dar mükellef gerçek ki i veya kurumlarca Hazine taraf ndan yurt d nda ihraç edilen
menkul k ymetlerden sa lanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez.Ticarî
faaliyet kapsam nda elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümleri çerçevesinde kazanc n tespitinde
dikkate al n r ve tevkif suretiyle ödenmi olan vergiler, 94 üncü madde kapsam nda tevkif edilen
vergilerin tâbi oldu u hükümler çerçevesinde tevkifata tâbi kazançlar n beyan edildi i
beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir. Fu kadar ki, (2) ve (3) numaral f kralar
kapsam nda tevkif suretiyle ödenen verginin, i lemden do an kazanc n tâbi oldu u tevkifat oran
ile çarp m sonucu bulunacak tutar a an k sm y ll k beyannamede hesaplanan vergiden mahsup
edilmez.
8) Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan menkul k ymetler yat r m fonlar (borsa yat r m fonlar
hariç) (borsa yat r m fonlar ile konut finansman fonlar ve varl k finansman fonlar dahil)
(1.10.2006’dan itibaren geçerli olmak üzere) ile menkul k ymetler yat r m ortakl klar n n Kurumlar
Vergisinden istisna edilmi olan portföy kazançlar , da t ls n veya da t lmas n % 0, di erleri ise 1
Ekim 2006 tarihine kadar % 10, 1 Ekim 2006 tarihinden sonra %0 vergi tevkifat na tabi tutulur. Bu
kazançlar üzerinden 94 üncü madde uyar nca ayr ca tevkifat yap lmaz. Bu fon veya ortakl klar n n
kat lma belgelerinin ilgili fona iadesinden elde edilen gelirler ile hisse senetlerinin al m sat m ndan
elde edilen kazançlar için y ll k beyanname verilmez. Di er gelirler nedeniyle beyanname verilmesi
halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî i letmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler,
bu f kra kapsam d ndad r.
9) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce ihraç edilmi olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu
faizleri Hazine Bonolar ile Toplu Konut )daresi ve Özelle tirme )daresince ç kar lan menkul
k ymetlerin elde tutulmas veya elden ç kar lmas suretiyle sa lanan gelirlerin vergilendirilmesinde
(Dar mükellef kurumlar n, bu menkul k ymetleri elden ç karmak suretiyle sa lad klar kazançlar
hariç) bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde, 31.12.2005 tarihi
itibar yla geçerli olan hükümler uygulan r.
10) Bu maddenin yürürlü e girmesinden önce iktisap edilmi olan menkul k ymet veya di er
sermaye piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ndan veya elde tutulma sürecinde elde edilen
gelirler (Dar mükellef kurumlar n, bu menkul k ymetleri elden ç karmak suretiyle sa lad klar
kazançlar hariç) için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu gelirlerin vergilendirilmesinde
31.12.2005 tarihi itibar yla geçerli olan hükümler uygulan r.

11) Dar mükellefler de dahil olmak üzere, bu madde kapsam nda tevkifata tâbi tutulan ve y ll k
veya münferit beyanname ile beyan edilmeyece i belirtilen menkul k ymet ve di er sermaye
piyasas araçlar n n elden ç kar lmas ndan do an kazançlar için takvim y l itibar yla y ll k
beyanname verilebilir. Beyan edilen gelirden, ayn türden menkul k ymetler için y l içinde olu an
zararlar n tamam mahsup edilebilir. Beyan edilen gelir üzerinden %10 oran nda vergi hesaplan r.
Hesaplanan vergiden y l içinde tevkif edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilemeyen tutar genel
hükümler çerçevesinde red ve iade edilir. Fu kadar ki, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim
y llar na devredilemez.
12) Bu maddede geçen, “banka” kavram 18.6.1999 tarihli ve 4389 say l Bankalar Kanunu
kapsam nda Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas n ,
“arac kurum” kavram ise 28.7.1981 tarihli ve 2499 say l Sermaye Piyasas Kanunu kapsam nda
Türkiye’de faaliyette bulunan arac kurumlar ifade eder.
13) Bu maddede geçen menkul k ymet ve di er sermaye piyasas arac ifadesi, özel bir belirleme
yap lmad
sürece Türkiye’de ihraç edilmi ve Sermaye Piyasas Kurulunca kayda al nm
ve/veya Türkiye’de kurulu menkul k ymet ve vadeli i lem ve opsiyon borsalar nda i lem gören
menkul k ymetler veya di er sermaye piyasas araçlar ile kayda al nmam olsa veya menkul
k ymet ve vadeli i lem borsalar nda i lem görmese dahi Hazinece veya di er kamu tüzel
ki ilerince ihraç edilecek her türlü menkul k ymet veya di er sermaye piyasas arac n ifade eder.
Bankalar n ve arac kurumlar n taraf oldu u veya bunlar arac l yla yap lan; belirli bir vadede,
önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayal olarak
düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasas arac n , mal , k ymetli madeni ve
dövizi alma, satma, de i tirme hak ve/veya yükümlülü ünü veren vadeli i lem ve opsiyon
sözle meleri bu madde uygulamas nda di er sermaye piyasas arac addolunur.
14) Türkiye’de kurulu vadeli i lem ve opsiyon borsalar nda yap lan i lemlerden 2006 y l nda elde
edilen kazançlar için (1) numaral f krada belirtilen tevkifat oran s f r olarak uygulan r.
Türkiye'de kurulu vadeli i lem ve opsiyon borsalar nda 31.12.2008 tarihine kadar 2006 y l nda
yap lan i lemlerden elde edilen kazançlar için (1) numaral f krada belirtilen tevkifat oran s f r
olarak uygulan r. Tam ve dar mükellef kurumlar n (Türkiye’de i yeri veya daimi temsilci arac l yla
faaliyette bulunmayanlar hariç) 2006 y l nda aralar nda yapt klar vadeli i lem ve opsiyon
sözle melerinden do an kazançlar bak m ndan bu madde hükümleri uygulanmaz. Fu kadar ki,
banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye’de i yeri veya daimi temsilci arac l yla faaliyette
bulunma art aranmaz.
15) Bu madde kapsam na girmeyen ve 1.1 2006 tarihinden önce iktisap edilmi olan menkul
k ymetlerin elden ç kar lmas ndan sa lanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31.12.2005 tarihi
itibariyla geçerli olan hükümler uygulan r.
16) Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 5281 say l Kanunla yürürlükten kald r lmadan
önceki (2) numaral f kras nda, Sermaye Piyasas Kanununa göre kurulan yat r m fonu olarak
addolunmu dar mükellefiyete tâbi yat r m fonlar n n vergilendirilmeye ili kin 31.12.2005 tarihindeki
bu statüleri;
a) 31.12.2005 tarihinden önce ihraç edilen menkul k ymetlerle (hisse senetleri hariç) s n rl olmak
üzere bu menkul k ymetlerin tamam itfa edilinceye kadar,
b) 31.12.2005 tarihinde portföylerinde bulunan hisse senetleri için ise bu menkul k ymetlerin bu
tarihten sonra portföyden ilk ç k tarihine kadar,
Devam eder.
17) Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan oranlar her bir kazanç ve irat türü ile bunlar elde
edenler itibar yla, yat r m fonlar n n kat lma belgelerinin fona iade edilmesinden elde edilen kazançlar
için fonun portföy yap s na göre, ayr ayr s f ra kadar indirmeye veya % 15’e kadar art rmaya
yetkilidir.
18) Bu madde hükümlerinin uygulanmas na ili kin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanl

yetkilidir.
19) Bu madde hükümlerinin uygulanmas na ili kin esas ve usûlleri belirlemeye, vergiye tâbi
i lemlere taraf veya arac olanlar verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya Maliye Bakanl
yetkilidir.

