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Konu: 2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 27/9/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

Özet: 27/9/2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10840 Sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi ile 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetleri 

hakkındaki 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı kararname ile ülkemizin finansman ihtiyacının 

karşılanabilmesi için yastık altında bulunan hurda altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla 

Hazine Müsteşarlığı’nca ihraç edilecek olan altına dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden ve altına 

dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranı %0 olarak 

belirlenmiştir. 

27 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz 

konusu alt bende aşağıdaki menkul kıymetler eklenerek, yüzde sıfır oranında stopaj uygulamasının 

kapsamı genişletilmiştir. 

2017/10840 sayılı Karar’ın 1. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi 

uyarınca; geçici 67. maddenin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; 

  Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri,  

 İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (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 için  

% 0 olarak uygulanmaktadır. Buna göre yukarıdaki menkul kıymetlerin yanında;  

 Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 

 4749 sayılı Kanun (Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun) 

uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira 

sertifikalarından elde edilen kazançlar için de  

stopaj oranı % 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır. 

Aynı düzenleme 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinin birinci fıkrasının (ç) 

bendine de eklenmiştir. Buna göre; Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin 11 numaralı 

fıkrası kapsamında beyanname üzerinde hesaplanacak olan vergi oranını belirleyen Karar 
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hükmündeki yüzde sıfır oranında vergi hesaplanacak kazançlara, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen 

altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama 

şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar da dahil 

edilmiştir. 

 

2017/10840 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İçin Tıklayınız. 
 

 

 Saygılarımızla. 

 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

 Hizmetleri Ltd. Şti. 

 Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Bkk/2017_10840_gvbkk.pdf

