
GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (%)  GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI (%) 

TÜRÜ İLGİLİ 

MADDE 

ALT 

BENT 

GÜNCEL  DURUM 

(2003/6577,2006/1073, 

2006/11449,2009/1459, 

2011/1854, 2012/3322, 

2013/4552 s.BKK’ları)  

TÜRÜ İLGİLİ MADDE ALT 

BENT 

GÜNCEL DURUM 

(2003/6577 s.BKK) 

(2006/10731 s. 

BKK) (2010/926 s. 

BKK) 2012/4116 

s.BKK) 

ÜCRET  94 / 1   103 ve 104 md     0 

Hisse senetlerinin(Menkul Kıymet 

Yatırım Ortaklıkları Senetleri Hariç) 

Türkiye’de faaliyette bulunan banka 

veya aracı kurumlar aracılığıyla 

elden çıkarılmasında sağlanan 

kazançlar (Kazancı elde edenin kim 

olduğuna  göre değiĢmeksizin)  

Geç. 67/1 

Jokey, Jokey 

Yamakları Ve 

Antrenör Ücretleri 

Geçici 68  20 

 

 

 

 

Sporcu ücretleri 

Lig usulüne tabi 

spor dallarında 

en üst ligdeki 

sporculara 

yapılan 

ödemeler 

Geçici 

72 

20 

Lig usulüne tabi 

spor dallarında 

en üst ligdeki 

sporculara 

yapılan 

ödemeler 

10 

Lig usulüne tabi 

spor dallarında 

en üst ligdeki 

sporculara 

yapılan 

ödemeler 

5 

Lig usulüne tabi 

spor dallarında 

en üst ligdeki 

sporculara 

yapılan 

ödemeler 

5 

Milli sporculara 

uluslararası 

müsabakalara 

katılmaları 

karĢılığında 

yapılan 

ödemeler 

5 

S.M.K (Noterlere 

Yapılan Ödemeler 

Hariç) 

94 / 2  a  17  

b  20  

TĠC. KAZ. 

(yıl.yay.inĢ.)  

94 / 3   3  

Telif, 

Pat.Sat.(Dar.Mük.)  

94 / 4   20  

 

 

 

 

GMSĠ 

94/5 a 20 Hisse senetlerine ve hisse senedi 

endekslerine dayalı olarak yapılan 

vadeli iĢlem ve opsiyon 

sözleĢmelerinden elde edilen 

kazançlar(Kazancı elde edenin kim 

olduğuna göre değiĢmeksizin) 

Geç. 67/1  0 

b 20 

c 20 

d 20 Hisse senetlerine ve hisse senedi 

endekslerine dayalı olup, Ġstanbul 

Menkul Kıymetler Borsasında iĢlem 

gören aracı kuruluĢ varantlarından 

elde edilen kazançlar( Kazancı elde 

edenin kim olduğuna göre 

değiĢmeksizin) 

Geç. 67/1  0 

 

M.S.Ġ. (75/1,2,3,4) 

(Kâr Payı)  

 

94 / 6/b  

  

i  15  

ii  15  

iii  10  Halka açık Ģirketlerin 1.1.2006 

tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 

yıldan daha kısa bir süre elde 

tutulmuĢ olan hisse senetlerinin 

Türkiye’de faaliyette bulunan banka 

veya aracı kurumlar aracılığıyla 

elden çıkarılmasından sağlanan 

kazançlar (Gayrimenkul ve menkul 

kıymet yatırım ortaklıklarının hisse 

senetlerinin satıĢı dahil)  

-Sermaye ġirketleri 

-2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununa göre kurulan yatırım 

fonları ve yatırım ortaklarıyla 

benzer nitelikte olduğu Maliye 

bakanlığınca belirlenenler 

-Tam mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer Tam mükellef kurumlar 

-Dar mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer dar mükellef kurumlar 

            

 

 

 

 

Geç.67/1 

 

 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

  

    

 

    

              

               0 

         

 

                0 

10 

10 

10 

10 

M.S.Ġ. (75/5) 

(Yurtiçinde Ġhraç 

Edilen Tahvil Faizi)  

94 / 7  a  0  

b  0  

c  0 

d  10  

e  10 

f  -  

g 10 

M.S.Ġ. (75/5) (Tam 

Mükellef kurumlar 

tarafından yurt 

dıĢında ihraç edilen 

tahvillerin) 

94 /  7 Vadesi  

0-1 yıl 7 

1-3 yıl 3 

3 üzeri 0 

Diğer 10 

M.S.Ġ. (75/5) (Tam 

Mükellef varlık 

kiralama Ģirketleri 

tarafından yurt 

dıĢında ihraç edilen 

94 /  7 Vadesi  

0-1 yıl 7 Menkul kıymet yatırım fonu katılma    



kira sertifikalarının) 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 yıl 3 belgelerinin kar payları (yani 

bunların ilgili fona iadesinden 

sağlanan gelirler) 

-Sermaye ġirketleri 

-2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununa göre kurulan yatırım 

fonları ve yatırım ortaklarıyla 

benzer nitelikte olduğu Maliye 

bakanlığınca belirlenenler 

-Tam mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer Tam mükellef kurumlar 

-Dar mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer dar mükellef kurumlar 

 

 

Geç.67/1 

 

 

         Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

 

 

0 

 

 

                0 

10 

10 

10 

10 

3 üzeri 0 

Diğer 10 

  

M.S.Ġ (75/7) 94 / 8  15 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç 

edilen her nevi tahvil ve Hazine 

bonolarının (Eurobondlar hariç)  

Türkiye’de faaliyette bulunan banka 

ve aracı kurumlar kanalıyla elden 

çıkarılmasından sağlanan kazançlar 

-Sermaye ġirketleri 

-2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununa göre kurulan yatırım 

fonları ve yatırım ortaklarıyla 

benzer nitelikte olduğu Maliye 

bakanlığınca belirlenenler 

-Tam mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer Tam mükellef kurumlar 

-Dar mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer dar mükellef kurumlar 

 

 

 

 

        Geç.67/1 

 

  

         Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

                 

 

 

 

               0 

 

 

                0 

10 

10 

10 

10 

M.S.Ġ (75/12) 94 / 9  15 

MĠLLĠ PĠY. SAT.& 

PAZARLAMACI 

94 / 10 a 15 

 b 20 

ZĠRAĠ KAZANÇ 94 / 11/a 

 

94 / 11/b 

 

94 / 11/c 

 

94 / 11/d 

i 1 

ii 2 

i 2 

ii 4 

i 2 

ii 4 

 0 Vadeli iĢlem ve opsiyon 

sözleĢmelerinden elde edilen 

gelirler 

-Sermaye ġirketleri 

-2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununa göre kurulan yatırım 

fonları ve yatırım ortaklarıyla 

benzer nitelikte olduğu Maliye 

bakanlığınca belirlenenler 

-Tam mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer Tam mükellef kurumlar 

-Dar mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer dar mükellef kurumlar 

 

 

        Geç.67/1 

 

 

        Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

                 

 

              0 

 

 

                0 

10 

10 

10 

10 

PTT ACENTELĠĞĠ 94 / 12  20 

ESNAF MUAF. 

YARARLANANLAR 

94 / 13 a 2 

b 2 

c 5 

d 10 

MSĠ (75/14) (REPO 

KAZ.) 

94 / 14 a 15 

MSĠ (75/15) (Bireysel 

Emeklilik) 

94 / 15   

a 15 1.1.2006 tarihinden sonra ihraç 

edilen her nevi tahvil ve Hazine 

bonolarının (Eurobondlar 

hariç)faizleri ile Toplu Konut 

Ġdaresi ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi 

ile ÖzelleĢtirme Ġdaresince çıkarılan 

menkul kıymetlerin elde tutulması 

sürecinde elde edilen gelirler 

-Sermaye ġirketleri 

-2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununa göre kurulan yatırım 

fonları ve yatırım ortaklarıyla 

benzer nitelikte olduğu Maliye 

bakanlığınca belirlenenler 

-Tam mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer Tam mükellef kurumlar 

-Dar mükellef gerçek kiĢi 

-Diğer dar mükellef kurumlar 

 

 

 

 

 

        Geç.67/1 

 

 

         Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

Geç.67/1 

                 

 

 

 

           

               0 

 

 

                0 

10 

10 

10 

10 

b 10 

MSĠ (75/16) (Bireysel 

Emeklilik 

 

 

MSĠ (75/17) (Diğer 

Sermaye Piyasası 

Araçları) 

 

 

MSI (75/18) VUK 

11/7 

94 / 16 

 

 

 

 

 

94/17 

 

 

 

94/18 

a 15 

b 10 

c 

 

 

 

5 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen 

faizlerden ve katılım bankalarınca 

döviz katılma hesaplarına ödenen 

kar paylarından: 

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6ay dahil) vadeli 

hesaplarda 

-1 yıla kadar(1yıl dahil) vadeli 

hesaplarda 

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

 

 

 

 

Geç.67/4 

Geç.67/4 

Geç.67/4 

  

 

 

 

18 

15 

13 

Mevduat faizlerinden: 

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6ay dahil) vadeli 

hesaplarda 

-1 yıla kadar(1yıl dahil) vadeli 

hesaplarda 

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

   

 

Geç.67/4 

Geç.67/4 

Geç.67/4 

  

 

15 

12 

10 

Katılım bankaları tarafından katılma 

hesabı karĢılığında ödenen kar 

paylarından: 

-Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6ay dahil) vadeli 

hesaplarda 

-1 yıla kadar(1yıl dahil) vadeli 

hesaplarda 

 

 

 

Geç.67/4 

Geç.67/4 

Geç.67/4 

  

 

 

15 

12 

10 



 

 

(GVK Geçici 67 nci Madde Kapsamında Tam ve Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde edilen Gelirler için Geçerli Kesinti 

Oranları) 

   Oran 

1 Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları dahil hisse alım-satım kazançları 

1-Hisse senedi kar payları geçici 67’nci madde kapsamına girmez 

2-Tam mükellef kurumlara ait olup, BĠST’te iĢlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri Geçici 

67’nci madde kapsamına girmez. Bunlar için Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 nci madde hükümleri de 

uygulanmaz.   

%0 

2 Yatırım ortaklığı hisse senetleri alım satım kazancı Menkul Kıymet yatırım ortaklığı hisse senedi %10 

Gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senedi %0 

GiriĢim Sermayesi yatırım ortaklığı hisse senedi %0 

3 Yatırım fonu katılım belgeleri kar payları (belgenin 

fona iadesi) 

-Sürekli olarak portföyünün en az %51’i Bist’te iĢlem 

gören hisse senetlerinden oluĢan yatırım fonlarının bir 

yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin 

elden çıkarılmasında Geçici 67’nci madde uygulanmaz. 

Hisse senedi yoğun fonlar için  %0 

Diğerleri için %10 

4 Yurtiçinde İhraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine 

Bonolarının alım satım kazancı ve faiz gelirleri  

-Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık 

kiralama Ģirketleri tarafından yurt dıĢında ihraç edilen 

menkul kıymetlerin alım satımı, itfası sırasında elde 

edilen gelirleri ile bunların dönemsel gelirlerinin 

tahsilinde Geçici 67’nci madde uygulanmaz.  

Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç 

borçlanma senetleri 

%0 

Diğerleri %10 

5 Yurtiçinde ihraç edilen kira sertifikalarının alım 

satım kazançlar ve dönemsel gelirler 

1-Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık 

kiralama Ģirketleri tarafından yurt dıĢında ihraç edilen 

getirileri ile bunların dönemsel getirilerinin tahsilinde 

Geçici 67’nci madde uygulanmaz 

2- Geçici 67’nci madde uyarınca, aynı madde 

kapsamında tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar 

mükellef gerçek kiĢi veya kurumlarca Hazine 4749 sayılı 

Kanuna göre kurulan varlık kiralama Ģirketleri ve tam 

mükellef kurumlar tarafından yurt dıĢında ihraç edilen 

menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için 

münferit veya özel beyanname verilmez. 

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık 

kiralama Ģirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı 

kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için 

%0 

Diğerleri  %10 

6 Yurtiçinde İhraç Edilen Özel Sektör Tahvilleri 

1-YurtdıĢında ihraç edilen özel sektör tahvilleri Geçici 67’nci madde kapsamına girmez. 

2- Geçici 67’nci madde uyarınca, aynı madde kapsamında tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kiĢi 

veya kurumlarca Hazine 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama Ģirketleri ve tam mükellef kurumlar tarafından 

yurt dıĢında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez. 

%10 

7 Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Mevduat 

Faizlerinden 

1- Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa  

para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait 

paralarına yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılmaz. 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil ) 

vadeli hesaplarda 

%18 

1 Yıla kadar (1 Yıl dahil ) vadeli hesaplarda %15 %15 

1 Yıldan uzun vadeli Hesaplarda %13 %13 

Mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden 

1-Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para 

piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) 

vadeli hesaplarda 

%15 

1 Yıla kadar (1 Yıl dahil ) vadeli hesaplarda  %12 

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

Menkul kıymetlerin geri alım ve 

satım taahhüdü ile iktisap veya 

elden çıkarılması karĢılığında 

sağlanan menfaatler(repo gelirleri) 

Geç.67/4 

 

 15 



yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılmaz. 1 Yıldan uzun vadeli Hesaplarda  %10 

Enflasyon oranına bağlı olarak değiĢken faiz oran uygulanan 

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

%0 

8 Menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ve iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan 

menfaatler (repo gelirleri) 

%15 

9 Katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına 

ödenen kar paylarından  

-Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para 

piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına 

yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılmaz. 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) 

vadeli hesaplarda 

%18 

1 Yıla kadar (1 Yıl dahil ) vadeli hesaplarda %15 %15 

1 Yıldan uzun vadeli Hesaplarda %13 %13 

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı 

karşılığında ödenen kar paylarından 

- Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para 

piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına 

yürütülen faizler üzerinden tevkifat yapılmaz. 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) 

vadeli hesaplarda 

%15 

1 Yıla kadar (1 Yıl dahil ) vadeli hesaplarda  %12 

1 Yıldan uzun vadeli Hesaplarda  %10 

Enflasyon oranına bağlı olarak değiĢken faiz oran uygulanan 

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

%0 

10 Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları %15 

11 Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan menkul 

kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile 

konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları 

dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının 

portföy işletmeciliği kazançları üzerinden; 

Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları için  %0 

Menkul kıymet yatırım fonları ve menkul kıymet yatırım 

ortaklıkları için 01.10.2006 tarihine kadar %10 sonrasında  

%0 

12 Sermaye Piyasası Kanunu’na 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 gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranları; 

1)-Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları için  %0 

2)-Menkul kıymet yatırım fonları ve menkul kıymet yatırım 

ortaklıkları için 01 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak 

üzere %10       

 01 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 

%0 

13 Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen 

gelirler  

- Tam ve dar mükellef kurumların (Türkiye`de iĢyeri 

veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunmayanlar 

hariç) aralarında yaptıkları vadeli iĢlem ve opsiyon 

sözleĢmelerinden doğan kazançları bakımından Geçici 

67’nci hükmü uygulanmaz. ġu kadar ki banka ve benzeri 

finans kurumları için Türkiye’de iĢyeri veya daimi 

temsilci aracılığıyla faaliyette bulunma Ģartı aranmaz. 

Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı 

iĢlemlerden 

%0 

Diğerlerinden %10 

14 GVK Geçici 67’nci maddenin (11) numaralı fıkrası 

uyarınca verilecek ihtiyari beyanname üzerinde 

hesaplamada dikkate alınacak vergi oranı 
-Geçici 67’nci maddenin (1),(2),(3) ve (4) numaralı fıkra 

hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulan kazançlar için 

gerçek kiĢilerce yıllık veya münferit beyanname 

verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık 

beyannameye bu gelirler dahil edilmez. 

-Söz konusu fıkra hükümleri uyarınca tevkifata tabi 

tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kiĢi veya 

kurumlarca Hazine, 4749 sayılı kanuna göre kurulan 

varlık kiralama Ģirketleri ve tam mükellef kurumlar 

tarafından yurt dıĢında ihraç edilen menkul kıymetlerden 

sağlanan kazanç ve iratlar için münferit  veya özel 

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak 

yapılan vadeli iĢlem ve opsiyon sözleĢmeleri. Borsa 

Ġstanbul’da iĢlem gören aracı kuruluĢ 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 

müsteĢarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç 

borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve 

Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca 

kurulan varlık kiralama Ģirketleri tarafından ihraç edilen 

altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için  

%0 

Diğerleri %10 



beyanname verilmez. 

3-Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler ticari 

kazanç hükümler çerçevesinde kazancın tespitinde 

dikkate alınır ve tevkif suretiyle ödenmiĢ olan vergiler, 

94’üncü madde kapsamında tevkif dilen vergilerin tabi 

olduğu hükümler çerçevesinde tevkifata tabi kazançların 

beyan edildiği beyannamelerde  hesaplanan vergiden 

mahsup edilir. 

4-Dar mükellefler da dahil olmak üzere, geçici 67’nci 

madde kapsamında tevkifata tabi tutulan ve aynı 

maddenin 7’nci fıkrasında yıllık veya münferit 

beyanname ile beyan edilmeyeceği belirtilen menkul 

kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden 

çıkarılmasından doğan kazançlar için takvim yılı 

itibariyle yıllık beyanname verilebilir. Beyan edilen 

gelirden, aynı türden menkul kıymetler için yıl içinde 

oluĢan zararların tamamı mahsup edilebilir. Beyan 

edilen gelir üzerinden yan tarafta belirtilen  oranında 

vergi hesaplanır. Hesaplanan vergiden yıl içinde tevkif 

edilen vergiler mahsup edilir, mahsup edilmeyen tutar 

genel hükümler çerçevesinde red veya iade edilir. ġu 

kadar ki, mahsup edilemeyen zararlar izleyen takvim 

yıllarına devredilemez. 

 

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve 

diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette 

bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte 

olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için GVK’nın Geçici 67’nci maddesinin 1 numaralı fıkrasındaki oran % 0 olarak uygulanır. 

 


