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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 15.09.2022 

Sirküler No     : 2022.40 
 

 

Konu: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 

tarafından ihraç edilen Darphane sertifikalarından elde edilecek 

kazançlara uygulanacak tevkifat oranları %0 olarak 

belirlenmiştir. 

 

Özet: 14/9/2022 tarihli ve 6036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 

eki Kararıyla 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 

Kararında yapılan değişiklik ile; Darphane ve Damga Matbaası 

Genel Müdürlüğü tarafından ihraç edilen Darphane 

sertifikalarından elde edilecek kazançlara uygulanacak tevkifat 

oranları %0 olarak belirlenmiştir. 

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. 

“MADDE 1 – 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci 

maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak 

tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

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 

elde edilen kazançlar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen 

altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri, Darphane 

sertifikaları ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
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Bu sirkülerde 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. 
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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,  

... 

ç) (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 elde edilen kazançlar, 

Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç 

borçlanma senetleri, Darphane sertifikaları 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,” 
 

 

 

 

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. 


