
KK  KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M.       : Sakıp ŞEKER 
Vergi Dairesi  : Çankaya V.D.      Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861)  
Vergi Kimlik Numarası : 4960020316                   Ruhsat No       : 06102016  
Tel : (312) 417 05 96-418 68 29-418 68 43     Mühür No        : 898 
Fax : (312) 417 66 73        E-mail     : Kanitymm@superonline.com 

SİRKÜLER NO : 2005/31      Ankara, 30/11/2005 
 
 
 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 

Menkul Kıymetlerin 1.1.2006 Tarihinden İtibaren Vergilendirilmesinde Değişiklik 
Yapıldı. 

 
Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 67. madde hükmüne göre 1.1.2006 tarihinden 

itibaren bütün menkul kıymetlerden elde edilecek gelirlerden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı 
yapılacaktır. İMKB’nda işlem gören hisse senetlerinin alım satım kazançlarında da ilgili aracı 
kurumlar aracılık ettikleri menkul kıymetlerin alım satım arasındaki üçer aylık dönemler için 
tespit ettikleri kazançtan %15 oranında vergi kesintisi yaparak vergi dairesine ödeyeceklerdir.  

 
Bilindiği gibi 2005 yılında mevduat faizlerinde vergi oranı vadeye göre %6 ila %24 

arasında değişmektedir. Oranlardaki farklılıklar kaldırılarak, 1.1.2006 tarihinden sonra yapılacak 
işlemlerde tek oran (%15) uygulanacaktır. 2005 yılında açılan ancak vadesi 2006 yılına sarkan 
vadeli hesaplara hangi faiz oranının uygulanacağı tereddüt konusu olmaktadır. Ayrıca, 2005 
yılında satın alınan hazine bonosu ve devlet tahvil faizi gelirlerinin ne şekilde vergilendirileceği 
konusunda da tereddütler bulunmaktadır.  

 
Maliye Bakanlığınca verilen bir özelgeye göre 2005 yılında açılan ancak vadesi 2006 

yılında veya daha sonraki yıllarda sona erecek olan vadeli hesaplarda vergi oranı vadenin sona 
erdiği tarihteki oranın uygulanacağı şeklindedir.  

 
Örneğin, Haziran-2005 ayında 1 yıl vadeli olarak açılan bir mevduat hesabına 

uygulanacak vergi oranı %12 değil %15 olacaktır. Haziran 2005 ayında 2 yıl vadeli olarak açılan 
döviz tevdiat hesabına uygulanacak vergi oranı da %18 değil %15 olacaktır.  

 
Aynı şekilde, Aralık-2005 ayında 3 ay vadeli mevduat hesaplarında vergi oranı %18 değil, 

2006 yılı için öngörülen %15 oranı uygulanacaktır.  
 
Öte yandan; örneğin, Ocak 2005 tarihinde alınan 2007 vadeli devlet tahvilinden 2007 

yılında elde edilecek menkul sermaye iradının vergilendirilmesinde menkul kıymetin satın 
alındığı 2005 yılındaki vergi hükümleri geçerli olacaktır. Buna göre, 2007 yılında elde edilecek 
devlet tahvil faizine halen uygulanmakta olan indirim oranı ve istisna hükmü uygulanacaktır.  
 
 Saygılarımızla.  
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