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Sunufl

“100 Soruda 2010 Menkul K›ymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi” konulu çal›flmam›z gerçek kiflilerin menkul 

k›ymet gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek amac›yla ve 28 fiubat 2011 tarihi itibar›yla 

yürürlükte bulunan vergi yasalar›n›n ilgili hükümleri dikkate al›narak Ernst & Young uzmanlar› taraf›ndan 

haz›rlanm›flt›r. Bu çal›flmada yer alan bilgi ve aç›klamalardan dolay› Ernst & Young ve/veya Kuzey Yeminli 

Mali Müflavirlik A.fi.’ye sorumluluk iddias›nda bulunulamaz. Vergi mevzuat›m›z›n s›k de¤ifltirilen ve farkl› 

anlay›fllarla yorumlanabilen yap›s› nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yap›lmadan önce konunun 

uzmanlar›ndan profesyonel yard›m al›nmas›n› tavsiye ederiz.

Gerçek kiflilerin vergiye tabi gelirleri aras›nda önemli bir yer tutan menkul 

k›ymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu’nda, bu k›ymetlerin vade tarihine kadar 

elde tutulmas›ndan elde edilen faiz gelirleri ile vade tarihinden önce elden 

ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan al›m sat›m kazançlar› olarak iki ana bafll›k alt›nda 

de¤erlendirilmektedir.

Hisse senedi kar paylar›, TL ve yabanc› para cinsinden aç›lan mevduat 

hesaplar›na yürütülen faizler, repo kazançlar›, her nevi tahvil ve Hazine 

bonosu faizleri, alacak faizleri, faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar 

paylar›, kat›l›m bankalar›nca kar ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤› ödenen 

kar paylar›, sigorta flirketleri ve emekli sand›klar›nca yap›lan ödemeler an›lan 

kanunun 75. maddesinde “menkul sermaye irad›” olarak tan›mlanm›flt›r. 

Menkul k›ymetlerin vadesinden önce elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar 

ise yine ayn› Kanun’un mükerrer 80. maddesi uyar›nca “de¤er art›fl kazanc›” 

olarak kabul edilmektedir. 

Menkul k›ymetlerden elde edilen ve yukar›da say›lan bu gelir ve kazançlar 

üzerinden kesilecek vergiler (stopaj) konusunda 6009 Say›l› Kanun’la baz› 

de¤ifliklikler yap›lm›flt›r. 

Bu çal›flmam›zda tam mükellef bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan 2010 y›l›nda 

elde edilen, baflta Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz gelirleri ve al›m sat›m 

kazançlar›, hisse senedi kar paylar› ve al›m sat›m kazançlar› ile mevduat 

faizi/repo kazançlar› olmak üzere menkul k›ymet gelirlerinin beyan› ve 

vergilendirilmesine iliflkin kurallar, konuyla ilgili muhtemel sorulara verilen 

örnekli cevaplarla aç›klanmaktad›r.

fiirketimiz uzmanlar› taraf›ndan haz›rlanan bu metnin, tasarruflar›n 

de¤erlendirilmesinde kiflilere yard›mc› olmas›n› dileriz. 

Sayg›lar›m›zla,

Ernst & Young Türkiye
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1. Tam mükellef gerçek kifli kimdir, 
kazançlar› nas›l vergilendirilir?
Türkiye’de yerleflmifl olan veya yerleflmifl 
say›lan kifliler Gelir Vergisi Kanunu 
aç›s›ndan “tam mükellef” kabul 
edilmektedir. Bu kifliler Türkiye içinde ve 
d›fl›nda elde ettikleri kazanç ve iratlar›n 
tamam› üzerinden vergilendirilirler.

 	‹kametgah› Türkiye’de bulunanlar ve 

 	Bir takvim y›l› içinde Türkiye’de devaml› 	
olarak alt› aydan fazla oturanlar (geçici 	
ayr›lmalar Türkiye’de oturma süresini 		
kesmez),

Türkiye’de yerleflmifl say›l›r.

Öte yandan, resmi daire ve müesseselere 
veya merkezi Türkiye’de bulunan teflekkül 
ve teflebbüslere ba¤l› olup ad› geçen daire, 
müessese, teflekkül ve teflebbüslerin iflleri 
dolay›s›yla yabanc› memleketlerde oturan 
Türk vatandafllar› da tam mükellef olarak 
vergilendirilirler.

Belli ve geçici bir görev veya ifl için 
Türkiye’ye gelenler, Türkiye’de alt› aydan 
fazla kalsalar dahi Türkiye’de yerleflmifl 
say›lmazlar.

2. Dar mükellef gerçek kifli kimdir, 
kazançlar› nas›l vergilendirilir?
Türkiye’de yerleflmifl olmayan kifliler Gelir 
Vergisi Kanunu aç›s›ndan “dar mükellef” 
kabul edilmektedir. Bu kifliler sadece 
Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar 
üzerinden vergilendirilirler.

Yurtd›fl›nda çal›flma ve oturma izni olan 
Türk vatandafllar› da vergi uygulamalar› 
bak›m›ndan “dar mükellef” olarak kabul 
edilirler.

3. Menkul k›ymetlerden hangi tür 
gelirler elde edilir?
Gerçek kiflilerin menkul k›ymetlerden elde 
ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi, menkul 
k›ymetin ve elde edilen gelirin türüne göre 
de¤iflmektedir. Bu gelirler;

 	Menkul sermaye irad›, 

 	Al›m sat›m kazanc›, (Di¤er kazanç ve irat)

olarak grupland›r›lm›flt›r.

4. Menkul k›ymet gelirleri ne 
zaman elde edilmifl say›l›r?

Bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan menkul 
k›ymet gelirleri, menkul k›ymetin itfa 
oldu¤u, sat›ld›¤› veya kupon faizi 
ödemesinin yap›ld›¤› tarihte elde edilmifl 
say›l›r. Mevduat ve repo ifllemlerinde elde
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etme, mevduat hesab›n›n veya repo 
iflleminin vadesinde gerçekleflir. 
Temettülerde ise gelir, flirketin temettü 
da¤›t›m tarihinde elde edilmifl olur.

Örne¤in 2010 y›l›nda sat›n al›nan bir Devlet 
tahvili, 17.04.2011 tarihinde sat›lm›flsa, 
kazanç 2011 y›l›nda elde edilmifl say›l›r. 2010 
y›lsonu itibariyle oluflan de¤er art›fl› ilgili 
tahvil henüz sat›lmad›¤›ndan 2010 y›l› 
kazanc›na dahil edilmez.

5. Menkul sermaye irad› olarak 
kabul edilen gelirler nelerdir?
Afla¤›da say›lan gelirler, Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 75. maddesinde menkul 
sermaye irad› olarak tan›mlanm›flt›r.

 	Hisse senedi kar paylar› ve ifltirak 			
hisselerinden do¤an kazançlar,

 	Yat›r›m fon ve ortakl›klar›ndan elde edilen 	
kar paylar›,

 	Her nevi tahvil faizleri (Devlet tahvili, 		
Hazine bonosu, eurobond, özel sektör 		
tahvili, yabanc› menfleli tahvil vb.)

 	Alacak faizleri,

 	Mevduat faizleri (Döviz tevdiat 			
hesaplar›n›n ana para kur farklar› gelir 		
say›lmaz.)

 	Özel finans kurumlar›n›n (kat›l›m 			
bankalar›) ödedi¤i kar paylar›,

 	Repo gelirleri,

 	Borsa Para Piyasas›ndan (BPP) elde 		
edilen faiz gelirleri,

 	Emeklilik ve sigorta flirketleri taraf›ndan, 	
sigortal› veya emeklilik flirketine katk› 		
pay› ödeyenlere yap›lan ödemeler.

6. Menkul sermaye iratlar›ndan 
indirilebilecek giderler nelerdir?

Safi irad›n bulunmas› için menkul sermaye 
irad›ndan afla¤›daki giderler indirilir:

a. Depo etme ve sigorta ücretleri gibi 
menkul k›ymetlerin muhafazas› için yap›lan 
giderler;

b. Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil 
giderleri (fiirket toplant›lar›na ifltirak gibi 
sermayenin idaresi için yap›lan giderler 
irattan indirilmez);

c. Menkul k›ymetler ve bunlar›n iratlar› için 
ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar 
(Gelir vergisi irattan indirilmez).
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7. Yurtd›fl›nda çal›flan Türk vatandafllar›n›n 2010 
y›l›nda elde ettikleri menkul sermaye iratlar› beyan 
edilmeli mi?
Yurtd›fl›nda çal›flan ve oturan Türk vatandafllar›, vergi 
uygulamalar› bak›m›ndan dar mükellef say›l›rlar. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesinde, dar mükellef gerçek 
kiflilerin gelirlerinin tamam›n›n Türkiye’de tevkif suretiyle 
vergilendirilmifl olan ücretler, serbest meslek kazançlar›, menkul 
ve gayrimenkul sermaye iratlar› ile di¤er kazanç ve iratlardan 
ibaret olmas› durumunda, bu gelirler için beyanname 
verilmeyece¤i belirtilmektedir. Di¤er gelirler için beyanname 
verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil 
edilmeyecektir.

Buna göre yurtd›fl›nda çal›flan Türk vatandafllar› taraf›ndan 2010 
y›l›nda elde edilen ve tevkif suretiyle vergilendirilmifl olan menkul 
sermaye iratlar› tutar› ne olursa olsun Türkiye’de beyan 
edilmeyecektir.

8. Al›m sat›m kazanc› olarak kabul edilen kazançlar 
nelerdir?
Devlet tahvili, Hazine bonosu, eurobond, özel sektör tahvili, 
yabanc› menfleli tahvil gibi her nevi tahvillerin vadesinden önce 
elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar ile hisse senedi al›m 
sat›m kazançlar› bu gelir türü alt›nda toplanabilir.

9. Y›ll›k beyanname ile beyan edilen al›m sat›m 
kazançlar›nda indirilebilecek giderler nelerdir?
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 81. maddesinde, de¤er 
art›fl›nda safi kazanç hesaplan›rken, elden ç›karma dolay›s›yla 
yap›lan ve sat›c›n›n uhdesinde kalan giderler ile ödenen vergi 
ve harçlar›n kazançtan indirilebilece¤i hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Buna göre, menkul k›ymet al›m sat›m kazançlar›ndan, al›m 
sat›mda ödenen komisyonlar ile banka ve sigorta muameleleri 
vergisi (BSMV) düflülebilecektir.

Menkul k›ymetin sat›n al›nmas› için kullan›lan kredilere iliflkin 
faizlerin ve temerrüt faizlerinin gider olarak kazançtan indirilmesi 
ise mümkün de¤ildir.
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10. Vergi kesintisine (tevkifat) 
tabi menkul k›ymet gelirleri 
nelerdir?
Afla¤›da yer verilen menkul k›ymet 
ifllemlerinin banka ve arac› kurumlar 
vas›tas›yla gerçeklefltirilmesi durumunda, 
ilgili kurumlar taraf›ndan kazanç ve irat 
üzerinden tevkifat yap›lmas› gerekmektedir.

 	01.01.2006 tarihinden sonra al›nm›fl olan 	
‹MKB’de ifllem gören menkul k›ymet 		
yat›r›m ortakl›¤› (MKYO) hisse 			
senetlerinin 1 y›ldan daha az süre elde 		
tutulduktan sonra sat›lmas›ndan 			
sa¤lanan kazançlar,

 	01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmifl 	
olan Devlet tahvili ve Hazine 			
bonolar›ndan elde edilen faiz geliri ve 		
al›m sat›m kazançlar›,

 	Özel sektör tahvil ve bonolar›n›n faiz ve 	
al›m sat›m kazançlar›, (01.01.2006 		
tarihinden önce ihraç edilenlerin 			
sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar hariç)

 	Tam mükellef kurumlar taraf›ndan 		
yurtd›fl›nda ihraç edilen tahvillerden elde 	
edilen faiz gelirleri,

Menkul k›ymet yat›r›m fonu kat›lma 		
belgelerinin fona iadesinden elde edilen 	
gelirler,

 	Borsa yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin 	
elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan 			
kazançlar,

 	Dayanak varl›¤› hisse senedi veya hisse 	
senedi endeksi olan varantlardan elde 		
edilen kazançlar,

 	Mevduat faizleri,

 	Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen 		
kar paylar›,

 	Kar ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› 		
ödenen kar paylar›,

 	Kat›l›m bankalar›nca kar ve zarara 		
kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda ödenen kar 		
paylar›,

 	Repo gelirleri,

 	Hisse senedi temettü gelirleri, 			
(Temettüyü da¤›tan kurum taraf›ndan 		
yap›lmaktad›r.) 

 	VOB’da (Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas›) 	
veya VOB d›fl›nda, (Türkiye’de) banka ve 	
arac› kurum arac›l›¤›yla sat›n al›nan 		
kontratlardan sa¤lanan kazançlar,

 	Menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› 	
araçlar›n›n ödünç ifllemlerinden sa¤lanan 	
getiriler.

II. Menkul k›ymet gelirlerinde tevkifat 
uygulamas›

11. Devlet tahvili ve Hazine 
bonolar›ndan elde edilen gelirler 
üzerinden yap›lacak stopaj›n oran› 
nedir?
01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen 
Devlet tahvili ve Hazine bonolar›ndan elde 
edilen gerek faiz gelirleri, gerekse de bu 
menkul k›ymetlerin vadesinden önce elden 
ç›kar›lmas›ndan 2010 y›l›nda sa¤lanan 
kazançlar üzerinden, banka veya arac› 
kurum taraf›ndan % 10 oran›nda vergi 
tevkifat› (stopaj) yap›l›r. 

2006 y›l›ndan önce ihraç edilenlerden 
sa¤lanan gelirler üzerinden banka veya 
arac› kurumlar taraf›ndan stopaj yap›lmaz.

12. Borsada ifllem gören hisse 
senetlerinin sat›fl›nda uygulanan 
stopaj›n oran› nedir?
1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilen 
(edinilen) hisse senetlerinden sa¤lanan al›m 
sat›m kazançlar› stopaja tabi de¤ildir. 

Bu tarihten sonra iktisap edilen ve ‹MKB’de 
ifllem gören menkul k›ymet yat›r›m ortakl›¤› 
(MKYO) hisse senetlerinin 2010 y›l›nda 
elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar 
üzerinden % 10 oran›nda stopaj 
yap›lmaktad›r. Ancak bu hisse senetlerinin 
1 y›ldan fazla süreyle elde tutulduktan sonra 
sat›lmas› durumunda, kazanç üzerinden 
stopaj yap›lmaz.

MKYO d›fl›ndaki di¤er hisse senetlerinin 
elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar 
üzerinden ise banka veya arac› kurum 
taraf›ndan yap›lacak stopaj›n oran› 14 Kas›m 
2009 tarihinden itibaren % 0’a indirilmifltir. 
Buna göre sözü geçen hisse senetlerinden 
2010 y›l›nda elde edilen al›m sat›m 
kazançlar› üzerinden ilgili banka ve arac› 
kurum taraf›ndan stopaj yap›lmayacakt›r. 

13. Mevduat faizi, repo geliri ve 
yat›r›m fonlar›ndan elde edilen 
gelirler üzerinden hangi oranda 
stopaj yap›l›r?
Mevduat faizleri üzerinden yap›lmas› 
gereken stopaj›n oran› % 15’tir. Buna göre 
bankalar taraf›ndan mevduat›n vadesine 
veya döviz cinsine bak›lmaks›z›n, mevduat 
faizlerinin ödenmesi aflamas›nda % 15 
oran›nda stopaj yap›lacakt›r. Ayn› flekilde 
repo gelirleri üzerinden de % 15 oran›nda 
stopaj yap›l›r.

Örne¤in 15.08.2009 tarihinde % 10 brüt 
faiz ile 1 y›l vadeli 100.000 TL’lik mevduat 
yapan bir kifli, vadede (15.08.2010) elde
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edece¤i 10.000 TL’lik faiz üzerinden (10.000 x % 15=) 1.500 TL 
tevkifat yap›lacakt›r. Tevkifat sonras› kalan (10.000 - 1.500 =) 
8.500 TL’lik net faiz tutar› mevduat sahibinin hesab›na geçecektir. 
Ayn› flekilde faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylar› ile 
kar ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kar paylar› ve 
kat›l›m bankalar› taraf›ndan kar ve zarara kat›lma hesab› 
karfl›l›¤›nda ödenen kar paylar› üzerinden de % 15 oran›nda 
tevkifat yap›lmas› gerekmektedir. 

Yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin elden ç›kar›lmas›ndan (fona 
iade) sa¤lanan kazançlar üzerinden ise % 10 oran›nda tevkifat 
yap›lmaktad›r. Ancak sürekli olarak portföyünün en az % 51’i 
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem gören hisse 
senetlerinden oluflan yat›r›m fonlar›n›n, bir y›ldan fazla süreyle 
elde tutulan kat›lma belgelerinin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan 
kazançlar üzerinden stopaj yap›lmamaktad›r.

14. Stopaj yolu ile vergilendirilen yukar›daki gelirler 
için ayr›ca beyanname verilmesi de gerekir mi?
Tam mükellef gerçek kiflilerin, yukar›da yer verilen ve Gelir 
Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsam›nda stopaja tabi 
tutulan gelirler için ayr›ca beyanname vermelerine gerek yoktur. 

Baflka bir ifade ile tam mükellef bireysel yat›r›mc›lar için banka 
veya arac› kurum taraf›ndan kesilen vergiler, oran› % 0 olarak 
belirlenmifl olsa da nihai vergi olarak kabul edilmektedir. Bu 
nedenle stopaj yolu ile vergilendirilmifl olan gelirlerin tutar› ne 
olursa olsun ayr›ca beyan edilmesine gerek yoktur.

15. Hangi gelir ve kazançlar için beyanname 
verilmez?
Afla¤›daki gelir ve kazançlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. 
maddesi kapsam›nda stopaja tabi tutulmas› veya Kanun’un di¤er 
maddeleri uyar›nca gelir vergisinden istisna olarak 
de¤erlendirilmesi dolay›s›yla, y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile 
beyan edilmeyecektir. Di¤er gelirler için beyanname verilmesi 
halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek, dolay›s›yla 
bu gelirler üzerinden ilave bir vergi ödenmeyecektir.

 	01.01.2006 tarihinden önce sat›n al›nan tam mükellef kurumlara 	
ait hisse senetlerinin (‹MKB’de ifllem gören veya görmeyen) 		
elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar,

 	01.01.2006 tarihinden sonra al›nm›fl tam mükellef kurumlara 	
ait olan ve ‹MKB’de ifllem gören hisse senetlerinin elden 		
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan al›m sat›m kazançlar›, 

 	01.01.2006 tarihinden sonra al›nm›fl olan ve ‹MKB’de ifllem 		
görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin en 		
az 2 y›l elde tutulduktan sonra elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan 	
kazançlar,

 	Stopaja tabi tutulmufl olmak flart›yla;	
- 	01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmifl olan Devlet tahvili 		

ve Hazine bonolar›ndan elde edilen faiz geliri ve al›m sat›m 		
kazançlar›,	

- 	01.01.2006 tarihinden sonra Türkiye’de ihraç edilmifl olan 			
özel sektör tahvil ve bonolar›ndan elde edilen faiz geliri ve 			
al›m sat›m kazançlar›,	

-	Menkul k›ymet yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin fona 			
iadesinden elde edilen gelirler,	

- 	Borsa yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin elden ç›kar›lmas›ndan 		
sa¤lanan kazançlar,	

- 	Yurtiçi bankalardan elde edilen mevduat faizleri,	
- 	Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar paylar›,	
- 	Kar ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› ödenen kar paylar›,

	

- 	Kat›l›m bankalar›nca kar ve zarara kat›lma hesab› karfl›l›¤›nda 		
ödenen kar paylar›,	

- 	Repo gelirleri,

 	VOB’da (Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Borsas›) veya VOB d›fl›nda, 		
banka ve arac› kurum arac›l›¤›yla sat›n al›nan kontratlardan 		
sa¤lanan kazançlar,

 	Dayanak varl›¤› hisse senedi veya hisse senedi endeksi olan 		
varantlardan elde edilen kazançlar,

 	Menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n ödünç 		
ifllemlerinden sa¤lanan getiriler.

16. Beyan edilmesi gereken menkul k›ymet gelirleri 
hangileridir?
Bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan afla¤›da say›lan menkul 
k›ymetlerden 2010 y›l›nda elde edilen gelir ve kazançlar için gelir 
vergisi beyannamesi verilmesi, baflka gelirler dolay›s›yla 
beyanname veriliyorsa bu gelir ve kazançlar›n da beyannameye 
dahil edilmesi gerekmektedir. 

 	01.01.2006 tarihinden sonra sat›n al›nan, hisseleri ‹MKB’de 		
ifllem görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinin 	
2 y›ldan daha k›sa sürede elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan 		
kazançlar,

 	01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine 	
bonolar›ndan elde edilen faiz geliri ve al›m sat›m kazançlar›, 

 	01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen özel sektör tahvil ve 	
bonolar›n›n faiz ve al›m sat›m kazançlar›, 

 	Tam mükellef kurumlar taraf›ndan 01.01.2006 tarihinden sonra 	
yurtd›fl›nda ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz geliri ve 	
al›m sat›m kazançlar›,

 	01.01.2006 tarihinden sonra banka ve arac› kurum arac›l›¤› 		
olmaks›z›n ihraç edilen özel sektör tahvillerinden sa¤lanan 		
al›m sat›m kazançlar›,

 	Eurobondlardan elde edilen kupon faizleri ve itfas›nda sa¤lanan 	
gelirler ile bu menkul k›ymetlerin vadesinden önce elden 		
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar,

 	Hisse senedi temettü gelirleri,

 	Alacak faizi,

 	Yabanc› hisse senedi al›m sat›m kazançlar›, 

 	Yabanc› tahvil faiz ve al›m sat›m kazançlar›, 

 	Yurtd›fl›ndaki yat›r›m fonlar›ndan elde edilen kazançlar, 

 	Yurtd›fl›ndaki bankalardan elde edilen mevduat faizleri.
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17. Enflasyon indirimi uygulamas› 
nedir?
Enflasyon indirimi, baz› menkul sermaye 
iratlar› için uygulanan ve elde edilen gelirin 
enflasyondan kaynaklanan k›sm›n›n 
ayr›flt›r›larak, reel gelirin vergilendirilmesi 
amac›n› güden bir uygulamad›r. Buna göre 
elde edilen gelire, ilgili y›l için belirlenen 
enflasyon indirim oran› uygulan›r. Bu 
flekilde tespit edilen tutar elde edilen faiz 
gelirinden düflülmek suretiyle beyana tabi 
menkul sermaye irad› tespit edilir. 

01.01.2006 tarihinden itibaren enflasyon 
indirim oran› uygulamas›na son verilmifltir. 
Ancak afla¤›da belirtilen baz› istisnai 
durumlarda 2010 y›l› gelirleri için de 
uygulanmas› mümkündür.

18. Enflasyon indirimi hangi 
gelirlere uygulanabilir? 
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi 
uyar›nca, 1 Ocak 2006 tarihinden önce 
ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine 
bonolar› ile Toplu Konut ‹daresi ve 
Özellefltirme ‹daresince ç›kar›lan menkul 
k›ymetlerden elde edilen gelirlere 
31.12.2005 tarihinde yürürlükte olan 
mevzuat›n uygulanmas› gerekmektedir. 

Bu hüküm uyar›nca bireysel yat›r›mc›lar 
taraf›ndan 01.01.2006 tarihinden önce 
Türk liras› cinsinden ihraç edilmifl olan;

 	Hazine bonosu ve Devlet tahvilleri,

 	Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme 		
‹daresi’nce ç›kar›lan menkul k›ymetler 		
ve

 	Özel sektör tahvillerinden,

2010 y›l›nda elde edilen menkul sermaye 
iratlar› (kupon faizi ve itfa gelirleri) için 
enflasyon indirimi uygulamas› devam 
etmektedir. Buna göre yukar›da say›lan 
gelirlere, 2010 y›l› için belirlenen enflasyon 
indirim oran› uyguland›ktan sonra kalan 
gelirin beyan edilmesi gerekmektedir. 

19. Enflasyon indirim oran› nas›l 
hesaplan›r?
Enflasyon indirim oran› her y›l için,

Yeniden de¤erleme oran›

DT ve HB ihalelerindeki bileflik 
ortalama faiz oran›

formülüyle hesaplanarak Maliye 
Bakanl›¤›’nca ilan edilmektedir.

III. Enflasyon indirimi ve endeksleme 
uygulamalar›

20. 2010 y›l›nda elde edilecek 
gelirlere uygulanacak enflasyon 
indirim oran› kaçt›r?
2010 y›l›nda yukar›da belirtilen gelirlere 
uygulanacak olan enflasyon indirimi oran› 
% 93,4 olarak aç›klanm›flt›r.

21. Enflasyon indirim oran› faiz 
gelirine nas›l uygulan›r?
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmifl 
olan Hazine bonosu ve Devlet tahvillerinden 
elde edilen faiz gelirleri (MS‹) stopaja tabi 
olmakla beraber, stopaj›n oran› % 0 olarak 
belirlenmifltir. 18. sorunun cevab›nda da 
yer verildi¤i gibi bu gelirlere enflasyon 
indirimi uygulanabilmektedir. 2010 y›l› 
gelirleri için enflasyon indirim oran› % 93,4 
olarak aç›klanm›flt›r.

Örne¤in söz konusu Devlet tahvillerinden 
2010 y›l›nda 200.000 TL kupon faizi elde 
edilmifl olsun. Faiz gelirine enflasyon indirim 
oran› afla¤›daki flekilde uygulanacakt›r.

Devlet tahvili faiz geliri 
(01.01.2006 öncesi ihraç)	 200.000 TL

Enflasyon indirimi 
(200.000 x % 93,4) (-) 	 186.800 TL

Enflasyon indirimi sonras› 
MS‹ (200.000 - 186.800) 	 13.200 TL

Enflasyon indirimi sonras› kalan tutar›n, 
tevkif suretiyle vergilendirilmifl di¤er 
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar› ile 
birlikte toplam›n›n 22.000 TL’lik beyan 
s›n›r›n› aflmas› durumunda, bu gelirlerin 
beyan edilmesi gerekir. Burada dikkat 
edilmesi gereken 22.000 TL’lik beyan s›n›r› 
ile yap›lacak karfl›laflt›rmada, bu menkul 
k›ymetlerden sa¤lanan faizlerin de¤il, 
enflasyon indirimi uyguland›ktan sonra 
kalan tutar›n dikkate al›nmas› gerekti¤idir.

Yukar›daki örnekte enflasyon indirimi 
sonras› kalan menkul sermaye irad›, 22.000 
TL’lik beyan s›n›r›n›n alt›nda kald›¤›ndan 
bu gelir beyan edilmeyecektir. 

22. Endeksleme uygulamas› 
nedir?
Endeksleme yöntemi sadece baz› menkul 
k›ymet al›m sat›m kazançlar› için geçerli 
bir uygulamad›r. Bu uygulama da enflasyon 
indirimi uygulamas›nda oldu¤u gibi elde 
edilen kazanc›n enflasyon karfl›s›ndaki reel 
de¤erinin belirlenmesine yöneliktir.
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Al›m sat›m kazançlar›nda endeksleme, menkul k›ymetlerin maliyet 
bedelinin elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak üzere, her ay için üretici 
fiyat endeksine (ÜFE) göre art›r›lmas› anlam›na gelmektedir. 
Sat›fl kazanc› sat›fl bedelinden endekslenmifl maliyet bedelinin 
ç›kar›lmas› suretiyle hesaplanmaktad›r.

23. Endeksleme yönteminin kullan›labilece¤i 
menkul k›ymet sat›fl kazançlar› nelerdir? 
 	1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmifl olan; Devlet tahvili 	
ve Hazine bonolar› ile Toplu Konut ‹daresi ve Özellefltirme 		
‹daresi’nce ç›kar›lan menkul k›ymetler, eurobondlar ve özel 		
sektör tahvillerinin, 

 	1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilmifl olan; yabanc› 		
hisse senetleri, yurtd›fl›nda kurulmufl yat›r›m fonlara ait kat›lma 	
belgeleri ve yabanc› tahvillerin,

elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar›n tespiti s›ras›nda bu 
menkul k›ymetlerin maliyet bedeli endekslemeye tabi tutulabilir. 

1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilmifl olan eurobondlar ile 
bu tarihten sonra iktisap edilmifl olan; yabanc› tahviller, hisseleri 
‹MKB’de ifllem görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisse 
senetleri ile yabanc› hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndan 
sa¤lanan kazançlar›n tespiti s›ras›nda da endeksleme yöntemi 
kullan›labilir.

24. Endeksleme yap›labilmesi için endeks fark›n›n 
% 10’u aflma flart› var m›?

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmifl olan;

Devlet tahvili ve Hazine bonolar› ile Toplu Konut ‹daresi ve 
Özellefltirme ‹daresi’nce ç›kar›lan menkul k›ymetler, eurobondlar 
ve özel sektör tahvillerinin, 

 	1 Ocak 2006 tarihinden önce iktisap edilmifl olan;

Yabanc› hisse senetleri, yurtd›fl›nda kurulmufl yat›r›m fonlara 
ait kat›lma belgeleri ve yabanc› tahvillerin,

elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar›n tespiti s›ras›nda bu 
menkul k›ymetlerin maliyet bedeli endekslemeye tabi tutulabilir. 
Bu endekslemenin yap›labilmesi için endeks fark›n›n % 10’u aflma 
flart› yoktur. Baflka bir deyiflle endeks fark› % 10’un alt›nda olsa 
dahi, al›m sat›m kazanc›n›n tespiti s›ras›nda yukar›da say›lan 
menkul k›ymetlerin maliyet bedelleri endekslemeye tabi 
tutulabilir.

01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilmifl olan eurobondlar ile 
yine bu tarihten sonra iktisap edilmifl olan; yabanc› tahviller, 
hisseleri ‹MKB’de ifllem görmeyen tam mükellef kurumlara ait 
hisse senetleri ile yabanc› hisse senetlerinin elden ç›kar›lmas›ndan 
sa¤lanan kazançlar›n tespiti s›ras›nda da bu menkul k›ymetlerin 
maliyet bedeli endekslemeye tabi tutulabilir. Ancak bu 
endekslemenin yap›labilmesi için al›fl ve sat›fl tarihleri aras›ndaki 
ÜFE fark›n›n % 10’dan fazla olmas› gerekmektedir. Endeks 
fark›n›n % 10’un alt›nda olmas› durumunda kazanç, sat›fl 
bedelinden maliyet bedelinin ç›kar›lmas› suretiyle hesaplanacakt›r.

25. Endeksleme yap›l›rken hangi endeksler 
kullan›l›r?
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) taraf›ndan her ay aç›klanan 
Üretici Fiyat Endekslerinin (ÜFE) kullan›lmas› gerekir.

26. Endekslenmifl maliyet bedeli nas›l hesaplan›r?
Menkul k›ymetin endekslenmifl maliyet bedeli afla¤›daki formüle 
göre hesaplanmaktad›r. 

Örne¤in 7 Ekim 2004 tarihinde ihraç edilmifl olan 15 Mart 2015 
vadeli eurobonddan 19 Temmuz 2007’de 500.000 USD nominallik 
al›m yap›lm›flt›r. Bu tahvil için 530.000 USD ödenmifltir 
(kirli fiyat). Tahvil 7 Nisan 2010’da 560.000 USD’ye sat›lm›flt›r. 
(Sat›fl tarihi itibariyle al›nmayan kuponlara isabet eden prim 
tutar› dahil maliyet 511.000 USD olarak hesaplanm›flt›r.) 

Al›fl tarihindeki MB döviz al›fl kuru	 : 1 USD = 1,2716 TL
Sat›fl tarihindeki MB döviz al›fl kuru	 : 1 USD = 1,5042 TL

Al›fl tarihinden 1 ay önceki 
ÜFE (Haziran/2007)	 : 140,53
Sat›fl tarihinden 1 ay önceki 
ÜFE (Mart/2010)   	 : 172,58

TL sat›fl tutar› (560.000 x 1,5042)	 842.352,00 TL
TL al›fl tutar› (511.000 x 1,2716)	 649.787,60 TL

27. Endeksleme yap›ld›¤› durumda kazanç nas›l 
hesaplan›r? 
Al›m sat›m kazanc›n›n tespiti s›ras›nda menkul k›ymetlerin maliyet 
(iktisap) bedeli, menkul k›ymetin elden ç›kar›ld›¤› ay hariç olmak 
üzere TÜ‹K taraf›ndan aç›klanan üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) 
art›fl oran›nda art›r›larak belirlenmektedir. Bu durumda kazanc›n 
tespitinde sat›fl bedelinden maliyet bedelinin endekslenmesi 
sonucu bulunan tutar›n düflülmesi gerekmektedir.

Yukar›daki örnekteki eurobondun endekslemeye tabi tutulmamas› 
durumunda elde edilen al›m sat›m kazanc›, sat›fl bedelinden 
maliyet bedelinin ç›kar›lmas› suretiyle belirlenecektir. Buna göre 
kazanç (842.352,00 - 649.787,60 =) 192.564,40 TL olmaktad›r.

Oysa örnekteki kazanc›n endeksleme yöntemi kullan›larak 
hesaplanmas› durumunda, elde edilen al›m sat›m kazanc›, sat›fl 
bedelinden endekslenmifl maliyet bedelinin ç›kar›lmas› suretiyle 
belirlenecektir. Buna göre kazanç (842.352,00 - 797.981,53 =) 
44.370,47 TL olmaktad›r. Bu sayede enflasyonun elde edilen 
al›m sat›m kazanc› üzerindeki etkisi ortadan kald›r›lm›fl olmaktad›r.

x Maliyet bedeliEndekslenmifl 
maliyet bedeli 

=

Sat›fl tarihinden 
1 ay önceki endeks

Al›fl tarihinden 
1 ay önceki endeks

x 649.787,60  = 797.981,53Endekslenmifl 
maliyet bedeli 

=
172,58

140,53
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28. Stopaja tabi olmayan menkul 
k›ymetlerin sat›fl›nda zararlar 
kardan düflülebilir mi?
Ayn› y›l içinde al›n›p sat›lan menkul 
k›ymetlerden sa¤lanan de¤er art›fl 
kazançlar›n›n tespitinde, menkul 
k›ymetlerden birinin al›m sat›m›ndan do¤an 
zarar›n, di¤erinden sa¤lanan kardan 
mahsup edilebilece¤ine iliflkin olarak Maliye 
Bakanl›¤› 21.01.2003 tarihinde bir bas›n 
aç›klamas› yapm›flt›r. 

Bakanl›k bu aç›klamas›nda, bir y›l içinde 
birden fazla menkul k›ymet al›m sat›m 
ifllemi yap›lmas› halinde, bu ifllemlerden 
elde edilen kar veya zarar tutarlar›n›n 
birlikte de¤erlendirilece¤ini, dolay›s›yla 
ifllemin ayn› y›l içinde yap›lmas› kofluluyla 
bir ifllem nedeniyle do¤an zarar›n, di¤er 
ifllemler dolay›s›yla elde edilen kardan 
mahsup edilmesinin mümkün olabilece¤ini 
ifade etmifltir. 

Maliye Bakanl›¤›’n›n bas›n aç›klamas›nda 
yer alan görüfller çerçevesinde, 2010 y›l›nda 
geçici 67. madde kapsam›nda stopaja tabi 
olmayan menkul k›ymet al›m sat›m 
ifllemlerinden oluflan zararlar, yine bu 
k›ymetlerin al›m sat›m›ndan sa¤lanan 
karlara mahsup edilebilecektir. 

29. Geçici 67. madde kapsam›nda 
stopaja tabi olan menkul k›ymet 
al›m sat›mlar›nda zarar mahsubu 
mümkün müdür? 
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi 
kapsam›na giren menkul k›ymetlerin elden 
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar, 
kazanc›n sa¤lanmas›na arac›l›k eden banka 
veya arac› kurum taraf›ndan stopaja tabi 
tutulmaktad›r. Bu menkul k›ymetlerin elden 
ç›kar›lmas› s›ras›nda oluflan zarar›n ise al›m 
sat›ma arac›l›k eden banka veya arac› 
kurum taraf›ndan stopaj matrah› 
hesaplan›rken, ayn› nitelikteki menkul 
k›ymet al›m sat›m›ndan sa¤lanan kazançtan 
indirilebilmesine izin verilmektedir. 

30. Zarar mahsubunda 
“ayn› türden menkul k›ymet” 
ifadesinden ne anlafl›l›yor?
Ayn› tür menkul k›ymetten ne anlafl›lmas› 
gerekti¤ine iliflkin s›n›fland›rma 257, 258 
ve 269 seri numaral› Gelir Vergisi Genel 
Tebli¤lerinde yap›lm›flt›r. Buna göre zarar 
mahsubu aç›s›ndan menkul k›ymetler; 

 Sabit getirili menkul k›ymetler, 
 De¤iflken getirili menkul k›ymetler,

IV. Menkul k›ymet al›m sat›m 
kazançlar›nda zarar mahsubu

 Di¤er sermaye piyasas› araçlar›,
 Yat›r›m fonlar› kat›lma belgeleri ve 		
yat›r›m ortakl›klar› hisse senetleri,

olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. 

Bu s›n›fland›rma kapsam›nda bir 
yat›r›mc›n›n üç ayl›k kazanc›n› (stopaj 
matrah›n›) hesaplayacak olan arac› kurum 
taraf›ndan, yat›r›mc›n›n yat›r›m fonu 
kat›lma belgelerinden (4. s›ra) sa¤lad›¤› 
kazançtan, örne¤in Devlet tahvili (1. s›ra) 
al›m sat›m›ndan oluflan zarar›n› mahsup 
etme imkan› bulunmamaktad›r. Banka veya 
arc› kurum taraf›ndan bu yat›r›mc›n›n, 
yat›r›m fonu kat›lma belgelerinden sa¤lad›¤› 
kazanç üzerinden stopaj yap›lacak, Devlet 
tahvili sat›fl›ndan oluflan zarar› ise ilgili y›l› 
aflmamak üzere, di¤er üç ayl›k dönemlerde, 
sabit getirili menkul k›ymetlerden sa¤lanan 
kazançlardan mahsup edilebilecektir. Bu 
mahsubun ilgili y›lda gerçeklefltirilememesi 
durumunda zarar›n gelecek y›llara 
tafl›nmas› mümkün de¤ildir.

31. ‹htiyari beyanname hangi 
hallerde verilir?
Bir arac› kurum veya banka vas›tas›yla 
yap›lan menkul k›ymet sat›fl›ndan zarar 
oluflmas› halinde bu zarar, takvim y›l› 
aflmamak üzere, ayn› arac› kurum veya 
banka vas›tas›yla gerçeklefltirilen ayn› 
türden menkul k›ymet sat›fllar›ndan do¤an 
kara mahsup edilebilmektedir. 

Farkl› arac› kurum veya bankalarla çal›flan 
yat›r›mc›lar›n, bir kurumda kar etmesi di¤er 
kurumda ayn› tür menkul k›ymet al›m sat›m› 
ifllemlerinden zarar etmesi durumunda, bu 
zarar›n di¤er kurumda sa¤lanan kazançtan 
mahsup edilmesi imkan› yoktur. Kazanç 
sa¤lanm›fl olan arac› kurum veya banka 
taraf›ndan, di¤er kurumdaki zarar dikkate 
al›nmadan üçer ayl›k dönemler itibariyle 
hesaplanan kazanç üzerinden stopaj 
yap›lacakt›r. 

Ayr›ca ayn› kurumda gerçeklefltirilen 
ifllemlerde, önceki vergileme dönemlerinde 
(Örne¤in Ocak-Mart/2010) kazanç elde 
edilmesi, daha sonraki dönemlerde ise ayn› 
tür menkul k›ymet sat›fl ifllemlerinden zarar 
edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu 
durumda kazanc›n olufltu¤u dönemde arac› 
kurum veya banka taraf›ndan kazanç 
üzerinden hesaplanan stopaj vergi 
dairesine yat›r›lmaktad›r. Ayn› y›l içerisinde 
takip eden dönemlerde ayn› tür menkul 
k›ymet sat›fllar›ndan zarar edilmesi
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durumunda, bu zarar›n önceki dönemlere ait stopaj matrah›ndan 
düflülme imkan› bulunmamaktad›r.

Bireysel yat›r›mc›lar›n bu iki nedenden kaynaklanan 
ma¤duriyetinin giderilebilmesi için dileyen mükelleflere ihtiyari 
beyanname verme hakk› tan›nm›flt›r. Buna göre farkl› arac› 
kurumlarda hesab› bulunan ve bir hesab›ndaki al›m sat›m 
ifllemlerinden kar elde edilmesine ra¤men, di¤er hesab›nda ayn› 
tür menkul k›ymetlerden zarar oluflmas› durumunda, bu zarar›n 
di¤er arac› kurum veya bankadaki kardan mahsubu ihtiyari 
beyanname verilmek suretiyle sa¤lanabilecektir. 

Yine ayn› flekilde, ilk dönemde menkul k›ymet sat›fl›ndan kar 
elde eden ve bu kazanc› üzerinden stopaj ödeyen yat›r›mc›lar, 
sonraki dönemlerde ayn› tür menkul k›ymet sat›fllar›ndan zarar 
oluflmas› durumunda, kendilerinden kesilmifl olan fazla stopaj› 
ihtiyari beyanname vermek suretiyle iade alabileceklerdir.

32. Faiz ve itfa gelirleri için ihtiyari beyanname 
verilebilir mi?
Geçici 67. madde kapsam›nda tevkifata tabi tutulan ve y›ll›k gelir 
vergisi beyannamesi ile beyan edilmeyece¤i belirtilen menkul 
k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›n›n elden 
ç›kar›lmas›ndan do¤an kar ve zararlar için takvim y›l› itibar›yla 
ihtiyari beyanname verilebilecektir.

Söz konusu beyan sadece menkul k›ymet ve di¤er sermaye 
piyasas› araçlar›n›n al›m sat›m›na iliflkin olarak yap›labilmektedir. 
Faiz ve itfa gelirleri ihtiyari beyannameye dahil edilemez. Al›m 
sat›m ifllemlerine iliflkin olarak beyan edilecek kazançlardan, 
ayn› türden menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›na 
iliflkin olmas› flart›yla y›l içinde oluflan zararlar›n tamam› mahsup 
edilebilecektir.

33. ‹htiyari beyannamede hangi oran 
kullan›lacakt›r?
Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesi uyar›nca gelir vergisi 
artan oranl› bir tarifeye göre hesaplanmaktad›r. Ancak zarar 
mahsubu ile ilgili olarak verilecek olan ihtiyari beyannamede bu 
tarife yerine sabit bir oran kullan›lmaktad›r. 

‹htiyari beyanda uygulanacak olan vergi oran›, geçici 67. 
maddenin (11) numaral› f›kras›nda % 15 olarak belirlenmifltir. 
Ancak söz konusu oran 22.07.2006 tarih ve 2006/10731 say›l› 
Bakanlar Kurulu Karar› ile 23.07.2006 tarihinden geçerli olmak 
üzere % 10’a indirilmifltir. Buna göre, 2010 y›l›na iliflkin olarak 
verilecek ihtiyari beyannamede % 10 oran› kullan›lacakt›r. 

34. ‹htiyari beyanname ne zamana kadar 
verilmelidir?
263 seri numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nde ihtiyari beyan›n 
"GVK Geçici 67/11 inci Maddesine Göre ‹htiyari Beyanda Bulunan 
Mükellefler ‹çin Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi" ile yap›labilece¤i 
gibi internet ortam›nda da yap›labilece¤i belirtilmektedir. Tebli¤de 
bu beyannamenin de Gelir Vergisi Kanunu’nun 92. maddesinde 
belirtilen süre içerisinde ilgili vergi dairesine verilmesi gerekti¤i 
ifade edilmifltir. 

Buna göre 2010 y›l›nda gerçeklefltirilen ifllemler dolay›s›yla 
verilebilecek olan ihtiyari beyannamenin de normal gelir vergisi 
beyanname verme süresi içerisinde (1-25 Mart 2011) vergi 
dairesine tevdi edilmesi gerekmektedir.

35. ‹htiyari beyanname hangi vergi dairesine 
verilir?
‹htiyari beyannamenin, tam mükellef bireysel yat›r›mc›lar 
taraf›ndan ikametgahlar›n›n bulundu¤u yer vergi dairesine 
verilmesi gerekmektedir. Öteden beri mükellef olanlar ise bu 
beyannamelerini gelir vergisi beyannamesini verdikleri vergi 
dairesine tevdi edeceklerdir. 

36. ‹htiyari beyannamede iadesi gereken vergi nas›l 
hesaplan›r?

Örnek

Bay (A)’n›n, 2010 y›l›nda (Z) Arac› Kurumu vas›tas›yla sat›fl›n› 
yapt›¤› Devlet Tahvilleri ve bu k›ymetlerden yap›lan stopaja 
iliflkin bilgiler afla¤›daki gibidir.

Yukar›daki tablodan da görülece¤i üzere Bay (A) 2010 y›l›nda 
(Z) Arac› Kurumu vas›tas›yla gerçeklefltirdi¤i Devlet tahvili al›m 
sat›m ifllemlerinin bir k›sm›ndan kar (110.000 TL), bir k›sm›ndan 
da zarar (65.000 TL) etmifltir. Buna göre Bay (A)’n›n 2010 y›l› 
net kazanc› (110.000 - 65.000 =) 45.000 TL olmaktad›r. 
Bu kazanç üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisi 
(45.000 x % 10 =) 4.500 TL’dir. Arac› kurum taraf›ndan 
Bay (A)’n›n 2010 y›l› ifllemleri üzerinden kesilen vergi (stopaj) 
tutar› ise 6.000 TL’dir.

Bay (A) taraf›ndan verilecek olan ihtiyari beyanname ile aradaki 
(6.000 - 4.500 =) 1.500 TL tutar›ndaki vergi fark›, iade 
al›nabilecektir.

Tarih	 Kar/Zarar	 Sonraki Döneme	 Stopaj	 Stopaj 			
Devreden Zarar	 Matrah›	 (%10)

15 fiubat 2010	 -50.000	 50.000	 0	 0

12 Nisan 2010	 40.000	 10.000	 0	 0

5 Eylül 2010	 70.000	 0	 60.000	 6.000

12 Aral›k 2010	 -15.000	 0	 0	 0
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A. Devlet tahvili ve Hazine bonosu 
faiz gelirlerinin vergilendirilmesi

37. Hazine bonosu ve Devlet 
tahvili faiz gelirleri, GVK 
uygulamas› aç›s›ndan hangi gelir 
unsuruna dahildir?
Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesi 
gere¤ince, (5 numaral› bent), gerçek 
kiflilerce Hazine bonosu ve Devlet 
tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri 
“menkul sermaye irad›” olarak kabul 
edilmektedir.

38. Hazine bonosu ve Devlet 
tahvillerinden sa¤lanan al›m sat›m 
kazançlar›, hangi gelir unsuruna 
dahildir?
Bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan Hazine 
bonosu ve Devlet tahvillerinin vadesinden 
önce elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan al›m 
sat›m kazançlar›, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
mükerrer 80. maddesi hükümleri uyar›nca 
“de¤er art›fl kazanc›” olarak kabul edilir. 
Hazinenin yurtd›fl›nda ihraç etti¤i 
eurobondlardan elde edilen al›m sat›m 
kazançlar› da ayn› kapsamdad›r. 

39. 2006 y›l›ndan önce ihraç 
edilen Hazine bonosu ve Devlet 
tahvillerinden elde edilen faiz 
gelirleri nas›l vergilendirilir?
Türk liras› cinsinden ihraç edilen tahvil ve 
bonolardan 2010 y›l›nda elde edilen faiz 
gelirlerine enflasyon indirimi uyguland›ktan 
sonra kalan tutar›n 22.000 TL’yi aflmas› 
durumunda, indirim sonras› kalan faiz 
gelirinin tamam›n›n beyan edilmesi 
gerekmektedir. 

22.000 TL’lik beyan s›n›r›n›n hesab›nda 
yukar›da belirtilen menkul sermaye 
iratlar›n›n yan› s›ra, beyana tabi di¤er 
menkul sermaye iratlar› ile Türkiye’de 
tevkifata tabi tutulmufl olmak kayd›yla elde 
edilen gayrimenkul sermaye iratlar› 
toplam›n›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.

Döviz cinsinden ihraç edilen veya dövize ya 
da baflka bir de¤ere (örnek TÜFE) endeksli 
tahviller için enflasyon indirim uygulamas› 
söz konusu de¤ildir. Bu menkul k›ymetlerin 
itfas›nda oluflan ana para kur fark› veya 
endeks fark› da gelir say›lmaz. 

Örne¤in Bay (B)’nin 2005 y›l›nda TL 
cinsinden ihraç edilmifl olan Devlet 
tahvilinden 2010 y›l›nda elde etti¤i kupon 
faiz geliri 300.000 TL’dir. 2010 y›l› gelirleri

V. Menkul k›ymet baz›nda elde edilen 
gelirlerinin vergilendirilmesi

için enflasyon indirim oran› % 93,4 olarak 
aç›klanm›flt›r. Mükellef (B)’nin beyana tabi 
baflka geliri bulunmamaktad›r. 

Elde edilen Devlet	
tahvili faiz geliri	 300.000 TL

Enflasyon indirimi	 
(300.000 x % 93,4) (-)	 280.200 TL

Kalan tutar			
(300.000 - 280.200)	 19.800 TL

Mükellef (B)’nin enflasyon indirimi sonras› 
kalan menkul sermaye irad› 22.000 TL’lik 
beyan s›n›r›n›n alt›nda kald›¤›ndan, 
beyanname verilmeyecek ve dolay›s›yla bu 
gelir üzerinden vergi ödenmeyecektir.

Buna göre 2010 y›l›nda bireysel yat›r›mc›lar 
taraf›ndan yukar›da belirtilen menkul 
k›ymetlerden elde edilen faiz gelirlerinin 
333.333 TL’den az olmas› durumunda, bu 
gelirler beyan edilmeyecektir. 

40. 1 Ocak 2006 tarihinden 
itibaren ihraç edilenlerden 
sa¤lanan faiz gelirleri nas›l 
vergilendiriliyor?
Bireysel yat›r›mc›lar›n 1 Ocak 2006 
tarihinden sonra ihraç edilen Devlet tahvili 
ve Hazine bonolar›ndan 2010 y›l›nda elde 
ettikleri faiz gelirleri % 10 oran›nda stopaja 
tabidir. Bu stopaj, gelirin sa¤lanmas›na 
arac›l›k eden banka veya arac› kurum 
taraf›ndan yap›lacakt›r. 

Stopaj bireysel yat›r›mc›lar aç›s›ndan nihai 
vergi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle 
elde edilen faiz gelirinin tutar› ne olursa 
olsun beyanname verilmeyecektir. Ayr›ca 
baflka gelirler dolay›s›yla beyanname 
verilmifl olsa dahi, bu gelirler beyannameye 
dahil edilmeyecektir.

B. Devlet tahvili ve Hazine bonosu 
al›m sat›m kazançlar›n›n 
vergilendirilmesi

41. 2006 y›l›ndan önce ihraç 
edilen Devlet tahvili ve Hazine 
bonolar›ndan elde edilen al›m 
sat›m kazançlar› nas›l 
vergilendiriliyor?
01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen 
Devlet tahvili ve Hazine bonolar›n›n elden 
ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan al›m sat›m 
kazanc›n›n 19.000 TL’lik k›sm› gelir 
vergisinden istisnad›r. Bu tutar› aflan bir 
gelir elde edilmesi durumunda aflan k›s›m
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vergiye tabidir. Al›m sat›m kazanc›n›n belirlenmesi s›ras›nda bu 
menkul k›ymetlerin maliyet bedellerinin ÜFE’ye göre 
endekslemeye tabi tutulmas› mümkündür. 

Bu endekslemenin yap›labilmesi için endeks fark›n›n % 10’u 
aflmas› flart› yoktur. Baflka bir deyiflle endeks fark› % 10’un 
alt›nda olsa dahi, al›m sat›m kazanc›n›n tespiti s›ras›nda yukar›da 
say›lan menkul k›ymetlerin maliyet bedelleri endekslemeye tabi 
tutulabilecektir.

Ancak sözü geçen 19.000 TL’lik istisna, bu menkul k›ymetlerden 
elde edilen al›m sat›m kazanc›n›n yan›nda, di¤er menkul 
k›ymetlerden elde edilen al›m sat›m kazançlar›n›n bulunmas› 
durumunda, toplam al›m sat›m kazanc›na uygulanmal›d›r. 

42. 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç 
edilenlerden sa¤lanan al›m sat›m kazançlar› nas›l 
vergilendiriliyor?
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi ile banka ve arac› 
kurumlara, yat›r›mc›lar›n 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen 
Devlet tahvili ve Hazine bonolar›n› elden ç›karmalar› dolay›s›yla 
sa¤lad›klar› kazanç üzerinden % 10 oran›nda stopaj yapma 
yükümlülü¤ü getirilmifltir.

Stopaj bireysel yat›r›mc›lar için nihai vergi olarak kabul 
edildi¤inden al›m sat›m kazanc›n›n tutar› ne olursa olsun 
beyanname verilmeyecektir. Ayr›ca baflka gelirler dolay›s›yla 
beyanname verilmifl olsa dahi, bu gelirler beyannameye dahil 
edilmeyecektir.

C. Eurobondlardan elde edilen gelirlerinin 
vergilendirilmesi

43. Eurobond nedir?
Eurobond, Hazine Müsteflarl›¤› taraf›ndan uzun vadeli ve kuponlu 
olarak, yabanc› para cinsinden yurtd›fl› piyasalarda ihraç edilen 
borçlanma arac›d›r. 

44. Eurobond gelirleri üzerinden tevkifat yap›l›r m›?
Arac› kurum veya banka arac›l›¤›yla, eurobond al›m sat›m› 
yap›lmas› veya eurobondlardan faiz geliri elde edilmesi 
durumunda bu kurumlar taraf›ndan herhangi bir vergi kesintisi 
yap›lmaz. Tevkifat yap›lmad›¤› için bu gelir ve kazançlar›n varsa 
belirlenen istisna veya beyan s›n›r› tutarlar›n› aflmas› halinde 
gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekir. 

45. Eurobond faiz gelirlerine enflasyon indirimi 
uygulanabilir mi?
Eurobondlar döviz cinsinden ihraç edildikleri için, gerek 01.01.2006 
tarihinden önce, gerekse bu tarihten sonra ihraç edilmifl olsun, 
bu menkul k›ymetlerden elde edilen faiz gelirine enflasyon 
indirimi uygulanamaz.

46. Eurobond faiz gelirleri nas›l vergilendirilir?
Eurobond kupon faiz geliri, kuponun tahsil edildi¤i tarihteki T.C. 
Merkez Bankas› döviz al›fl kuru esas al›narak Türk liras›na çevrilir. 
Eurobondlar›n anapara kur farklar› gelir kabul edilmez. 

Gerek 01.01.2006 tarihinden önce, gerekse bu tarihten sonra 
ihraç edilmifl olsun, eurobondlardan elde edilen faiz gelirine 
enflasyon indirimi uygulanamaz. Bu menkul k›ymetlerden 2010 
y›l›nda elde edilen gelirin 22.000 TL’yi aflmas› durumunda, 
tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir.

Ancak söz konusu 22.000 TL’lik beyan s›n›r›n›n hesab›nda, 
yukar›da belirtilen menkul sermaye iratlar›n›n yan› s›ra, beyana 
tabi di¤er menkul sermaye iratlar› ile Türkiye’de tevkifata tabi 
tutulmufl olmak kayd›yla elde edilen gayrimenkul sermaye iratlar› 
toplam›n›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.

47. Eurobondlar›n elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan 
kazanç nas›l tespit edilir?
258 seri numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nde, eurobondlar›n 
elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazanc›n, elden ç›karma 
karfl›l›¤›nda al›nan yabanc› para tutar›n›n TL karfl›l›¤›ndan, 
bunlar›n al›m›nda ödenen yabanc› para tutar›n›n TL karfl›l›¤› ve 
varsa al›m sat›m giderlerinin düflülmesi sonucu hesaplanaca¤› 
belirtilmektedir. 

Bu aç›klamalar kapsam›nda menkul k›ymet döviz cinsinden ihraç 
edilmifl olmakla birlikte, sat›fl›ndan elde edilecek kazanç TL 
baz›nda hesaplanacakt›r. 

48. Sat›fl kazanc› hesaplan›rken endeksleme 
yöntemi kullan›labilir mi?
Kazanc›n hesaplanmas› s›ras›nda maliyet bedelinin endekslenmesi 
yöntemi kullan›labilir. Ancak bu konuda eurobondun ihraç tarihine 
göre de¤iflen bir ayr›m söz konusudur. 2006 y›l›ndan önce ihraç 
edilen eurobondlar›n maliyet bedelinin endekslenmesinde 
herhangi bir s›n›r yoktur. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren ihraç 
edilen eurobondlar›n endekslemeye tabi tutulabilmesi için ise 
ÜFE fark›n›n % 10’dan fazla olmas› gerekmektedir. 

Endekslemenin nas›l yap›laca¤›na iliflkin aç›klama ve örnekler 
22 ila 27. sorular›n cevaplar›nda yer almaktad›r.

49. 2006 y›l›ndan önce ihraç edilen eurobondlardan 
sa¤lanan al›m sat›m kazançlar› nas›l vergilendirilir?
Yukar›da da belirtti¤imiz gibi eurobond al›m sat›m kazançlar›n›n, 
sat›fl tutar›n›n Türk liras› karfl›l›¤›ndan, al›fl tutar›n›n Türk liras› 
karfl›l›¤›n›n düflülmesi suretiyle hesaplanmas› gerekmektedir. 
Kazanc›n hesaplanmas› s›ras›nda maliyet bedelinin endekslenmesi 
yöntemi de kullan›labilecektir. Bu yöntem uyguland›ktan sonra 
bulunan al›m sat›m kazanc›n›n, 19.000 TL’yi aflmas› durumunda 
aflan k›s›m beyan edilecektir.

Yukar›daki menkul k›ymetlerin yan›nda, di¤er menkul 
k›ymetlerden de al›m sat›m kazanc› elde edilmesi durumunda, 
bu istisnan›n, toplam al›m sat›m kazanc›na uygulanmas› gerekti¤i 
unutulmamal›d›r. 

Örnek

Türkiye’de tam mükellef statüsünde bulunan Bay (C) 14.01.2010 
tarihinde 300.000 USD nominalli eurobondu 310.000 USD kirli 
fiyata alm›flt›r. Bu eurobond 23.12.2010 tarihinde 331.000 USD’ye 
sat›lm›flt›r. Primli olarak al›nm›fl olan bu menkul k›ymetin, sat›fl 
tarihi itibariyle al›nmayan kuponlara isabet eden prim tutar› 
dahil maliyeti 306.000 USD olarak hesaplanm›flt›r. Sat›lan 
eurobond 2000 y›l›nda ihraç edilmifl olup, Bay (C)’nin beyana 
tabi baflka geliri bulunmamaktad›r.

Veriler:

14.01.2010 MBDA kuru 	 1 USD = 1,4434

23.12.2010 MBDA kuru 	 1 USD = 1,5456

Aral›k 2009 ÜFE	 165,56

Kas›m 2010 ÜFE	 177,92
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(511.593,60 - 441.680,40)

‹stisna kazanç (-)	 0,00 TL

Beyana tabi al›m sat›m kazanc›	 69.913,20 TL

Gelir vergisi matrah›	 69.913,20 TL

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi	 18.489,62 TL
50.000 TL için 11.520 TL
(69.913,20 - 50.000) x % 35 = 6.969,62 TL

D. Hisse senedi temettü gelirlerinin 
vergilendirilmesi

51. Hisse senedi kar pay› nedir?
Gelir Vergisi Kanunu’nda “kar pay›” kavram› tan›mlanmam›flt›r. 
Ancak, GVK’n›n 75. maddesinde menkul sermaye irad› olarak 
nitelendirilecek olan baz› kar pay› türleri say›lm›flt›r. Söz konusu 
maddede say›lan kar pay› türleri;

 	Her nevi hisse senetlerinin kar paylar› 
 	‹fltirak hisselerinden do¤an kazançlar 
 	Kurumlar›n idare meclisi baflkan ve üyelerine verilen kar 		
paylar›d›r.

“Kurumlardan al›nan kar pay›” kavram›, yukar›da say›lan ve Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n 1, 2 (adi 
komandit flirketlerde komanditerlerin kar paylar› hariç) ve 3 
numaral› bentlerinde belirtilen kar paylar›n› ifade etmektedir. 

Ayn› f›kran›n 12. bendinde de, faizsiz olarak kredi verenlere 
ödenen kar paylar› ile kar ve zarar ortakl›¤› belgesi karfl›l›¤› 
ödenen kar paylar› ve özel finans kurumlar›nca (kat›l›m bankalar›) 
kar ve zarara kat›lma hesab›na ödenen kar paylar› da menkul 
sermaye irad› say›lm›flt›r. Söz konusu menkul sermaye iratlar›, 
an›lan bentte kar pay› olarak say›lmakla beraber, bu iratlar bir 
alacak hakk›na dayanmakta oldu¤undan vergi uygulamas› 
bak›m›ndan faiz olarak kabul edilmekte ve faizlerin tabi oldu¤u 
hükümlere göre vergilendirilmektedir. Dolay›s›yla, bunlar 
kurumlardan al›nan kar pay› kavram› içinde 
de¤erlendirilmeyecektir. 

52. Hisse senetlerinden elde edilen temettü gelirleri 
üzerinden vergi kesiliyor mu?

Gelir Vergisi Kanunu uyar›nca tam mükellef kurumlar taraf›ndan 
gerçek kifli ortaklara kar pay› (temettü) da¤›t›ld›¤› s›rada stopaj 
yap›lmas› gerekmektedir. Bu stopaj›n oran› % 15’tir. Örne¤in bir 
anonim flirketin orta¤› olan gerçek kiflinin pay›na brüt 10.000 TL 
temettü düfltü¤ü durumda, temettüyü da¤›tan kurum taraf›ndan 
(10.000 x % 15 =) 1.500 TL stopaj yap›lacak, kalan net tutar 
(10.000 - 1.500 =) 8.500 TL orta¤a ödenecektir. 

Gerçek kifli taraf›ndan bu gelirin (10.000 TL) beyan edilmesi 
durumunda, hesaplanan vergi üzerinden, temettüyü da¤›tan 
kurum taraf›ndan kesilen vergi mahsup edilecektir. Bu mahsuptan 
sonra fark vergi ödenebilecek veya kesilen vergi daha fazla ise 
aradaki fark iade al›nabilecektir. 

53. %15 oran›nda stopaja tabi tutulmayan kar 
paylar› var m›?
Kurumlar taraf›ndan gerçek kifli ortaklara kar da¤›t›lmas› 
aflamas›nda % 15 oran›nda gelir vergisi stopaj› yap›lmaktad›r.

Maliyet bedelinin TL karfl›l›¤›	 441.680,40 TL
(306.000 x 1,4434)

Endekslenmifl maliyet bedeli 	 474.654,37 TL
(177,92 / 165,56 x 441.680,40)

Sat›fl tutar›n›n TL karfl›l›¤› 	 511.593,60 TL
(331.000 x 1,5456)

Eurobond sat›fl kazanc› 	 36.939,23 TL
(511.593,60 - 474.654,37)

‹stisna kazanç (-)	 19.000,00 TL

Beyana tabi al›m sat›m kazanc› (*)	 17.939,23 TL

Gelir vergisi matrah›	 17.939,23 TL

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi	 3.147,85 TL
8.800 TL için 1.320 TL
(17.939,23 TL - 8.800) x % 20 = 1.827,85 TL

(*) Bay (C) yukar›daki eurobond al›m sat›m iflleminden elde etti¤i 
kazanc›, (endeksleme sonras›) 36.939,23 TL olarak hesaplam›flt›r. 
Bu tutar, 2010 y›l› için geçerli olan 19.000 TL’lik istisna tutar›n› 
aflt›¤›ndan, aflan 17.939,23 TL’nin beyan edilmesi gerekmektedir.

50. 1 Ocak 2006 tarihinden sonra ihraç edilen 
eurobondlardan sa¤lanan al›m sat›m kazançlar› 
nas›l vergilendirilir?

01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen eurobondlar›n 2010 
y›l›nda elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar geçici 67. madde 
kapsam›nda de¤ildir. Dolay›s›yla bu gelirler üzerinden stopaj 
ödenmesi söz konusu olmayacakt›r. 

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen eurobondlardan sa¤lanan 
al›m sat›m kazançlar›nda oldu¤u gibi, bu tarihten sonra ihraç 
edilmifl olan eurobondlardan 2010 y›l›nda elde edilen al›m sat›m 
kazançlar›n›n da Türk liras› cinsinden hesaplanmas› 
gerekmektedir. Ancak bu kazanc›n hesaplanmas› s›ras›nda 
endeksleme yönteminin kullan›labilmesi için ÜFE fark›n›n % 10’un 
üzerinde olma flart› bulunmaktad›r. 

Yukar›da belirtildi¤i flekilde hesaplanan kazanç için herhangi bir 
istisna söz konusu olmay›p, kazanc›n tutar› ne olursa olsun beyan 
edilmesi gerekmektedir.

Örnek

49. sorunun cevab›ndaki örnekte yer alan eurobondun 01.01.2006 
tarihinden sonra ihraç edildi¤ini varsayal›m. Bu durumda beyan 
edilmesi gereken kazanç afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.

Kas›m 2010 ÜFE ile Aral›k 2009 ÜFE fark› % 10’un alt›nda 
kald›¤›ndan (% 7,47), kazanc›n hesaplanmas› s›ras›nda 
endeksleme yöntemi kullan›lamayacakt›r. Sat›fl bedelinin TL 
karfl›l›¤›ndan, maliyet bedelinin TL karfl›l›¤›n›n düflülmesi suretiyle 
bulunan kazanç için herhangi bir istisna tutar söz konusu 
olmad›¤›ndan, tamam›n›n gelir vergisi beyannamesi ile beyan 
edilmesi gerekmektedir. 

Maliyet bedelinin TL karfl›l›¤›	 441.680,40 TL

Sat›fl tutar›n›n TL karfl›l›¤›	 511.593,60 TL

Eurobond sat›fl kazanc›	 69.913,20 TL
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Bu stopaj tam mükellef kurumlara da¤›t›lan kar paylar› üzerinden 
yap›lmaz. 

Ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 62. maddesi uyar›nca, 
kurumlar vergisi mükellefleri taraf›ndan;

a. 31.12.1998 veya daha önceki tarihlerde sona eren hesap 
dönemlerinde elde ettikleri kazançlar›n›n, 

b. Yukar›dakiler d›fl›nda kalan ve 31.12.2002 veya daha önceki 
tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar 
vergisinden istisna edilmifl kazançlar›n›n, 

c. GVK geçici 61. madde kapsam›nda tevkifata tâbi tutulmufl 
kazançlar›n›n (yat›r›m indirimi istisnas›),

da¤›t›lmas› halinde, gerçek kifli ortaklardan da stopaj yap›lmaz.

54. Stopaja tabi tutulmayan kar paylar›n›n beyan 
ve vergilendirme usulü nedir?
2010 y›l›nda, 2002 ve önceki y›llara iliflkin karlar›n da¤›t›m›na 
rastlanmas› pek mümkün olmad›¤›ndan bu konuda aç›klama 
yap›lmayacakt›r. Ancak 53. soruya ait cevab›n (c) fl›kk›nda 
belirtilen GVK geçici 61. madde kapsam›nda yat›r›m indirimi 
istisnas›ndan yararlanan tevkifata tabi tutulmufl kazançlar›n 
2010 y›l›nda da¤›t›lm›fl olma ihtimali bulunmaktad›r. 

GVK geçici 61. madde kapsam›nda % 19,8 oran›nda tevkifata 
tabi tutulmufl kazançlar›n da¤›t›lmas›ndan gerçek kiflilerce elde 
edilen kar paylar›n›n net tutar›na, kar pay›n›n 1/9’u eklendikten 
sonra, bulunan tutar›n yar›s› vergiye tâbi gelir olarak dikkate 
al›nacakt›r. Bu gelirler ile ilgili olarak y›ll›k beyanname verilmesi 
halinde, beyannameye intikal ettirilen tutar›n 1/5’i beyanname 
üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. 

55. Ele geçen net temettü tutar›ndan, brüt temettü 
nas›l hesaplan›r?
Gelir Vergisi Kanunu uyar›nca, tam mükellef kurumlar taraf›ndan 
gerçek kifli ortaklara kar pay› (temettü) da¤›t›ld›¤› s›rada stopaj 
yap›lmas› gerekmektedir. Temettü gelirinin beyan edilip 
edilmeyece¤inin tespiti s›ras›nda, elde edilen net temettü tutar› 
ve stopaj oran› dikkate al›narak brüt tutar›n belirlenmesi 
gerekmektedir. Brüt temettü tutar›, elde edilen net temettü 
tutar›ndan hareketle afla¤›daki formüle göre hesaplanacakt›r.	

                             Net tutar
BBrüt tutar =  --------------------------		

          (1 - tevkifat oran›)

Örne¤in kar da¤›t›m› yapan bir kurum taraf›ndan % 15 oran›nda 
stopaj yap›ld›ktan sonra gerçek kifli orta¤a 12.750 TL (net) 
temettü ödendi¤ini varsayal›m. Bu ortak taraf›ndan brüt temettü 
tutar› afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r. 	

  		            12.750         12.750
BBrüt temettü tutar› = ------------  =  -----------  = 15.000 TL	

                                     (1 - 0,15)         0,85

Hesaplanan tevkifat = 15.000 x % 15 = 2.250 TL

56. Bedelsiz hisse senetleri kar pay› olarak beyan 
edilir mi?
fiirketlerin;

Özkaynaklara iliflkin enflasyon farklar›n›n sermayeye ilave 		
edilmesi,

  Gayrimenkul veya ifltirak hisseleri sat›fl kazanc›n›n sermayeye 	
ilavesi,

 	Emisyon primlerinin sermayeye ilavesi,
 	Dönem kar› ve geçmifl dönem kar› veya ola¤anüstü yedeklerin 	
da¤›t›lmayarak sermayeye ilavesi,

dolay›s›yla verdikleri hisse senetleri kar pay› olarak beyan edilmez.

57. Temettü gelirleri nas›l vergilendirilir?
2010 y›l›nda hisse senetlerinden elde edilen brüt temettü 
gelirlerinin % 50’si gelir vergisinden istisnad›r. Bu gelirlerin 
yar›s› istisna olarak de¤erlendirildikten sonra kalan tutar, 22.000 
TL’lik beyan s›n›r› ile karfl›laflt›r›l›r. Bu tutar 22.000 TL’lik beyan 
s›n›r›ndan daha az ise temettü gelirinin beyan edilmesine gerek 
yoktur. Fazla oldu¤u taktirde, istisna sonras› tutar›n tamam›n›n 
beyan edilmesi gerekmektedir.

22.000 TL’lik beyan s›n›r›n›n hesab›nda yukar›da belirtilen menkul 
sermaye iratlar›n›n yan› s›ra, beyana tabi di¤er menkul sermaye 
iratlar› ile Türkiye’de tevkifata tabi tutulmufl olmak kayd›yla elde 
edilen gayrimenkul sermaye iratlar› toplam›n›n dikkate al›nmas› 
gerekmektedir.

Bu flekilde hesaplanarak beyan edilen temettü geliri üzerinden 
hesaplanan vergiden, temettü ödemesi s›ras›nda temettüyü 
da¤›tan kurum taraf›ndan kesilen stopaj›n tamam› mahsup 
edilebilmektedir.

Örnek

(Y) A.fi. 2009 takvim y›l›na iliflkin olarak Ticaret Kanunu uyar›nca 
ayr›lmas› gereken yedek akçeler ayr›ld›ktan sonra kalan kar›n 
tamam›n›n ortaklara da¤›t›lmas›na karar vermifl ve söz konusu 
temettü ortaklara 5 Nisan 2010’da ödenmifltir.

Bu kar da¤›t›m›ndan, (Y) A.fi.’nin gerçek kifli orta¤› olan Bayan 
(D)’nin hissesine 51.000 TL net temettü düflmüfl ve bu tutar 
Bayan (D)’nin banka hesab›na yat›r›lm›flt›r. 51.000 TL (Y) A.fi. 
taraf›ndan hesaplanan brüt temettü üzerinden % 15 oran›nda 
gelir vergisi tevkifat› yap›ld›ktan sonra kalan net tutard›r. Bayan 
(D)’nin beyana tabi baflka geliri bulunmamaktad›r.

Net tutardan, brüt tutar›n hesaplanmas›nda kullan›lan formül 
afla¤›daki gibidir.	

                             Net tutar
BBrüt tutar =  --------------------------		

          (1 - tevkifat oran›)

Buna göre 51.000 TL’lik net temettünün brüt tutar›, % 15’lik 
tevkifat oran›na göre afla¤›daki flekilde hesaplanacakt›r.	

    	                           51.000            51.000
Brüt temettü tutar›= ----------------- = -------------- = 60.000 TL	

   	                          (1 - 0,15)            0,85

Elde edilen temettü geliri (Brüt)	 60.000 TL

‹stisna tutar (60.000 / 2) (-)	 30.000 TL

‹stisna sonras› kalan temettü (*)	 30.000 TL

Gelir vergisi matrah›	 30.000 TL

Hesaplanan gelir vergisi	 6.120 TL
22.000 TL için 3.960 TL
(30.000 - 22.000) * % 27 = 2.160 TL
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Mahsup edilecek stopaj (60.000 x % 15) (-)	 9.000 TL

Ödenecek gelir vergisi (6.120 - 9.000)	 0 TL

‹ade al›nacak gelir vergisi (9.000 - 6.120) (**)	 2.880 TL

(*) ‹stisna sonras› kalan 30.000 TL, 22.000 TL’lik beyan s›n›r›n› 
aflt›¤›ndan, 30.000 TL’nin tamam›n›n beyan edilmesi 
gerekmektedir. 

(**) ‹ade al›nmas› gereken verginin, mükellefin varsa di¤er vergi 
borçlar›na mahsup edilmesi mümkündür. Böyle bir borcun 
bulunmamas› durumunda 2.880 TL tutar›ndaki stopaj›n nakden 
iadesi talebinde de bulunulabilecektir. 

58. Kurumlar›n yönetim kurulu baflkan› ve 
üyelerine verilen temettü ikramiyelerinin beyan› 
gerekir mi?
Kurumlar›n yönetim kurulu baflkan› ve üyelerine verilen temettü 
ikramiyeleri, GVK’n›n 75. maddesinin 3 numaral› bendinde, 
menkul sermaye irad› olarak tan›mlanm›flt›r. 

2010 y›l›nda elde edilen bu gelirlerin yar›s›n›n, varsa tevkifata 
tabi tutulmufl di¤er menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar› ile 
birlikte 22.000 TL’yi aflmas› halinde, 1-25 Mart 2011 tarihleri 
aras›nda y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan› zorunlulu¤u 
bulunmaktad›r.

Bu flekilde beyan edilen temettü geliri üzerinden hesaplanan 
vergiden, temettü ödemesi s›ras›nda temettüyü da¤›tan kurum 
taraf›ndan kesilen stopaj›n tamam› mahsup edilebilmektedir.

59. 2010 y›l›nda ne kadar net temettü elde edilirse 
vergi ödemesi gerekir?
Beyana tabi baflka menkul veya gayrimenkul sermaye irad› 
bulunmayan bireysel yat›r›mc›n›n, 2010 y›l›nda tam mükellef 
statüsündeki bir kurumdan elde etti¤i net temettü geliri (% 15 
oran›nda stopaj yap›ld›ktan sonra kalan tutar);

 	37.400 TL’den az ise beyanname verilmeyecektir. Bu durumda 	
kar pay›n› da¤›tan kurum taraf›ndan kesilen % 15 oran›ndaki 	
stopaj nihai vergi kabul edilecektir.

 	37.400 TL ile 203.320 TL aras›nda ise beyanname verilmesi 	
gerekmektedir. Ancak bu durumda ödenecek vergi ç›kmad›¤› 	
gibi vergi dairesinden iade talep edilebilecektir.

 	203.320 TL’den fazla ise beyanname verilmesi ve fark vergi 		
ödenmesi gerekmektedir.

60. Yurtd›fl›ndaki kurumlar›n hisse senetlerinden 
elde edilen kar paylar›n›n beyan esaslar› nelerdir? 
Vergilendirme sistemimiz uyar›nca, tam mükellef gerçek kifliler 
taraf›ndan, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtd›fl›nda elde edilen 
gelirlerin tamam›n›n Türkiye’de beyan edilmesi ve 
vergilendirilmesi gerekmektedir. 

220 seri numaral› Gelir Vergisi Genel Tebli¤i’nde de konuyla ilgili 
olarak, “Tam mükellef gerçek kifliler, yabanc› ülkelerde elde 
ettikleri gelirleri için y›ll›k beyanname vermek ve di¤er gelirleri 
nedeniyle verecekleri y›ll›k beyannameye bu gelirlerini ithal 
etmek zorundad›rlar. Bu zorunluluk, tevkif suretiyle vergilendirilip 
vergilendirilmedi¤ine, tutar›na veya niteli¤ine bak›lmaks›z›n 
yabanc› ülkelerde elde edilen bütün gelirler için geçerlidir.” 
aç›klamas›na yer verilmifltir. 

Bu nedenle, tam mükellef gerçek kiflilerce, kanuni ve ifl merkezinin 
her ikisi de yurtd›fl›nda bulunan kurumlar›n hisse senetlerinden

2010 y›l›nda elde edilen kar paylar›n›n, 1.090 TL’yi aflmas› 
durumunda tamam›n›n y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan 
edilmesi gerekmektedir.

E. Hisse senedi sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar›n 
vergilendirilmesi

61. 2006 y›l›ndan önce al›nan hisse senetlerinin 
sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar beyan edilir mi?
01.01.2006 tarihinden önce al›nan ‹MKB’de ifllem gören hisse 
senetlerinin en az 3 ay, ifllem görmeyen tam mükellef kurumlara 
ait hisse senetlerinin ise 1 y›l elde tutulduktan sonra sat›lmas›ndan 
sa¤lanan kazanç gelir vergisinden istisnad›r. 

Her iki tür hisse senedinin de 2010 y›l›nda elden ç›kar›lmas› 
durumunda 3 ay ve 1 y›ll›k süreler dolmufl olaca¤›ndan, sa¤lanan 
kazanç beyan edilmeyecek ve dolay›s›yla üzerinden gelir vergisi 
de ödenmeyecektir. Ayr›ca bu kazançlar üzerinden arac› kurum 
veya banka taraf›ndan stopaj da yap›lmayacakt›r.

62. 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren al›nan ‹MKB’de 
ifllem gören hisse senetlerinin sat›fl›ndan sa¤lanan 
kazançlar nas›l vergilendiriliyor?
‹MKB’de ifllem gören bu hisse senetlerinin sat›fl›ndan sa¤lanan 
kazanc›n vergilendirilmesi konusu menkul k›ymet yat›r›m ortakl›¤› 
(MKYO) hisse senetleri ile bunlar d›fl›ndaki hisse senetleri için 
farkl›l›k arz etmektedir. ‹MKB’de ifllem gören MKYO hisse 
senetlerinin sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar üzerinden, ilgili banka 
veya arac› kurum taraf›ndan % 10 oran›nda stopaj yap›lmas› 
gerekmektedir. Ancak bu hisse senetlerinin 1 y›ldan daha fazla 
elde tutulduktan sonra sat›lmas› durumunda, kazanç stopaja 
tabi olmayacakt›r. 

Bireysel yat›r›mc›lar›n ‹MKB’de ifllem gören MKYO d›fl›ndaki hisse 
senetlerini elden ç›karmalar› durumunda ise stopaj oran› % 0 
olarak uygulanmaktad›r. 

Kazanc›n hesaplanmas› s›ras›nda kesilen verginin (stopaj) oran› 
ister % 10 isterse de % 0 olsun, bu vergi bireysel yat›r›mc› 
aç›s›ndan nihai vergi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle söz 
konusu gelirler için ayr›ca beyanname verilmesine gerek yoktur. 

63. MKYO hisse senetlerinin sat›fl›ndan sa¤lanan 
kazanç ve stopaj tutar› nas›l hesaplan›yor?
Bir y›ldan daha az süreyle elde tutulduktan sonra sat›lan MKYO 
hisse senetlerinden sa¤lanan kazanc›n, sat›fla arac›l›k eden banka 
veya arac› kurum taraf›ndan hesaplanmas› gerekmektedir. Bu 
kazanç üzerinden % 10 oran›nda stopaj yap›lacakt›r. Birden fazla 
al›fl yap›lm›fl olmas› durumunda üzerinden stopaj yap›lacak 
kazanc›n ‹lk Giren ‹lk Ç›kar (FIFO) yöntemi ile belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Örnek

Mükellef (E) 2010 y›l›n›n son üç ayl›k döneminde (2010/Ekim-
Aral›k) bir arac› kurum vas›tas›yla (B) Menkul K›ymet Yat›r›m 
Ortakl›¤› A.fi.’nin hisse senetlerinden alm›flt›r. Al›fl ifllemleri 
afla¤›daki gibidir.

Al›fl tarihi	 Al›fl (Adet)	 Al›fl fiyat› (TL)	 Al›fl tutar› (TL)

13.10.2010		 10.000		 22,50		 225.000

20.10.2010		 5.000		 22,00		 110.000

05.11.2010		 20.000		 20,00		 400.000

Toplam		 35.000				 735.000
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Mükellef (E) taraf›ndan al›nm›fl olan 35.000 adet (B) Menkul 
K›ymet Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. hisse senedinin, 27.000 adedi 
2010/Ekim-Aral›k döneminde sat›lm›flt›r. Sat›fl bilgileri afla¤›daki 
gibidir.

Sat›fl tarihi	 Sat›fl (Adet)	 Sat›fl fiyat› (TL)	Sat›fl tutar› (TL)

26.10.2010	 14.000	 24,00	 336.000

25.11.2010	 13.000	 26,50	 344.500

Toplam	 27.000		 680.500

‹fllemlerin gerçeklefltirilmifl oldu¤u arac› kurum taraf›ndan, stopaj 
matrah› belirlenirken ‹lk Giren ‹lk Ç›kar (FIFO) yönteminin 
kullan›lmas› gerekmektedir. Bu yöntem kullan›larak öncelikle 
sat›lan hisse senetlerinin al›fl bedelleri afla¤›daki gibi 
belirlenecektir. 

Sat›fl› gerçeklefltirilen 27.000 adet MKYO hisse senedinden elde 
edilen sat›fl kazanc› üzerinden ifllemi gerçeklefltiren arac› kurum 
taraf›ndan % 10 oran›nda stopaj yap›lacakt›r. 

Sat›fl tutar›	 680.500 TL

Sat›lan hisse senetlerinin al›fl tutar›	 575.000 TL

Sat›fl kazanc› (stopaj matrah›) 
(680.500 - 575.000)	 105.500 TL

Hesaplanan stopaj (105.500 * % 10)	 10.550 TL

Stopaj sonras› sat›fl bedeli (680.500 - 10.550)	 669.950 TL

Mükellef (E) taraf›ndan stopaj yoluyla vergilendirilmifl olan 
(105.500 - 10.550=) 94.950 TL tutar›ndaki kazanç için beyanname 
verilmeyecek, kesilmifl olan 10.550 TL tutar›ndaki stopaj nihai 
vergi olacakt›r.

Yukar›daki örnekte yer alan hisse senedinin yat›r›m ortakl›¤› 
de¤il ‹MKB’de ifllem gören baflka bir flirketin hisse senedi olmas› 
durumunda, stopaj›n oran› arac› kurum taraf›ndan % 0 olarak 
uygulanacakt›r.

64. 1 Ocak 2006 tarihinden sonra al›nan ve 
‹MKB’de ifllem görmeyen hisse senetlerinin 
sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar nas›l vergilendirilir?
Halka aç›k olmayan tam mükellef kurumlara ait hisse senetleri, 
‹MKB’ye kote olmad›¤› için, sat›fl›ndan elde edilen kazanç 
üzerinden stopaj yap›lmaz. Genel kural olarak bu menkul 
k›ymetlerden elde edilen sat›fl kazançlar›n›n gelir vergisi 
beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Ancak bu hisse 
senetlerinin en az 2 y›l süre elde tutulduktan sonra sat›lmas› 
durumunda elde edilen kazanç gelir vergisinden de istisnad›r.

Buna göre, örne¤in 16 Ekim 2008 tarihinde al›nan halka aç›k 
olmayan tam mükellef bir kurumun hisse senedinin, 17 Ekim 
2010 tarihi veya sonras›nda sat›lmas› durumunda elde edilen 
kazanç vergiye tabi olmayacakt›r. 

Yukar›da belirtilen süre dolmadan sat›lmas› durumunda, elde 
edilen kazanç için herhangi bir istisna tutar söz konusu 
olmad›¤›ndan tamam›n›n beyan edilerek, üzerinden hesaplanan 
gelir vergisinin ödenmesi gerekecektir. Kazanc›n hesaplanmas› 
s›ras›nda al›fl ve sat›fl aras›ndaki endeks fark›n›n % 10’u geçmesi 
flart›yla endeksleme yöntemi de kullan›labilir.

F. Mevduat ve repo gelirleri ile kat›l›m bankalar›ndan 
elde edilen kar paylar›n›n vergilendirilmesi

65. Repo ve ters repo nedir?
Repo, menkul k›ymetlerin, bu k›ymetleri elinde bulunduran kifli 
ya da kurumlar taraf›ndan geri alma taahhüdü ile sat›lmas›n› 
ifade eder. Bir baflka ifade ile portföyünde menkul k›ymet bulunan 
ve nakde ihtiyac› olan kurulufllar›n nakit ihtiyac›n› karfl›lamak 
amac›yla sahip bulunduklar› menkul k›ymetleri, belli bir faiz 
üzerinden ve belli bir vade sonunda geri almay› taahhüt ederek 
satmalar›d›r.

Repo, ifllemin vadesine, faiz oran›na, ifllemin taraflar›na ve 
anlaflmaya konu olan menkul k›ymete iliflkin bilgilerin yer ald›¤› 
bir çerçeve anlaflmas›na göre yap›lmaktad›r.

Ters repo, ellerinde nakit bulunan kifli ve kurulufllar taraf›ndan 
geri satma taahhüdü ile menkul k›ymetlerin al›nmas›d›r. Baflka 
bir ifade ile ellerinde nakit fazlas› olan kiflilerin, getiri sa¤lamak 
amac›yla, belirli bir fiyat üzerinden ve önceden belirlenen vade 
sonunda geri satmak kayd›yla menkul k›ymet almalar› olarak 
tan›mlanabilir.

66. Mevduat ve repo gelirleri için beyanname 
vermeye gerek var m›?
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyar›nca gerek TL 
cinsinden gerekse de döviz cinsinden mevduatlardan sa¤lanan 
faiz gelirleri ile repo kazançlar› % 15 oran›nda stopaja tabidir. 
Gerçek kiflilerce 2010 y›l›nda elde edilen ve stopaj yoluyla 
vergilendirilmifl bulunan mevduat faizi ve repo kazançlar›, tutar› 
ne olursa olsun y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez. 

Baflka bir deyiflle, 2010 y›l›nda banka veya arac› kurumlar 
taraf›ndan % 15 oran›nda stopaja tabi tutulmufl olan repo ve 
mevduat faizi gelirleri için beyanname vermeye gerek yoktur. 
Bireysel yat›r›mc›lar için bu stopaj nihai vergi kabul edilmektedir. 

67. Yabanc› bankalardan elde edilen mevduat faiz 
gelirleri beyan edilir mi? 
Yurtd›fl› bankalarda ya da Türkiye’deki bankalar›n yurtd›fl›ndaki 
flubelerinde bulunan döviz veya TL cinsinden mevduat 
hesaplar›ndan 2010 y›l›nda elde edilen faiz gelirleri üzerinden 
stopaj yap›lmamaktad›r. 2010 y›l›nda elde edilen bu gelirler için 
1.090 TL’lik beyan s›n›r› söz konusudur. Faiz geliri bu tutar›n 
alt›nda ise beyan edilmeyecektir. Söz konusu beyan s›n›r›n› aflan 
bir gelir elde edilmesi durumunda ise gelirin tamam› beyan 
edilmelidir. 

Ancak 1.090 TL’lik beyan s›n›r›n›n hesab›nda, bir takvim y›l› 
içerisinde elde edilen ve tevkifata veya istisna uygulamas›na 
konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlar›n›n 
toplam›n›n dikkate al›nmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.

Sat›fl 
tarihi

26.10.2010	 14.000	 13.10.2010	 10.000	 22,50	 225.000		
20.10.2010	 4.000	 22,00	 88.000					

25.11.2010	 13.000	 20.10.2010	 1.000	 22,00	 22.000		
05.11.2010	 12.000	 20,00	 240.000					

Toplam	 27.000		 27.000		 575.000

Sat›fl 
(Adet)

Al›fl 
tarihi

Al›fl 
(Adet)

Al›fl fiyat› 
(TL)

Al›fl tutar› 
(TL)
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68. Borsa para piyasas›ndan (BPP) elde edilen 
gelirler nas›l vergilendirilir?
Arac› kurumlar müflterilerine ait nakdi BPP’nda de¤erlendirerek 
elde etti¤i faiz gelirlerini müflterilerin hesaplar›na 
aktarabilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi 
uyar›nca, gerçek kiflilerce arac› kurumlar vas›tas›yla 2010 y›l›nda 
BPP’ndan elde edilen faiz gelirleri üzerinden % 15 oran›nda gelir 
vergisi stopaj› yap›lmaktad›r. 

Yine ayn› maddede yer alan hüküm uyar›nca, stopaj yoluyla 
vergilenmifl olan bu gelirler için bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan 
beyanname verilmesine gerek yoktur. Yani stopaj bireysel 
yat›r›mc›lar aç›s›ndan nihai vergi olmaktad›r.

69. Kat›l›m bankalar›ndan elde edilen kar paylar› 
beyan edilir mi?
Kat›l›m bankalar› taraf›ndan kar ve zarara kat›lma hesab› 
karfl›l›¤›nda ödenen kar paylar›, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 
67. maddesi uyar›nca % 15 oran›nda stopaja tabidir. Gerçek 
kiflilerce 2010 y›l›nda elde edilen ve stopaj suretiyle 
vergilendirilmifl bulunan bu kar paylar› tutar› ne olursa olsun 
y›ll›k gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmez. 

Baflka bir deyiflle, 2010 y›l›nda kat›l›m bankalar› taraf›ndan % 15 
oran›nda stopaja tabi tutulmufl olan kar paylar› için beyanname 
vermeye gerek yoktur. Bireysel yat›r›mc›lar için bu stopaj nihai 
vergi olmaktad›r.

yat›r›m› dolay›s›yla vergi mükellefiyeti olmayan yat›r›m fonlar›n›n 
kat›lma belgelerinden elde ettikleri kazançlar›n vergilendirilmesi 
konusunda farkl› yorumlar bulunmaktad›r.

Maliye Bakanl›¤›’n›n 2004 y›l›nda vermifl oldu¤u bir muktezada, 
Gelir Vergisi Kanunu’nun y›ll›k beyanname verilmemesini öngören 
geçici 55. maddesinde yer alan yat›r›m fonu kat›lma belgelerinden 
elde edilen gelirlerin, Sermaye Piyasas› Kanunu’na göre kurulmufl 
olan ve portföy kazançlar› üzerinden GVK’nun 94. maddesine 
göre stopaj yap›lan yat›r›m fonlar›na iliflkin kat›lma belgelerinden 
elde edilen ve “menkul sermaye irad›” olarak de¤erlendirilen 
gelirler oldu¤u belirtilmifltir.

Ayn› muktezada Türkiye’de halka arz edilen yabanc› menkul 
k›ymet yat›r›m fonlar›na ait kat›lma belgelerinden gerçek kiflilerce 
elde edilen gelirlerin geçici 55. maddede yer alan istisnadan 
yararlanamayaca¤› da ifade edilmifltir.

Maliye Bakanl›¤›’n›n verdi¤i bu muktezadaki görüfller 
çerçevesinde, bireysel yat›r›mc›lar›n yurtd›fl›nda kurulmufl olan 
yat›r›m fonlar›na ait kat›lma belgelerinin sat›fl› nedeniyle elde 
ettikleri kazançlar›n Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80 ve 
mükerrer 81. maddelerine göre “de¤er art›fl kazanc›” (menkul 
k›ymet al›m sat›m kazanc›) olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

73. 01.01.2006 tarihinden itibaren al›nan yabanc› 
yat›r›m fonlar›ndan elde edilen kazanç nas›l 
hesaplan›yor?

Yat›r›m fonu kat›lma belgesinin döviz cinsinden sat›fl tutar›n›n, 
sat›fl tarihindeki Merkez Bankas› döviz al›fl (MBDA) kuru 
kullan›lmak suretiyle tespit edilen TL karfl›l›¤›ndan, döviz cinsinden 
al›fl tutar›n›n al›fl tarihindeki MBDA kuru kullan›lmak suretiyle 
tespit edilen TL karfl›l›¤›n›n düflülmesi sonucu hesaplanan tutar, 
bu ifllemden sa¤lanan al›m sat›m kazanc›d›r.

Beyan edilmesi gereken kazanc›n hesaplanmas› s›ras›nda maliyet 
bedeli endekslemeye tabi tutulabilecektir. Ancak bu ifllemin 
yap›labilmesi için endeks fark›n›n % 10’u aflmas› gerekmektedir. 
Endeks fark›n›n % 10’un alt›nda kalmas› durumunda kazanç, 
sat›fl bedelinden maliyet bedelinin ç›kar›lmas› suretiyle 
hesaplanacakt›r. 

Bu menkul k›ymetlerin yukar›daki gibi hesaplanan sat›fl kazanc› 
için herhangi bir istisna uygulamas› söz konusu olmad›¤›ndan, 
kazanc›n (endeksleme yap›labiliyorsa endeksleme sonras›) tutar› 
ne olursa olsun beyan edilmesi gerekmektedir. 

H. Özel sektör tahvillerinden elde edilen gelirlerin 
vergilendirilmesi

74. 01.01.2006 tarihinden sonra Türkiye’de ihraç 
edilen özel sektör tahvillerinden elde edilen faiz 
gelirleri nas›l vergilendirilir?
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi ile banka ve arac› 
kurumlara, yat›r›mc›lar›n 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç 
edilmifl olan özel sektör tahvillerinden elde ettikleri faiz gelirleri 
üzerinden % 10 oran›nda stopaj yapma yükümlülü¤ü getirilmifltir. 

Bu stopaj bireysel yat›r›mc›lar için nihai vergi olup, elde edilen 
faiz gelirinin tutar› ne olursa olsun beyanname verilmeyecektir. 
Ayr›ca baflka gelirler dolay›s›yla beyanname verilmifl olsa dahi, 
bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

G. Menkul k›ymet yat›r›m fonu kat›lma 
belgelerinden elde edilen gelirler

70. Menkul k›ymet yat›r›m fonlar›ndan elde edilen 
gelirler hangi gelir grubuna dahildir?
Sermaye Piyasas› Kanunu’na göre kurulan menkul k›ymetler 
yat›r›m fonlar›n›n (MKYF) kat›lma belgelerinin elden 
ç›kar›lmas›ndan (fona iadesi) elde edilen gelirler “menkul sermaye 
irad›” olarak kabul edilmektedir. 

71. Menkul k›ymet yat›r›m fonlar›ndan elde edilen 
gelirler nas›l vergilendiriliyor?
Bu gelirler Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi 
kapsam›nda stopaja tabidir. Buna göre MKYF kat›lma belgelerinin 
2010 y›l›nda elden ç›kar›lmas›ndan (fona iade) sa¤lanan gelirler 
üzerinden, bu gelirin sa¤lanmas›na arac›l›k eden banka veya 
arac› kurumlar taraf›ndan % 10 oran›nda stopaj yap›lmaktad›r.

Bunun yan›nda sürekli olarak portföyünün en az % 51’i ‹stanbul 
Menkul K›ymetler Borsas›’nda ifllem gören hisse senetlerinden 
oluflan yat›r›m fonlar›n›n, bir y›ldan fazla süreyle elde tutulan 
kat›lma belgelerinin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar›n, 
stopaj uygulamas› d›fl›nda b›rak›lm›fl oldu¤unu da hat›rlatmakta 
fayda görmekteyiz.

Bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan Sermaye Piyasas› Kanunu’na 
göre kurulmufl olan MKYF’lar›na ait kat›lma belgelerinin fona 
iadesinden 2010 y›l›nda elde edilen gelirler için, bu gelirler ister 
stopaja tabi tutulmufl olsun, isterse de stopaj kapsam› d›fl›nda 
b›rak›lm›fl olsun, beyanname verilmeyecektir. Di¤er gelirler 
dolay›s›yla beyanname verilse dahi bu gelirler beyannameye 
dahil edilmeyecektir. 

72. Yabanc› yat›r›m fonlar›ndan elde edilen gelirler 
de menkul sermaye irad› m› kabul ediliyor?
Bireysel yat›r›mc›lar›n, yurtd›fl›nda kurulmufl ve Türkiye’de portföy
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75. Yurtd›fl›nda ihraç edilen özel sektör 
tahvillerinden elde edilen faiz gelirlerinden stopaj 
yap›l›yor mu?
Günümüzde baz› yerli kurumlar (tam mükellef) sadece yurtiçinde 
de¤il, yurtd›fl›nda da tahvil ihraç edebiliyorlar. Tam mükellef 
kurumlar taraf›ndan yurtd›fl›nda döviz cinsinden ihraç edilen 
tahvillerden elde edilen faiz gelirleri üzerinden 2010/1182 say›l› 
Bakanlar Kurulu Karar› ile belirlenen oranlarda tevkifat yap›lmas› 
gerekmektedir. (29 Aral›k 2010 tarihli Resmi Gazete’de 
yay›mlanm›flt›r)

Söz konusu Kararname uyar›nca, tam mükellef kurumlar 
taraf›ndan yurtd›fl›nda ihraç edilen tahvillere iliflkin olarak tam 
mükellef gerçek kiflilere ödenen;

- Vadesi 1 y›la kadar olan tahvil faizlerinden % 10,
- Vadesi 1 y›l ile 3 y›l aras› olan tahvil faizlerinden % 7,
- Vadesi 3 y›l ile 5 y›l aras› olan tahvil faizlerinden % 3,
- Vadesi 5 y›l ve daha uzun olan tahvil faizlerinden % 0 

oran›nda tevkifat yap›lmas› gerekmektedir.

76. Yurtd›fl›nda ihraç edilen özel sektör 
tahvillerinden elde edilen faiz gelirleri nas›l 
vergilendiriliyor?
Tam mükellef kurumlar taraf›ndan yurtd›fl›nda ihraç edilen 
tahvillerden elde edilen faiz gelirleri vadesine göre yukar›da 
belirtilen oranlarda stopaja tabidir. Bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan 
bu menkul k›ymetlerden 2010 y›l›nda elde edilen faiz geliri 22.000 
TL’lik beyan s›n›r›ndan daha az ise bu gelirlerin beyan edilmesine 
gerek yoktur. Bu tutar› aflan bir gelir elde edilmesi durumunda 
ise gelirin tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir

22.000 TL’lik beyan s›n›r›n›n hesab›nda yukar›da belirtilen menkul 
sermaye iratlar›n›n yan› s›ra, beyana tabi di¤er menkul sermaye 
iratlar› ile Türkiye’de tevkifata tabi tutulmufl olmak kayd›yla elde 
edilen gayrimenkul sermaye iratlar› toplam›n›n dikkate al›nmas› 
gerekmektedir.

Bu menkul k›ymetlerin itfas›nda oluflan ana para kur fark› veya 
endeks fark› da gelir say›lmaz.

Beyan edilen faiz gelirleri üzerinden hesaplanan vergiden, bu 
gelirler üzerinden kesilmifl olan vergiler (tevkifat) 
düflülebilmektedir. 

77. 01.01.2006 tarihinden sonra Türkiye’de ihraç 
edilen özel sektör tahvillerinin sat›fl›ndan sa¤lanan 
kazançlar nas›l vergilendiriliyor?
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi ile banka ve arac› 
kurumlara, yat›r›mc›lar›n 01.01.2006 tarihinden sonra ihraç 
edilmifl olan özel sektör tahvillerini elden ç›karmalar› dolay›s›yla 
sa¤lad›klar› kazanç üzerinden % 10 oran›nda stopaj yapma 
yükümlülü¤ü getirilmifltir. 

Bu stopaj bireysel yat›r›mc›lar için nihai vergi olup, elde edilen 
al›m sat›m kazanc›n›n tutar› ne olursa olsun beyanname 
verilmeyecektir. Ayr›ca baflka gelirler dolay›s›yla beyanname 
verilmifl olsa dahi, bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

78. Yurtd›fl›nda ihraç edilen özel sektör 
tahvillerinin sat›fl›ndan sa¤lanan kazançlar nas›l 
vergilendiriliyor?
Bu tahvillerin 2010 y›l›nda elden ç›kar›lmas› dolay›s›yla sa¤lanan 
kazançlar geçici 67. maddenin kapsam›na girmemektedir.

Dolay›s›yla bu gelirler üzerinden Türkiye’de stopaj ödenmesi söz 
konusu olmayacakt›r. 

01.01.2006 tarihinden sonra al›nan bu menkul k›ymetlerden 2010 
y›l›nda elde edilen al›m sat›m kazançlar›n›n Türk liras› baz›nda 
hesaplanmas› gerekir. Bu kazanc›n hesaplanmas› s›ras›nda 
endeksleme yönteminin kullan›labilmesi için ise ÜFE fark›n›n % 
10’un üzerinde olmas› flart› vard›r. Al›fl ve sat›fl tarihleri aras›ndaki 
ÜFE fark›n›n % 10’un alt›nda kalmas› durumunda sat›fl kazanc›, 
sat›fl bedelinden endekslenmifl maliyet bedelinin ç›kar›lmas› 
fleklinde de¤il, sat›fl bedelinden maliyet bedelinin ç›kar›lmas› 
fleklinde tespit edilecektir. 

Yukar›da belirtildi¤i flekilde hesaplanan kazanç için herhangi bir 
istisna söz konusu olmay›p, kazanc›n tamam›n›n beyan edilmesi 
gerekmektedir. 

I. Yabanc› menkul k›ymetlerden elde edilen 
gelirlerin vergilendirilmesi

79. Yabanc› ülke tahvil faiz gelirleri nas›l 
vergilendiriliyor?
‹hraç tarihine bak›lmaks›z›n, yabanc› kurumlarca ya da yabanc› 
ülke hazinelerince ihraç edilen tahvillerden 2010 y›l›nda elde 
edilen faiz gelirleri geçici 67. madde kapsam›na girmez. Dolay›s›yla 
ihraç tarihi ne olursa olsun bu menkul k›ymetlerden sa¤lanan 
faiz gelirleri üzerinden Türkiye’de stopaj ödenmeyecektir. 

Söz konusu menkul k›ymetlerden döviz cinsinden elde edilen 
faizler enflasyon indirimine tabi olmay›p, 1.090 TL’yi aflmas› 
durumunda, gelirin tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir. 

Ancak söz konusu 1.090 TL’lik beyan s›n›r›n›n hesab›nda bir 
takvim y›l› içerisinde elde edilen ve tevkifata veya istisna 
uygulamas›na konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye 
iratlar›n›n toplam›n›n dikkate al›nmas› gerekmektedir.

80. 2006 y›l›ndan önce sat›n al›nan yabanc› 
tahvillerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan 
kazançlar nas›l vergilendirilir?
Yabanc› kurumlarca ya da yabanc› ülke hazinelerince ihraç edilen 
ve 01.01.2006 tarihinden önce yat›r›mc›lar taraf›ndan sat›n al›nan 
tahvillerden elde edilen al›m sat›m kazançlar›n›n, sat›fl tutar›n›n 
Türk liras› karfl›l›¤›ndan, al›fl bedelinin Türk liras› karfl›l›¤›n›n 
düflülmesi suretiyle hesaplanmas› gerekir. Bu menkul k›ymetlerin 
al›m sat›m›ndan elde edilen kazanc›n yukar›daki flekilde 
hesaplanmas› s›ras›nda endeksleme yöntemi kullan›labilecektir. 
Bu yöntem uyguland›ktan sonra bulunan al›m sat›m kazanc›n›n, 
19.000 TL’yi aflmas› durumunda aflan k›sm›n beyan edilmesi 
gerekmektedir. 

Yukar›daki menkul k›ymetlerin yan›nda, 01.01.2006 tarihinden 
önce sat›n al›nan di¤er menkul k›ymetlerden de al›m sat›m 
kazanc› elde edilmesi durumunda, bu istisnan›n, toplam al›m 
sat›m kazanc›na uygulanmas› gerekti¤i unutulmamal›d›r.

81. 01.01.2006 tarihinden itibaren sat›n al›nan 
yabanc› tahvillerin elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan 
kazançlar nas›l vergilendirilir?
Yabanc› kurumlarca ya da yabanc› ülke hazinelerince ihraç edilen 
tahvillerin 01.01.2006 tarihinden sonra sat›n al›nmas› ve 2010 
y›l›nda elden ç›kar›lmas› dolay›s›yla sa¤lanan kazançlar geçici 
67. maddenin kapsam›na girmez. Dolay›s›yla bu gelirler üzerinden
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Türkiye’de stopaj ödenmesi söz konusu de¤ildir. 

01.01.2006 tarihinden sonra al›nan bu menkul k›ymetlerden 2010 
y›l›nda elde edilen al›m sat›m kazançlar›n›n Türk liras› baz›nda 
hesaplanmas› gerekir. Bu kazanc›n hesaplanmas› s›ras›nda 
endeksleme yönteminin kullan›labilmesi için ise ÜFE fark›n›n % 
10’un üzerinde olmas› flart› bulunmaktad›r. Al›fl ve sat›fl tarihleri 
aras›ndaki ÜFE fark›n›n % 10’un alt›nda kalmas› durumunda sat›fl 
kazanc›, sat›fl bedelinden endekslenmifl maliyet bedelinin 
ç›kar›lmas› fleklinde de¤il, sat›fl bedelinden maliyet bedelinin 
ç›kar›lmas› fleklinde tespit edilecektir. 

Yukar›da belirtildi¤i flekilde hesaplanan kazanç için herhangi bir 
istisna söz konusu olmay›p, kazanc›n tamam›n›n beyan edilmesi 
gerekmektedir. 

J. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinden 
sa¤lanan kazançlar›n vergilendirilmesi

82. VOB’da ifllem göre kontratlardan sa¤lanan 
kazançlar stopaja tabi mi?
Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 67. madde ile banka ve 
arac› kurumlara, yat›r›mc›lar›n 01.01.2006 tarihinden itibaren 
menkul k›ymet ve di¤er sermaye piyasas› araçlar›ndan elde 
ettikleri gelir ve kazançlar› üzerinden stopaj yapma yükümlülü¤ü 
getirilmifltir. Bu çerçevede vadeli ifllem ve opsiyon 
sözleflmelerinden elde edilen gelirler de stopaj›n konusuna 
girmektedir. 

Bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan Vadeli ‹fllem ve Opsiyon 
Borsas›’nda (VOB) sat›n al›nan, hisse senetlerine (menkul k›ymet 
yat›r›m ortakl›klar› hariç) veya hisse senedi endekslerine dayal› 
kontratlardan 2010 y›l›nda sa¤lanan kazançlar üzerinden 
hesaplanmas› gereken stopaj›n oran› % 0’a indirilmifltir.

Ancak yukar›da belirtilenler d›fl›ndaki k›ymetlere dayal› 
kontratlardan 2010 y›l›nda sa¤lanan kazançlar üzerinden % 10 
oran›nda stopaj yap›lmas› gerekmektedir. 

83. VOB d›fl›nda yap›lan kontratlardan sa¤lanan 
kazançlar üzerinden stopaj yap›l›yor mu?
Bireysel yat›r›mc›lar taraf›ndan 01.01.2010 tarihinden itibaren 
banka ve arac› kurum arac›l›¤›yla VOB d›fl›nda gerçeklefltirilen 
ifllemler dolay›s›yla sa¤lanan kazançlar da stopaj kapsam›ndad›r. 
Bu stopaj, hisse senetlerine (menkul k›ymet yat›r›m ortakl›klar› 
hariç) veya hisse senedi endekslerine dayal› kontratlardan 
sa¤lanan kazançlar üzerinden % 0, di¤er k›ymetlere dayal› 
kontratlardan sa¤lanan kazançlar üzerinden ise % 10 oran›nda 
uygulanmaktad›r. 

84. Vadeli ifllem ve opsiyon sözleflmelerinden 
sa¤lanan kazançlar için ayr›ca beyanname vermeye 
gerek var m›?
2010 y›l›nda tam mükellef gerçek kiflilerce gerek VOB’da gerekse 
de VOB d›fl›nda bir banka veya arac› kurum arac›l›¤›yla sa¤lanan 
söz konusu kazançlar stopaj yolu ile vergilendirilmifl oldu¤undan 
(% 0 veya % 10), tutar› ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

Ayr›ca baflka gelirler dolay›s›yla beyanname verilmifl olsa dahi, 
bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.
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85. Menkul k›ymet gelirlerine 
iliflkin beyanname hangi vergi 
dairesine verilir?
Gelir vergisi aç›s›ndan temel kural, 
beyannamenin geliri elde eden gerçek 
kiflinin ikametgah›n›n bulundu¤u yer vergi 
dairesine verilmesidir. 

2010 y›l›nda elde edilen menkul k›ymet 
gelir ve kazançlar› da, elde edenin baflkaca 
beyana tabi bir geliri yoksa ikametgah›n›n 
bulundu¤u yer vergi dairesine bir 
beyanname ile beyan edilecektir. Baflkaca 
beyana tabi bir gelirinin bulunmas› 
durumunda ise bu gelirin beyan edildi¤i 
vergi dairesine verilecek olan 
beyannameye, menkul k›ymet gelirleri de 
dahil edilecektir. 

86. Beyanname ne zamana kadar 
verilmelidir?
Gerçek kifliler, menkul k›ymetlerden elde 
ettikleri menkul sermaye iratlar› ve al›m 
sat›m kazançlar›n› varsa di¤er gelirleri ile 
birlikte, geliri elde ettikleri y›l› izleyen Mart 
ay›n›n 1-25. günleri aras›nda y›ll›k gelir 
vergisi beyannamesi ile beyan etmek 
zorundad›rlar. 

Buna göre 2010 y›l›nda menkul 
k›ymetlerden elde edilen ve beyan edilmesi 
gereken gelirlerin 1 Mart 2011 tarihinden 
bafllamak üzere, 25 Mart 2011 tarihine 
kadar beyan edilmesi gerekmektedir. 

87. Efllerin menkul k›ymet 
gelirleri için ayr› beyanname mi 
vermek gerekir?
Efller ayr› ayr› ya da ortaklafla sahip 
olduklar› menkul k›ymetlerden elde ettikleri 
menkul sermaye iratlar› ya da al›m sat›m 
kazançlar›n› aranan koflullar› tafl›mas› 
halinde yukar›da belirtilen usul ve esaslar 
dahilinde ayr› ayr› verecekleri 
beyannamelerle beyan edeceklerdir. Bu 
beyanlar s›ras›nda, istisna ve beyan 
s›n›rlar›n›n afl›l›p afl›lmad›¤› efller için ayr› 
ayr› dikkate al›nabilecektir.

88. Y›ll›k gelir vergisi 
beyannamesinde hangi indirimler 
yap›labilir?
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinde, 
gelir vergisi matrah›n›n tespitinde, y›ll›k 
gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek 
gelirlerden baz› indirimlerin yap›labilmesine 
izin verilmifltir. Bunlardan baz›lar› afla¤›da 
yer almaktad›r.

a. Beyan edilen gelirin % 10’unu (bireysel 
emeklilik sistemi d›fl›ndaki flah›s sigorta 
primleri için, beyan edilen gelirin % 5’ini) 
ve asgari ücretin y›ll›k tutar›n› aflmamak 
flart›yla, mükellefin flahs›na, efline ve küçük 
çocuklar›na ait hayat, ölüm, kaza, hastal›k, 
sakatl›k, anal›k, do¤um ve tahsil gibi flah›s 
sigorta primleri ile bireysel emeklilik 
sistemine ödenen katk› paylar›,

b. Beyan edilen gelirin % 10’unu aflmamas›, 
Türkiye’de yap›lmas› ve gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya 
tüzel kiflilerden al›nacak belgelerle tevsik 
edilmesi flart›yla, mükellefin kendisi, efli ve 
küçük çocuklar›na iliflkin olarak yap›lan 
e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›, 

c. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il 
özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu 
yarar›na çal›flan dernekler ve Bakanlar 
Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›flara 
y›ll›k toplam› beyan edilecek gelirin % 5’ini 
aflmamak üzere, makbuz karfl›l›¤›nda 
yap›lan ba¤›fl ve yard›mlar,

d. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, 
il özel idarelerine, belediyelere ve köylere 
ba¤›fllanan okul, sa¤l›k tesisi ve 100 yatak 
(kalk›nmada öncelikli yörelerde 50 yatak) 
kapasitesinden az olmamak üzere ö¤renci 
yurdu ile çocuk yuvas›, yetifltirme yurdu, 
huzurevi, bak›m ve rehabilitasyon merkezi 
inflas› dolay›s›yla yap›lan harcamalar veya 
bu tesislerin inflas› için bu kurulufllara 
yap›lan her türlü ba¤›fl ve yard›mlar ile 
mevcut tesislerin faaliyetlerini devam 
ettirebilmeleri için yap›lan her türlü nakdî 
ve aynî ba¤›fl ve yard›mlar›n tamam›,

e. Fakirlere yard›m amac›yla g›da 
bankac›l›¤› faaliyetinde bulunan dernek ve 
vak›flara Maliye Bakanl›¤›nca belirlenen 
usul ve esaslar çerçevesinde ba¤›fllanan 
g›da, temizlik, giyecek ve yakacak 
maddelerinin maliyet bedelinin tamam›. 

89. Beyannameye eklenmesi 
gereken belgeler nelerdir?
Menkul k›ymet gelirleri dolay›s›yla 
beyanname verilmesi durumunda, varsa 
bu gelirler üzerinden kesilen vergilerin 
(stopaj), vergi sorumlusu taraf›ndan ilgili 
vergi dairesine ödenmifl oldu¤una iliflkin 
belgenin beyannameye eklenmesi 
gerekmektedir. 

‹lk defa beyanname verildi¤i durumda ise 
yukar›daki belgelerin yan›nda mükellefiyet

VI. Menkul k›ymet gelirleri üzerinden 
hesaplanan vergilerin beyan› ve ödenmesi

20
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tesisi için ikametgah ve nüfus cüzdan suretinin de beyannameye 
eklenmesi gerekecektir.

90. Beyan edilen gelir üzerinden ödenecek verginin 
oran› nedir?
Gelir vergisi artan oranl› bir vergidir. 2010 y›l›nda elde edilen 
gelirlerle ilgili olarak 1-25 Mart 2011 tarihleri aras›nda beyanname 
verilmesi durumunda, vergi afla¤›daki gelir vergisi tarifesine 
göre hesaplanacakt›r. (Ücret gelirleri hariç)

Gelir dilimi	 Vergi oran›

8.800 TL’ye kadar	 % 15

22.000 TL’nin 8.800 TL’si için 1.320 TL, fazlas›	 % 20

50.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.960 TL, fazlas›	 % 27

50.000 TL’den fazlas›n›n 50.000 TL’si için 11.520 TL, 
fazlas›	 % 35

91. Gelir vergisi ne zaman ve kaç taksitte ödenir?
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ilk taksiti Mart 
ay›n›n sonuna, ikinci taksiti de Temmuz ay›n›n sonuna kadar 
olmak üzere iki eflit taksitte ödenmesi gerekir. 

Buna göre 2010 y›l›na iliflkin beyan edilen gelirler üzerinden 
hesaplanan gelir vergisinin ilk taksitinin 31 Mart 2011, ikinci 
taksitinin de 1 A¤ustos 2011 (31 Temmuz 2011’in hafta sonuna 
gelmesi nedeniyle) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 

92. Hesaplanan gelir vergisi, nereye ödenebilir?
Menkul k›ymet gelirleri ile ilgili y›ll›k beyanname üzerinden 
hesaplanan gelir vergisi, ba¤l› bulunulan vergi dairesine 
(beyannamenin verildi¤i vergi dairesine) veya herhangi bir vergi 
dairesine ya da vergi tahsil etme konusunda yetkilendirilmifl 
bankalara ödenebilir. 

93. Taksitlerin birinin veya tamam›n›n zaman›nda 
ödenmemesinin sonuçlar› nedir?
Vergi Usul Kanunu’nun 111. maddesinde, vergilerin özel 
kanunlar›nda gösterilen zamanlarda ödenece¤i hükme 
ba¤lanm›flt›r. Taksitlerden birinin veya tamam›n›n zaman›nda 
ödenmemesi durumunda, alacakl› vergi dairesi mükellefe bir 
ödeme emri göndererek, 7 günlük süre içinde borcunu ödemesini 
isteyecektir. Borcun bu süre içinde de mükellef taraf›ndan r›zaen 
ödenmemesi halinde, vergi dairesi 6183 Say›l› Kanun’un kendisine 
verdi¤i cebren tahsil yetkisini kullanarak alaca¤›n› tahsil edecektir.

Vergi alaca¤›n›n normal ödeme zaman› (vade) geçtikten sonra 
tahsil edildi¤i durumlarda, 6183 Say›l› Kanun hükümleri gere¤ince 
ayl›k % 1,40 oran›nda (19.10.2010 tarihinden itibaren) gecikme 
zamm› ayr›ca tahsil edilmektedir. Y›llar itibar›yla uygulanan 
gecikme zamm› oranlar› afla¤›daki tabloda yer almaktad›r.

Uyguland›¤› dönem	 Gecikme zamm› oran›		
(Ayl›k)

02.03.2005 - 20.04.2006	 % 3,00

21.04.2006 - 18.11.2009	 % 2,50

19.11.2009 - 18.10. 2010	 % 1,95

19.10.2010 tarihinden itibaren	 % 1,40

94. Beyanname verilmemesi veya gelirin eksik 
beyan› halinde uygulanacak yapt›r›mlar nelerdir?
Beyan edilmesi gereken gelirlerin beyan edilmedi¤inin tespit 
edilmesi durumunda;

1. Beyan edilmemifl ve ödenmemifl olan vergi asl›,

2. Normal vade tarihinden ceza ihbarnamesinin tebli¤ tarihine 
kadar gecikme zamm› oran›nda hesaplanacak gecikme faizi,

3. Vergi asl›n›n bir kat› tutar›nda vergi ziya› cezas›, 

tahsil edilecektir.

95. Beyanname verilmedi¤i ya da gelirin eksik 
beyan edildi¤i gerekçesiyle yap›lan cezal› 
tarhiyatlar hakk›nda mükelleflerin müracaat yollar› 
nelerdir?
Menkul k›ymetlerden elde ettikleri gelirleri hiç beyan etmedi¤i 
ya da noksan beyan etti¤i iddias›yla hakk›nda cezal› tarhiyat 
yap›lan mükelleflerin baflvurabilecekleri yollar üç grupta 
toplanabilir.

a. Ortaya ç›kan ilave vergi ve cezan›n ödenmesi (ödeme, 
ihbarnamenin tebli¤inden itibaren 1 ay içinde yap›lmal›d›r),

b. Uzlaflma talep edilmesi (baflvuru süresi, vergi ve ceza 
ihbarnamesinin tebli¤inden itibaren 30 gündür),

c. Yarg›ya baflvurulmas› (baflvuru süresi, vergi ve ceza 
ihbarnamesinin tebli¤i tarihinden itibaren 30 gündür).

96. Zamanafl›m› nedir?
Zamanafl›m› Kanun’da, süre geçmesi dolay›s›yla vergi alaca¤›n›n 
kalkmas› olarak tan›mlanm›flt›r. Verginin ilgili oldu¤u y›l› takip 
eden y›l›n bafl›ndan bafllayarak 5 y›l içerisinde hesaplanarak 
mükellefe tebli¤ edilmeyen vergiler zamanafl›m›na u¤ramaktad›r. 

Örne¤in 2010 y›l›nda elde edilmifl olmakla beraber 2011 y›l› Mart 
ay›nda beyannameye dahil edilmesi gereken bir gelirin beyan 
edilmedi¤inin vergi dairesince tespit edilmesi durumunda, bu 
gelir üzerinden ödenmesi gereken verginin vergi dairesi taraf›ndan 
31 Aral›k 2015 tarihine kadar tarh edilerek, mükellefe tebli¤ 
edilmifl olmas› gerekmektedir.

Bu nedenle mükellefler zamanafl›m› süresi içinde yani geliri elde 
ettikleri tarihi izleyen y›lbafl›ndan itibaren befl y›l süre ile vergi 
incelemesine maruz kalabilirler.
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97. 2006’dan önce ihraç edilen 
Devlet tahvili ve Hazine 
bonolar›n›n sat›fl›ndan sa¤lanan 
kazanc›n vergilemesi nas›l 
yap›l›yor?
Mükellef (A) 2009 y›l›nda alm›fl oldu¤u 
Devlet tahvilini 2010 y›l›nda satm›flt›r. 
Bu Devlet tahvili 2005 y›l›nda ihraç 
edilmifltir. Devlet tahvilinin sat›fl›na ve sat›fl 
kazanc›n›n hesaplanmas›na iliflkin bilgiler 
afla¤›daki gibidir. Mükellef (A)’n›n beyana 
tabi baflka geliri yoktur.	

Tarihi	 Tutar (TL)	ÜFE

Al›fl	 30.02.2009	 1.500.000	 fiubat 2009: 156,65

Sat›fl	15.06.2010	 1.770.000	 May›s 2010: 174,61

Çözüm 

Mükellef (A)’n›n satt›¤› Devlet tahvili 2005 
y›l›nda ihraç edildi¤inden, sat›fla arac›l›k 
eden banka veya arac› kurum taraf›ndan 
kazanç üzerinden stopaj yap›lmayacakt›r. 
Mükellef (A) taraf›ndan Devlet tahvilinin 
al›fl bedeli endekslenecek (endeksleme 
yap›labilmesi için endeks fark›n›n % 10’u 
geçme flart› yoktur), sat›fl bedeli ile 
endekslenmifl maliyet bedelinin aras›ndaki 
fark 19.000 TL’lik istisna tutar›n› afl›yorsa, 
aflan k›s›m beyan edilecektir. 

Devlet tahvilinin	 1.671.975,74 TL 
endekslenmifl 
maliyet bedeli	
(174,61 / 156,65 x 1.500.000)

Sat›fl kazanc› (sat›fl	 98.024,26 TL
tutar› - endekslenmifl 
maliyet bedeli)	
(1.770.000,00 - 1.671.975,74) 

‹stisna tutar (-)	 19.000,00 TL

Gelir vergisi matrah›	 79.024,26 TL 
(98.024,26 - 19.000,00)	

Hesaplanan 	 21.678,49 TL
(ödenecek) gelir vergisi		
50.000 TL için 11.520 TL
(79.024,26 - 50.000,00)* % 35 =
10.158,49 TL

98. Mevduat faiz geliri, tahvil ve 
hisse senedi sat›fl kazanc› ile 
eurobond kupon faiz geliri elde 
eden bir mükellef bu gelirlerini 
nas›l beyan edecektir?
Mükellef (B) 2010 y›l›nda afla¤›daki gelirleri 
elde etmifltir.

 15.03.2009 tarihinde bir y›l vadeli 
mevduat yapm›fl olup, 15.03.2010 tarihinde 
bu hesab›ndan 220.000 TL faiz geliri elde 
etmifltir. Banka taraf›ndan söz konusu faiz 
üzerinden % 15 oran›nda 33.000 TL stopaj 
yap›lm›flt›r.

 Mükellef (B) çal›flt›¤› banka arac›l›¤›yla 
2009 y›l›nda alm›fl oldu¤u Devlet 
tahvillerini 2010 y›l›nda satm›flt›r. Bu iflleme 
arac›l›k eden banka taraf›ndan hesaplanan 
310.000 TL’lik kazanç üzerinden % 10 
oran›nda (31.000 TL) stopaj yap›lm›flt›r. 
(Söz konusu tahvil 2008 y›l›nda ihraç 
edilmifltir.)

 Mükellef (B) 2010 y›l›n›n ilk üç ayl›k 
döneminde arac› kurum vas›tas›yla hisse 
senedi ifllemleri gerçeklefltirmifltir. Bir k›s›m 
ifllemlerinden 120.000 TL zarar etmifl, 
di¤er hisse senetlerinden ise 232.000 TL 
kazanç elde etmifltir. Arac› kurum 
taraf›ndan bu üç ayl›k ifllemler sonucu 
ortaya ç›kan 112.000 TL net kar üzerinden 
stopaj yap›lmam›flt›r. 

 Mükellef (B) ayr›ca 14.01.2004 tarihinde 
ihraç edilmifl olan, US900123AT75 tan›ml› 
eurobondu 2008 y›l›nda sat›n alm›fl, bu 
eurobonddan 2010 y›l› içerisinde afla¤›daki 
tarih ve tutarlarda kupon faizi elde etmifltir. 
14.02.2034 vadeli bu eurobond y›lda 2 kez 
kupon faizi ödemektedir. (Kuponlara isabet 
eden prim tutar› olmad›¤› varsay›lm›flt›r.)

Kupon	 Kupon	 MBDA	 Kupon 
tarihi	 faizi	 kuru	 faizi			

(USD)	  	 (TL)

15.02.2010	 25.000	 1,5099	 37.747,50

16.08.2010	 25.000	 1,5065	 37.662,50

Toplam	 50.000		 75.410,00

Çözüm 

 	2010 y›l›nda stopaj yolu ile 			
vergilendirilmifl olan mevduat faiz geliri, 	
tutar› ne olursa olsun beyan 			
edilmeyecektir. 

 	01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen 	
Devlet tahvili ve Hazine bonolar›ndan 

VII. Menkul k›ymet gelirlerinin 
vergilendirilmesine iliflkin örnekler
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	elde edilen gelirler (faiz ve al›m sat›m) üzerinden, gelirin 		
sa¤lanmas›na arac›l›k eden banka ve arac› kurumlar›n % 10 		
oran›nda stopaj yapma yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Stopaj 		
yoluyla vergilendirilen bu gelirlerin tutar› ne olursa olsun 		
beyan edilmeyecektir.

 	2010 y›l›nda ‹MKB’de gerçeklefltirilen hisse senedi ifllemlerinden 	
(MKYO hisse senetleri hariç) sa¤lanan kazançlar % 0 oran›nda 	
stopaja tabidir. Bu kazançlar tutar› ne olursa olsun beyan 		
edilmeyecektir. 

 	Eurobond kupon faizi

Eurobondlar hangi tarihte ihraç edilmifl olursa olsun, bu menkul 
k›ymetlerden elde edilen kupon faizine (menkul sermaye irad›) 
enflasyon indirimi uygulanamaz. Elde edilen eurobond kupon 
faiz geliri 2010 y›l› için 22.000 TL olarak belirlenmifl olan beyan 
s›n›r›n› aflt›¤› taktirde tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir. 

Mükellef (B) taraf›ndan 2010 y›l›nda elde edilen 75.410 TL 
tutar›ndaki eurobond kupon faizi 22.000 TL’lik beyan s›n›r›n› 
aflt›¤›ndan tamam›n›n beyan edilmesi gerekmektedir. Hesaplama 
afla¤›daki flekilde olacakt›r.

2010 y›l›nda elde edilen eurobond	 75.410,00 TL
kupon faizi (MS‹)

Gelir vergisi matrah›	 75.410,00 TL

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi	 20.413,50 TL
50.000 TL için 11.520 TL
(75.410 - 50.000) * % 35 = 8.893,50 TL

99. Repo ve yat›r›m fonu geliri ile tahvil faiz geliri 
ve al›m sat›m kazanc› elde eden bir mükellef bu 
gelirlerini nas›l beyan edecektir?
Mükellef (C) 2010 y›l›nda afla¤›daki gelirleri elde etmifltir.

 	16.000 TL tutar›nda repo geliri elde etmifl, banka taraf›ndan 	
bu gelir üzerinden % 15 oran›nda 2.400 TL stopaj yap›lm›flt›r.

 	Mükellef (C) 2010 y›l› içerisinde menkul k›ymet yat›r›m fonu 		
kat›lma belgelerinin sat›fl›ndan 21.000 TL gelir elde etmifl, 		
çal›flt›¤› arac› kurum taraf›ndan bu gelir üzerinden % 10 		
oran›nda 2.100 TL stopaj yap›lm›flt›r. 

 	Mükellef (C) 2009 y›l›nda ihraç edilen Hazine bonosundan		
2 May›s 2010 tarihinde al›m yapm›flt›r. Ald›¤› bononun tamam›n›, 	
15 Kas›m 2010 tarihinde satm›flt›r. Sat›fla arac›l›k eden banka 	
taraf›ndan söz konusu sat›fltan oluflan 110.000 TL’lik kazanç 		
üzerinden % 10 oran›nda (11.000 TL) stopaj yap›lm›flt›r. 

 	Mükellef (C) 2009 y›l›nda alm›fl oldu¤u Devlet tahvilinden 2010 	
y›l›nda 400.000 TL tutar›nda kupon faizi elde etmifltir. Söz 		
konusu tahvil 2005 y›l›nda ihraç edilmifltir. 

Çözüm 

 Repo ve menkul k›ymet yat›r›m fonu gelirleri

2010 y›l›nda stopaj yolu ile vergilendirilmifl olmak kofluluyla; 
repo gelirleri ile menkul k›ymet yat›r›m fonu kat›lma belgelerinin 
elden ç›kar›lmas›ndan sa¤lanan kazançlar, tutar› ne olursa olsun 
beyan edilmeyecektir. Bireysel yat›r›mc›lar aç›s›ndan stopaj nihai 
vergidir.

 	Hazine bonosu al›m sat›m kazanc›

01.01.2006 tarihinden sonra ihraç edilen Hazine bonosu ve Devlet 
tahvillerinden elde edilen al›m sat›m kazançlar› üzerinden, 
kazanc›n sa¤lanmas›na arac›l›k eden banka ve arac› kurumlar 
taraf›ndan % 10 oran›nda stopaj yap›lmaktad›r. Bu stopaj bireysel 
yat›r›mc›lar aç›s›ndan nihai vergi olup, sa¤lanan gelir ve kazanc›n 
ayr›ca beyan edilmesine gerek yoktur. 

 	Devlet tahvili kupon faiz geliri 

Söz konusu Devlet tahvili 2006 y›l›ndan önce ihraç edilmifl 
oldu¤undan, bu tahvilden elde edilen faiz geliri (menkul sermaye 
irad›) öncelikle enflasyon indirimine tabi tutulacakt›r. Enflasyon 
indirimi sonras› kalan tutar 22.000 TL’lik beyan s›n›r› ile 
karfl›laflt›r›lacakt›r. Beyan s›n›r›n›n da afl›lmas› durumunda, 
enflasyon indirimi sonras› kalan tutar›n tamam› beyan edilecektir.

Devlet tahvili faiz geliri 	 400.000 TL

Enflasyon indirimi (400.000 x % 93,4) (-)	 373.600 TL

Enflasyon indirimi sonras› Devlet tahvili faiz geliri	 26.400 TL

Gelir vergisi matrah›	 26.400 TL

Hesaplanan (ödenecek) gelir vergisi	 5.148 TL
22.000 TL için 3.960 TL
(26.400 - 22.000) * % 27 = 1.188 TL

100. Beyana tabi menkul sermaye irad› yan›nda kira 
geliri de elde eden bir kifli bu gelirlerini nas›l beyan 
edecektir?
Bay (D) 2009 y›l› bafl›nda sat›n ald›¤› gayrimenkulü ayn› y›l iflyeri 
olarak bir flirkete kiraya vermifl, 2009 y›l›nda elde etti¤i kira 
gelirini beyan ederken “götürü gider” yöntemini kullanm›flt›r. 
2010 y›l› için söz konusu iflyerinin kiras› ayl›k brüt 1.500 TL olarak 
belirlenmifl olup, kirac› taraf›ndan her ay kira üzerinden 300 TL 
tevkifat yap›lm›fl ve Bay (D)’ye ayl›k net 1.200 TL kira ödenmifltir.

Bay (D) ayr›ca alm›fl oldu¤u Devlet tahvilinden 2010 y›l›nda 
150.000 TL kupon faiz geliri elde etmifltir. Bu tahvil 2006 y›l›ndan 
önce ihraç edilmifl oldu¤undan, iflleme arac›l›k eden banka 
taraf›ndan stopaj yap›lmam›flt›r.

Çözüm 

Mükellefler taraf›ndan gayrimenkul sermaye iratlar›n›n beyan› 
s›ras›nda götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda bu 
usulden 2 y›l dönülememektedir. Bay (D) 2009 y›l›nda “götürü 
gider” yöntemini seçmifl oldu¤undan, 2010 y›l›nda, gerçek gider 
usulüne göre daha fazla indirebilece¤i bir gider olsa dahi, yine 
“götürü gider” yöntemini seçmek zorundad›r. 

 Beyan edilecek menkul sermaye irad›n›n tespiti

01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmifl olan Hazine bonosu ve 
Devlet tahvillerinden elde edilen faiz gelirlerine (MS‹) enflasyon 
indirimi uygulanabilmektedir. Enflasyon indirimi sonras› kalan 
tutar›n, tevkif suretiyle vergilendirilmifl di¤er menkul ve 
gayrimenkul sermaye iratlar› ile birlikte toplam›n›n 22.000 TL’lik 
beyan s›n›r›n› aflmas› durumunda beyan edilmesi gerekmektedir. 
2010 y›l› gelirleri için enflasyon indirim oran› % 93,4 olarak 
aç›klanm›flt›r.
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Devlet tahvili kupon faiz geliri 
(01.01.2006 öncesi ihraç)	 150.000 TL

Enflasyon indirimi (150.000 x % 93,4) (-) 	 140.100 TL

Enflasyon indirimi sonras› MS‹ 
(150.000 - 140.100) (1) 	 9.900 TL

 Beyan s›n›r› ile karfl›laflt›rma 

Enflasyon indirimi sonras› DT faiz geliri (MS‹) (1) 	 9.900 TL

Y›ll›k brüt iflyeri kira geliri (GMS‹) (2)	 18.000 TL

Beyan s›n›r› ile karfl›laflt›r›lacak toplam gelir (1+2)	 27.900 TL

Yukar›daki hesaplamadan da görülece¤i üzere, brüt iflyeri kira 
gelirinin veya 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet 
tahvilinden elde edilen faiz gelirinin enflasyon indirimi sonras› 
kalan tutar›n›n, beyannameye dahil edilip edilmeyece¤inin tespiti 
s›ras›nda, bu gelirlerin toplam›n›n dikkate al›nmas› gerekmektedir. 
Buna göre 27.900 TL, 2010 y›l› için belirlenen 22.000 TL’lik 
beyan s›n›r›n› aflt›¤›ndan, bu iki gelirin de beyan edilmesi 
gerekmektedir.

 Beyan edilecek gelir ve ödenecek vergi hesab›

Enflasyon indirimi sonras› DT faiz geliri (MS‹) (1)	 9.900 TL

Y›ll›k brüt iflyeri kira geliri 	 18.000 TL

Götürü gider (18.000 x % 25) (-)	 4.500 TL

Beyana tabi iflyeri kira geliri (GMS‹) (2)	 13.500 TL

Gelir vergisi matrah› (1 + 2)	 23.400 TL

Hesaplanan gelir vergisi	 4.338 TL
22.000 TL için 3.960 TL
(23.400 - 22.000) * % 27 = 378 TL	

Y›l içerisinde kesinti yoluyla ödenen vergiler 
(300 x 12) (-)	 3.600 TL

Ödenecek gelir vergisi (4.338 - 3.600)	 738 TL
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