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YURTİÇİ (BİST) VE YURTDIŞI (AMERİKAN) PİYASALARDA 

MENKUL KIYMET VERGİ TABLOSU 
 

I. BİST’de İşlem Gören Hisse Senetleri Alım Satım Kazancı 

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 
 

• Geçici 67’inci madde kapsamında vergilendirmeye tabidir. •   Geçici 67’inci madde kapsamında vergilendirmeye tabidir.  

• Alım satım kazançları %0 oranında stopaja tabidir. •   Alım satım kazançları %0 oranında stopaja tabidir.  

• Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen alım satım      

kazançları % 10 oranında stopaja tabidir. 

•   Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen alım satım 
kazançları % 10 oranında stopaja tabidir. 

 

• Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin 1 yıldan fazla elde 

tutulması halinde, elde edilen gelirler stopaja tabi değildir. 

•   Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetlerinin 1 yıldan fazla elde 
tutulması halinde, elde edilen gelirler stopaja tabi değildir. 

 

• Stopaj nihai vergidir. •   Stopaj nihai vergidir.  

• Beyan edilmez. •   Beyan edilmez.  

 
II. BİST’de İşlem Gören Hisse Senetleri Temettü Gelirleri 

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 
 

• Genel vergilendirme rejimine tabidir. • Genel vergilendirme rejimine tabidir.  

• Kar dağıtan kurum tarafından %10 oranında stopaj yapılır. • Kar dağıtan kurum tarafından %10 oranında stopaj yapılır.  

• Yatırım ortaklıkları (GSYO, GYO, MKYO) pay senedi temettü gelirlerinde bu 

oran %0 olarak uygulanır. 
• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları bu oranı düşürebilir.  

• Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü gelirinin (stopaj öncesi brüt 

tutarı) yarısı gelir vergisinden istisnadır. 

• Yatırım ortaklıkları ortaklıkları (GSYO, GYO, MKYO) pay senedi temettü 

gelirlerinde bu oran %0 olarak uygulanır. 
 

• İstisna sonrası kalan tutar diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile 

birlikte 2022 yılı için 70.000 TL’lik, 2023 yılı için 150.000 TL’lik beyan sınırını 

aşması halinde beyan edilir. 

• Stopaj nihai vergidir.  

• Kar dağıtan kurum tarafından yapılan stopaj tutarının tamamı beyanname 

üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilir.  
•        Beyan edilmez.  
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III. BİST’de İşlem Görmeyen Hisse Senetleri Alım Satım Kazancı 

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 
 

• Genel vergilendirme rejimine tabidir. 

• Stopaja tabi değildir. 

• Yıllık gelir vergisi beyanı ile diğer alım satım kazançları ile birlikte beyan edilir. 

• Kazancın tespitinde ÜFE endekslemesi yapılır. 

• Endeksleme yapılabilmesi için hisse senedinin elden çıkarıldığı ay hariç olmak 

üzere ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmektedir. 

• Hisse senetlerinin 2 yıldan fazla elde tutulması halinde, elde edilen alım satım 

kazançları gelir vergisinden istisnadır. 

• Genel vergilendirme rejimine tabidir. 

• Stopaja tabi değildir. 

• Kazancın elde edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde münferit 

beyanname ile beyan edilir. 

• Kur farkları vergiye tabi değildir. 

• Alış bedeli elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere ÜFE artış oranıyla 

endekslenebilir. 

• Hisse senetlerinin 2 yıldan fazla elde tutulması halinde, elde edilen alım 

satım kazançları gelir vergisinden istisnadır. 

• Alım satım zararları, alım satım karlarından mahsup edilir. 

 

 
IV. BİST’de İşlem Görmeyen Hisse Senetleri Temettü Gelirleri 

• TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 
• DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 

•  

• Genel vergilendirme rejimine tabidir. 

• Kar dağıtan kurum tarafından %10 oranında stopaj yapılır. 

• Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettü gelirinin (stopaj öncesi brüt 

tutarı) yarısı (%50’lik kısmı) gelir vergisinden istisnadır. 

• İstisna sonrası kalan tutar diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile 

birlikte 2022 yılı için 70.000 TL’lik, 2023 yılı için 150.000 TL’lik beyan sınırını 

aşması halinde beyan edilir. 

• Kar dağıtan kurum tarafından yapılan stopaj tutarının tamamı beyanname 

üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilir. 

• Genel vergilendirme rejimine tabidir. 

• Kar dağıtan kurum tarafından %10 oranında stopaj yapılır. 

• Beyan edilmez. 

• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları bu oranı düşürebilir. 

• Stopaj nihai vergidir. 

 

•  
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V. Yurtdışında İşlem Gören Hisse Senetleri Alım Satım Kazancı 

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 
 

• Genel vergilendirme rejimine tabidir. 

• Stopaja tabi değildir. 

• Yıllık gelir vergisi beyanı ile diğer alım satım kazançları ile birlikte kazanç ne 

olursa olsun beyan edilir. 

• Alım satım kazancı Türk Lirası üzerinden hesaplanır. Alım satım zararları, alım 

satım karlarından mahsup edilir. 

• Kazancın tespitinde ÜFE endekslemesi yapılır. 

• Endeksleme yapılabilmesi için hisse senedinin elden çıkarıldığı ay hariç olmak 

üzere ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmektedir. 

• Prensipte Türkiye’de vergilendirmeye tabi değildir. 

 

 
VI. Yurtdışında İşlem Gören Hisse Senetleri Temettü Gelirleri 

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 
 

• Genel vergilendirme rejimine tabidir. 

• Stopaja tabi değildir. 

• Elde edilen gelir, 2022 yılı için 3.800 TL’lik, 2023 yılı için 8.400 TL’lik beyan 

sınırını aşıyorsa tamamı yıllık gelir vergisi beyanı ile beyan edilir. 

• Yurtdışında ödenen vergiler Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan belirli şartlar 

dahilinde Türkiye’de ödenen vergiden mahsup edilir. 

• Tam mükellef kurumlardan elde edilen gelirler için uygulanan %50’lik istisna 

uygulanmaz. 

• Prensipte Türkiye’de vergilendirmeye tabi değildir. 
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VII. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi Alım Satım Kazancı 

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 
 

• Geçici 67’inci madde kapsamında vergilendirmeye tabidir. 

• %10 oranında stopaja tabidir. Bu oran, hisse yoğun yatırım fonu ve borsa 

yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlar tüm yatırımcılarda 

%0 olarak uygulanır. 

• 23.12.2020 – 30.06.2023 tarihleri (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen 

yatırım fonlarında; değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, 

serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç olmak 

üzere %0 oranında stopaja tabidir. 

• Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i BİST'de işlem gören hisse 

senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan 

katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar stopaja ve 

beyana tabi değildir. 

• İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 

gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar %0 

oranında stopaja tabidir. 

• Stopaj nihai vergidir. 

• Beyan edilmez. 

• Geçici 67’inci madde kapsamında vergilendirmeye tabidir. 

• %10 oranında stopaja tabidir. Bu oran, hisse yoğun yatırım fonu ve borsa 

yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlar tüm yatırımcılarda 

%0 olarak uygulanır. 

• 23.12.2020 – 30.06.2023 tarihleri (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen 

yatırım fonlarında; değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, 

serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç olmak 

üzere %0 oranında stopaja tabidir. 

• Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i BİST'de işlem gören hisse 

senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan 

katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar stopaja ve 

beyana tabi değildir. 

• İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 

gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar %0 

oranında stopaja tabidir. 

• Stopaj nihai vergidir. 

• Beyan edilmez. 
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VIII. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi Kar Payı 

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 
 

• Geçici 67’inci madde kapsamında vergilendirmeye tabidir. 

• %10 oranında stopaja tabidir. Bu oran, hisse yoğun yatırım fonu ve borsa 

yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlar tüm yatırımcılarda 

%0 olarak uygulanır. 

• 23.12.2020 – 30.06.2023 tarihleri (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen 

yatırım fonlarında; değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, 

serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç olmak 

üzere %0 oranında stopaja tabidir. 

• İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 

gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar %0 

oranında stopaja tabidir. 

• Stopaj nihai vergidir. 

• Beyan edilmez. 

• Geçici 67’inci madde kapsamında vergilendirmeye tabidir. 

• %10 oranında stopaja tabidir. Bu oran, hisse yoğun yatırım fonu ve borsa 

yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlar tüm yatırımcılarda 

%0 olarak uygulanır. 

• 23.12.2020 – 30.06.2023 tarihleri (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen 

yatırım fonlarında; değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, 

serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç olmak 

üzere %0 oranında stopaja tabidir. 

• İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 

gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar %0 

oranında stopaja tabidir. 

• Stopaj nihai vergidir. 

• Beyan edilmez. 

 

 

IX. BİST’de İşlem Gören Varantlardan Elde Edilen Gelirler 

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ 
 

• Geçici 67’inci madde kapsamında vergilendirmeye tabidir. 

• Elde edilen gelirler pay senetlerine ve pay senedi endekslerine dayalı 

varantlarda %0, diğer varlıklara dayalı varantlarda ise %10 oranında stopaja 

tabidir. 

• Stopaj nihai vergidir. 

• Geçici 67’inci madde kapsamında vergilendirmeye tabidir. 

• Elde edilen gelirler pay senetlerine ve pay senedi endekslerine dayalı 

varantlarda %0, diğer varlıklara dayalı varantlarda ise %10 oranında stopaja 

tabidir. 

• Stopaj nihai vergidir. 
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