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SERMAYE PİYASASININ GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK  
VERGİ DÜZENLEMELERİ HAKKINDA RAPOR 

 
 
 
Sunuş 
 
Bu rapor, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği’nin Vergi ve 
Teşvik Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Çalışma grubumuz, 
Birliğimizin daha önce mali otoritelere verdiği rapor ile üyelerimizin 
mensubu olduğu Vergi Konseyi Finansal Kurumlar Çalışma Grubu’nun 
raporlarındaki görüşleri benimsemiştir.  
 
Söz konusu raporlarda, sermaye piyasamız ve bu piyasanın en önemli 
aktörleri olan aracı kurumlar, bankalar ve sigorta şirketlerinin aracılık 
maliyetleri üzerindeki olumsuz vergi yüklerini en aza indirmek amacıyla, 
sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ifade edilmiştir.  
 
Çalışma grubumuz, bu detaylı önerileri benimsemekle birlikte, sermaye 
piyasasının en önemli konularına odaklanmayı ve öncelikli gördüğü 
önerileri madde değişikliklerini içerecek şekilde, ilgili mercilere sunmaya 
karar vermiştir. 
 
Sermaye Piyasasında Vergi ve Teşvik: Öncelikli Sorun ve Öneriler 
 
Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasalar olarak 
tanımlanan sermaye piyasaları, sağlıklı bir ekonominin vazgeçilmez unsuru 
olarak görülmektedir. Bu nedenle sermaye piyasalarının gelişimi ülkeler 
açısından hayati önem taşımakta ve bu piyasaların gelişimi için çeşitli 
teşvik tedbirleri uygulamaktadır. Sermaye piyasalarının gelişiminde 
uygulanan en önemli tedbirlerin başında vergi uygulamaları gelmektedir.  
 
Bu bağlamda, sermaye piyasamızın, gelişmekte olan sermaye piyasalarıyla 
rekabet edebilmesi ve gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilmesi için, 
piyasanın desteklenmesi aşamasında vergisel düzenlemelere ayrı bir önem 
verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Piyasanın desteklenmesi kapsamında 
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hem arz yönlü hem de talep yönlü vergisel düzenlemeler gündeme 
gelmektedir.  
 
Türkiye’de sermaye piyasasının oluşturulması için çalışmaların başladığı 
1982 yılından bugüne kadar geçen zamanda, piyasanın gelişmesini teşvik 
etmek amacıyla çeşitli önlemler alınmıştır. Bu çerçevede; özellikle 
şirketlerin halka açılmalarını teşvik etmeye yönelik sermaye piyasasının arz 
yönünde teşviklerden ve yine doğrudan yatırımcılara veya onları temsil 
eden kurumsal tasarrufçulara yönelik talep yönlü teşviklerden 
bahsedilebilir.  
 
Sermaye piyasamızın gelişiminde teşvikler özellikle piyasanın gelişme 
sürecinin başlarında önemli olumlu etkilerde bulunmasına rağmen küresel 
kriz dönemlerinin etkisi ile birlikte ekonomimizde hüküm süren 
makroekonomik dengesizlikler sonucunda sermaye piyasamız sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulamamıştır.  
 
Sermaye piyasamızın gelişiminde önemli etkileri bulunduğuna inandığımız 
arz ve talep yönlü teşvikler, 29 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan 4369 sayılı yasa ile ortadan kaldırılmak suretiyle sermaye 
piyasamızın derinlik kazanmasını ve etkinleştirilmesini sağlayacak yapı 
bozulmuştur. Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte İMKB’de 
işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 65 milyar dolar iken, iki aylık 
bir süreçte bu değer 31 milyar dolara gerilemiş ve 5 yıllık bir süre 
sonrasında halihazırda 40,5 milyar dolar civarındadır. Aynı şekilde yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihte 1,70 sent düzeyinde olan İMKB Ulusal 100 
endeksi, iki aylık bir sürede 0,78 sente gerilemiş ve günümüzde de 0,75 
sent seviyesindedir. 4369 sayılı Yasa, kayıtdışı ekonomiyi artırmış, 
birikimlerin yurt dışı finans kurumlarında tutulmasına neden olmuş ve 
kayda değer bir vergilemeyi sağlayamamıştır. 
 
Sermaye piyasamızın temel sorunlarından birisi olan kurumsal yatırımcı 
eksikliğinin gidereceğini düşündüğümüz menkul kıymetler yatırım 
fonlarına ve bireysel emeklilik fonlarına özel önem verilmesi gerektiği 
düşüncesindeyiz. 4369 sayılı Yasa sonrasında A tipi yatırım fonu katılma 
belgelerine sağlanan vergisel teşviklerin kaldırılması neticesinde, bu 
fonların gelişmesi engellenmiştir. Tüm dünyada çok büyük portföy 
değerleri yaratan özel emeklilik fonlarının ise, ülkemiz sermaye piyasasının 
gelişmesinde çok önemli rol oynayabileceği dikkate alınarak teşvik 
edilmesi gerektiği görüşündeyiz.  
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Sonuç 
 
Çalışma Grubumuz, Birlik üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda 
sermaye piyasamızdaki vergisel düzenlemelerle ilgili öncelikli sorun ve 
öneriler üzerinde yoğunlaşmıştır.  
 
Vergi teşvikleri, konsolide bütçe vergi gelirlerini azaltmayacağı gibi 
ekonomimizin bütünü içerisinde ele alındığında, sermaye piyasasının reel 
sektöre finansman kaynağı olarak sağlayacağı tutarlar, ekonomik aktiviteyi 
olumlu şekilde etkileyerek pozitif katkı sağlayacaktır. Bunun neticesinde 
kurumlar ve gelir vergisi ile katma değer vergisi tahsilatlarında 
sağlanabilecek artış, vergi teşviklerinden kaynaklanabilecek olası kayıpları 
fazlasıyla telafi edebilecektir. 
 
Bu bağlamda, sermaye piyasamızın gelişimine önemli katkılar 
sağlayacağına inandığımız vergi teşviklerine ilişkin ilgili mevzuatta 
değişiklik öngören düzenleme taslağı raporumuz ekinde yer almaktadır. Bu 
öneriler Birliğimizin birinci paket önerisi olarak kabul edilmelidir. 
Birliğimiz ayrıca ilgili mercilere sunduğu aracılık maliyetlerinin 
azaltılmasına yönelik önerilerin yer aldığı raporunun da takipçisi olacaktır. 
Bu öneriler de raporun ilerleyen bölümlerinde ana hatlarıyla sunulmuştur. 
İstanbul, 25.06.2003.  
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VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 
 

GELİR VERGİSİ KANUNU 
 

 
ESKİ ŞEKİL 

 
YENİ ŞEKİL 

 
GEREKÇE 

 
GELİR VERGİSİ KANUNU 
MADDE 63-3 
Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin 
Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan 
bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde 
akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, 
eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, 
hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil 
gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı 
tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik 
sistemine ödenen katkı payları,  
 
İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların 
toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 
10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs 
sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği 
ayda elde edilen ücretin % 5’ini) ve yıllık olarak 
asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar 
Kurulu bu oranı % 20 oranına kadar (bireysel 
emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri 
için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen 
haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını 
geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.  
 

 
GELİR VERGİSİ KANUNU 
MADDE 63-3 
Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin 
Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de 
bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi 
nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin 
şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, 
ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, 
doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri 
için hizmet erbabı tarafından ödenen primler 
ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 
payları,  
 
İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve 
katkıların toplamı, ödendiği ayda elde 
edilen ücretin % 20’sini (bireysel emeklilik 
sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için 
ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen 
ücretin % 10’unu) ve yıllık olarak asgari 
ücretin yıllık tutarının dört katını aşamaz. 
 

 
Gelir Vergisi Kanunu’na 10.07.2001 tarih 
ve 4697 sayılı Kanun ile ilave edilen 
hüküm ile anılan Kanunun 63. Maddesinin 
(3) nolu bendi değiştirilmiş ve bireysel 
emeklilik sistemine ödenen katkı 
paylarının vergi matrahından indirilmesi 
konusunda Bakanlar Kurulu’na belirlenen 
oranlarda artırım yetkisi verilmiştir. 
Bakanlar Kuruluna verilen yetki asgari 
ücretin iki katı ile sınırlandırılmıştır. Bu 
oran ise, sermaye piyasasının en önemli 
sorunlarından biri olan kurumsal yatırımcı 
eksikliğini önemli ölçüde gidereceğini 
umduğumuz bireysel emeklilik fonlarının 
teşviki için yeterli olmayıp, matrahtan 
indirilebilecek tutarın arttırılması ve 
sözkonusu tutarın asgari ücretin 4 katı ile 
sınırlandırılması düşünülmektedir.   
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MEVCUT DURUM 

 
ÖNERİ 

 
GEREKÇE 

GELİR VERGİSİ KANUNU 

Gelire Giren Diğer Kazanç ve İratlar: 

Mükerrer Madde 80 – Aşağıda yazılı mal ve 
hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar 
değer artışı kazançlarıdır.  

1. İvazsız olarak iktisap edilenler, Türkiye'de 
kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören 
ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse 
senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve 
bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 
senetleri hariç, menkul kıymetlerin elden 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Üç aylık 
süreyi bir yıla kadar çıkartmaya veya tekrar 
kanunî süreye kadar indirmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir.). 

 

GELİR VERGİSİ KANUNU 

Gelire Giren Diğer Kazanç ve İratlar 

Mükerrer Madde 80 – Aşağıda yazılı mal ve 
hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar 
değer artışı kazançlarıdır. 

1. İvazsız olarak iktisap edilenler, Türkiye'de 
kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören 
ve üç aydan fazla süreyle elde tutulan hisse 
senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve 
bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 
senetleri ve Sermaye Piyasası Kanunu’na göre 
kurulan yatırım fonları katılma belgeleri 
hariç, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından 
sağlanan kazançlar (Üç aylık süreyi bir yıla 
kadar çıkartmaya veya tekrar kanunî süreye 
kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.). 
… 
 
Geçici Madde X - 31.12.2013 tarihine kadar 
menkul kıymet alım satımına yetkili olan 
aracı kuruluşlar vasıtasıyla Türkiye’de 
kurulu menkul kıymet borsalarında işlem 
gören hisse senetlerinin elden çıkarılması 
suretiyle sağlanan kazançlar için yıllık 
beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle 

 
Sermaye piyasası son yirmi yılda önemli  
mesafe almasına karşın, mali piyasalar 
içindeki payı dikkate alındığında yeterli 
sermaye birikimi sağlanamamıştır. 
Tasarruf sahiplerinin birikimlerini sermaye 
piyasalarına yönlendirmelerinin 
sağlanması için yoğun çaba gösterilmesi 
gerekmektedir. Sermaye piyasalarına 
yönelik yatırımların performansını 
artıracak düzenlemeler bu süreci 
hızlandıracaktır. Bunların en önemlisi de 
sermaye piyasası gelirlerinin 
vergilendirilmesi ile ilgili düzenlemelerdir. 
 
Ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte 
olan diğer ülkelerin sermaye piyasalarında 
elde edilen hisse senedi alım-satım 
kazançlarının vergilendirilme esaslarına 
baktığımızda ülkemize göre daha avantajlı 
koşulların sağlandığı görülmektedir. Bu 
ülkelerin çoğunda gerçek kişi bireysel 
yatırımcıların borsada işlem gören hisse 
senetlerinden elde ettiği alım-satım 
kazançları, en az elde bulundurma süresi 
şartına bağlı olmaksızın vergiden istisna 
edilmektedir.  
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beyanname verilmesi halinde de bu gelirler 
beyannameye dahil edilmez. Ticari işletmeye 
dahil olan bu gelirler, bu maddenin 
kapsamındadır. 
 

Üç aydan önce satılan hisse senetlerinden 
elde edilen kazançların tespitinde maliyet 
bedeli olarak uygulanan endeksleme 
yönteminin pratik bir uygulama olmaması, 
hisse senedi yatırımcısının sermaye 
piyasamız koşullarında zarar etmesi, halka 
açılmayı düşünen şirket ortaklarının 
vergiye tabi olması ve gelişmekte olan 
diğer ülkelerin dikkate alınarak hisse 
senedine yatırım teşvik edilmelidir.  
 
 
Menkul kıymet yatırım fonları, özellikle 
küçük yatırımcılara kullanımı kolay, 
getirisi nisbi olarak yüksek, alternatif bir 
yatırım aracı işlevi görmektedir. Yatırım 
fonları çok küçük sayılabilecek fonlara bile 
günlük getiri sağlayabilme özellikleri 
nedeniyle tasarrufların finans piyasalarına 
kanalize edilmesinde çok önemli bir işlev 
görmektedir. Ayrıca, yatırım riskini 
asgariye indiren yatırım fonları, kollektif 
yatırım araçları olarak para ve sermaye 
piyasasının etkin işlemesine de katkıda 
bulunmaktadır. 

Yatırım fonu katılma belgesi kar payları 
için halen geçerli olan beyanname 
vermeme düzenlemesinin 2004 yılı ve 
sonrasında da devam ettirilmemesi halinde, 
yatırım fonlarına olan talep çok önemli 
ölçüde düşecek ve yatırım fonları 
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işlevlerini yerine getiremez hale gelecektir. 

Bireysel yatırımcıların yatırım fonlarından 
sağladığı gelirin sadece fon bünyesinde 
vergilendirilerek, beyanname verme 
yükümlülüğü dışında tutulması yönündeki 
mevcut uygulamanın 2004 yılı ve 
sonrasında da sürdürülmesi, para ve 
sermaye piyasalarının gelişimine katkıda 
bulunacağı gibi vergi idaresini gelir 
kaybına da uğratmayacaktır. 
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ESKİ ŞEKİL 

 
YENİ ŞEKİL 

 
GEREKÇE 

 
GELİR VERGİSİ KANUNU 
MADDE  94 
6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar 
Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 4 numaralı 
bendinin; 
 
i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı kazançlardan, 
(93/5148 sayılı B.K.K. ile % 0 Yürürlük; 1.1.1994) 
 
ii) (b) alt bendinde yazılı kazançlardan, (93/5148 
sayılı B.K.K. ile % 10 Yürürlük; 1.1.1994) 

 
GELİR VERGİSİ KANUNU 
MADDE 94 
6. a) Dağıtılsın veya dağıtılmasın Kurumlar 
Vergisi Kanunu'nun 8 inci maddesinin 4 
numaralı bendinin; 
 
i) (a), (c) ve (d) bentlerinde yazılı 
kazançlardan, (93/5148 sayılı B.K.K. ile % 0 
Yürürlük; 1.1.1994) 
  
ii) (b) ve (e) alt bendinde yazılı kazançlardan,  

 
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8ínci 
maddesinde önerilen değişikliğe paralel 
olarak, kurulacak şahıs yatırım fonlarının 
da % 10 oranında stopaja tabi olmalarını 
sağlamak amaçlanmaktadır.  
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KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 
 

ESKİ ŞEKİL 
 

YENİ ŞEKİL 
 

GEREKÇE 
İstisnalar 

Madde 8 : Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil 
bu maddede yazılı kurum kazançları, kurumlar 
vergisinden müstesnadır: 

1. Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir 
kurumun sermayesine iştiraklerinden elde 
ettikleri kazançlar (Yatırım fonlarının katılma 
belgeleri ile yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde edilen kar payları hariç); 

... 

6. (4369 sayılı Kanunla yürürlükten 
kaldırılmıştır.) 

… 

İstisnalar 

Madde 8 : Dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil bu 
maddede yazılı kurum kazançları, kurumlar 
vergisinden müstesnadır: 

1. Kurumların, tam mükellefiyete tabi başka bir 
kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri 
kazançlar (Bu maddenin 4 numaralı bendinin (b) alt 
bendinde belirtilen yatırım fonları ile yatırım 
ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar 
payları hariç); 

... 

4. 

e) Portföyünün en az %25’i hisse senetlerinden 
oluşan ve katılma belgelerinin en az %25’i bir 
gerçek ya da tüzel kişiye ait olan ve katılma 
belgelerinin en az % 51’i halka arz edilmiş bulunan 
yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan 
kazançları 

... 

6. Bu maddenin 4 numaralı bendinin (a), (c), (d) ve 
(e) alt bentlerinde belirtilen yatırım fonlarının 
katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde edilen kâr payları, 

 

Tam mükellef kurumların yatırım 
fonlarının katılma belgeleri ve 
yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde edilen kar 
paylarının kurumlar vergisinden 
müstesna tutulması suretiyle 
sermaye piyasalarına kurumsal 
yatırımcıların katılımının sağlanması 
ve piyasanın gelişimi 
öngörülmektedir. 
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ESKİ ŞEKİL 

 
YENİ ŞEKİL 

 
GEREKÇE 

Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı 

Madde 25 - Kurumlar vergisi, bu Kanuna 
göre tespit olunan kurum kazancından % 30 
oranında alınır. 

Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi Oranı 

Madde 25 - Kurumlar vergisi, bu Kanuna göre tespit 
olunan kurum kazancından % 30 oranında alınır. 
Hisse senetleri Türkiye’de kurulu menkul kıymet 
borsalarında işlem gören anonim şirketlerin halka 
arz ettikleri hisse senetlerinin ödenmiş 
sermayelerine oranının , 
 
a) En az % 25 olması durumunda vergi nispeti % 
25, 
b) En az %35 olması durumunda vergi nispeti % 
20, 
c) En az % 51 olması durumunda vergi nispeti % 
15 
olarak uygulanır. 

Bugünkü vergi mevzuatımıza göre, halka 
açık ortaklıkların kurum kazançları 
üzerindeki vergi yükü ile halka açık 
olmayan ortaklıkların kurum kazançları 
üzerindeki kurumlar vergisi yükü arasında 
herhangi bir fark bulunmamaktadır. 

Kurumlar vergisi oranının menkul 
kıymetler borsalarında işlem gören halka 
açık şirketler açısından halka açıklık 
düzeyine bağlı olarak kademeli olarak 
indirilmesi halka açılmaları teşvik edecek 
ve sermaye piyasasının istenen derinliğe 
ve verimli çalışma ortamına kavuşmasına 
yardımcı olacağı düşünülmektedir.  
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VERGİ USUL KANUNU 

 
ESKİ ŞEKİL 

 
YENİ ŞEKİL 

 
GEREKÇE 

 
MENKUL KIYMETLER : 
 
MADDE 279 - Hisse senetleri ile fon 
portföyünün en az % 51’i Türkiye’de kurulmuş 
bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan 
yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, 
bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet 
borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa 
veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde 
oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, 
menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde 
edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap 
tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye 
isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle 
hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, 
getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak 
doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması 
mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli 
ile değerlenir 
 

 
MENKUL KIYMETLER : 
 
MADDE 279 - Hisse senetleri ile fon 
portföyünün en az % 25’i Türkiye’de kurulmuş 
bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan 
yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, 
bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet 
borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa 
veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde 
oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, 
menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde 
edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap 
tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye 
isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle 
hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, 
getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak 
doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması 
mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli 
ile değerlenir 
 

 
Vergi Usul Kanununun 279’uncu maddesi, 
portföyünün en az % 51'i Türkiye'de 
kurulmuş şirketlerin hisse senetlerinden 
oluşan yatırım fonları katılma belgelerinin, 
satılmadığı sürece alım bedeli ile 
değerlendirileceğini hükme bağlamıştır. Bu 
düzenleme ile kurumlara, bu tür fon 
gelirlerini, satılmaması koşuluyla 
diledikleri sürece erteleyebilme imkanı 
getirilmiştir. Ancak, %51 düzeyindeki 
asgari hisse senedi oranı sözkonusu 
fonların riskini artırdığı için fonlara olan 
kurumsal talebi azaltmaktadır.  Nakitlerini 
bu türden fonlarda değerlendirmek isteyen 
kurumlar doğal olarak asgari düzeyde risk 
taşımak istemektedirler. Bu açıdan 
yaklaşıldığında, sözkonusu oranının %25’e 
indirilmesi yararlı olacaktır.  
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A. KURUMSAL YATIRIMCININ TEŞVİKİ 
 
I. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI 
 

Dünya ölçeğinde 1998 yılı itibariyle özel emeklilik fonlarının toplam portföy değerlerinin 
8.4 trilyon dolar seviyesinde olduğu gerçeğinden baktığımızda, uzun vadeli bir kurumsal 
yatırımı temsil eden bu enstrümanın ülkemizde de desteklenmesi gerektiği konusunda bir 
consensus oluşmuş bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı özel emeklilik fonlarının vergileme 
rejimi konusunda çok önemli adımlar atmıştır. Ancak emekleme aşamasında olan bu 
fonlarda asıl can alıcı vergi teşviki olan gelir vergisindeki indirilebilecek gider üst limiti 
konusu henüz çözümlenememiştir. Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının 
vergi matrahından indirilmesi konusunda asgari ücretin iki katını geçmemek üzere verilen 
yetkinin dört kat olarak uygulanması ve bu oranın Bakanlar Kurulu Kararı ile sekiz kata 
çıkarılabileceğinin hüküm altına alınması, uluslararası genel kabul görmüş standartlara 
uyumun sağlanmasında ve bireysel emeklilik fonlarının teşvikinde önemli yarar 
sağlayacaktır.  
 
II. ŞAHIS YATIRIM FONLARI 
 

Katılma belgelerinin en az %25’i bir gerçek ya da tüzel kişiye ait olan ve fon yönetimi 
ve/veya kuruluşu aynı gerçek ya da tüzel kişi tarafından yapılan ve katılıma belgelerinin en 
az %51’i halka arzedilmiş bulunan, A tipi yatırım fonlarının hem gelir vergisinden hem de 
kurumlar vergisinden istisna edilmesi kayıtdışına ve yurtdışına, diğer bir deyimle vergi 
cennetlerine kaçan tasarrufların ülkemize çekilmesi ve kayıt içine alınması açısından son 
derece önemlidir. Bu yatırım fonları %10 oranı geçmeyecek şekilde stopaja tabi tutularak 
nihai vergileme yapılabilir.  
  
 
B. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 
 

Henüz gelişmekte olan bir sermaye piyasamızın varolduğu ve bu piyasanın tarihinin en 
şiddetli krizleriyle karşı karşıya geldiği gerçeğinden hareketle hisse senedini doğrudan teşvik 
etmek son derece önemlidir. Hisse senedi alım satım kazancının beyannameye tabi 
tutulması hem karışık bir durumu hem de verimli olmayan bir vergilemeyi ifade etmektedir. 
Hisse senedi alım satım kazancı en az 10 yıl süreyle gelir vergisinden istisna edilmelidir. 
 
C. DİĞER KONULAR 
 
I. ENFLASYON MUHASEBESİ GETİRİLMELİDİR 
 

Aracı kurumlar, vergilerini enflasyona uyarlamış mali tablolar üzerinden değil, nominal 
(fiktif) rakamlar üzerinden ödemektedirler. Bu durumda aracı kurumlar öz kaynaklarının 
enflasyonist değer artışı üzerinden vergi ödemeye mahkum edilmekte, sonuçta da 
sermayelerini kaybetmektedirler. Bu durum aracı kurumların mali yönden zor duruma 
düşmesine ve zayıflamasına neden olmaktadır.  
 

Ayrıca aracı kurumların sermaye piyasası mevzuatı açısından “sermaye yeterliliği” 
kriterine göre belli bir özkaynak tutarı ile çalışmak zorunluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla 
vergi mevzuatında da “enflasyon muhasebesi” ne göre vergi matrahı tespitine bir an önce 
geçilmelidir. 
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Finansal Kurumların Finansal Kurumların 
VergileriVergileri

(Banka, Sigorta, Aracı Kurum)(Banka, Sigorta, Aracı Kurum)

HAZİRAN, 2003HAZİRAN, 2003

ÇALIŞMA GRUBUÇALIŞMA GRUBU

Mevlut AydemirMevlut Aydemir

MEVCUT DURUM ANALİZİMEVCUT DURUM ANALİZİ
Banka, aracı kurum, sigorta Banka, aracı kurum, sigorta 
şirketleri v.d.  finansal şirketleri v.d.  finansal 
kurumlar,  “para ve sermaye kurumlar,  “para ve sermaye 
piyasaları” için çok önemli piyasaları” için çok önemli 
fonksiyonlar ifa ediyorlar.fonksiyonlar ifa ediyorlar.
Mevzuat gereği özkaynakla Mevzuat gereği özkaynakla 
çalışmak durumundalar.çalışmak durumundalar.

MEVCUT DURUM ANALİZİMEVCUT DURUM ANALİZİ
Ancak enflasyon karları üzerinden Ancak enflasyon karları üzerinden 
kurumlar vergisi ödüyorlar.kurumlar vergisi ödüyorlar.
Güçlü özkaynakla çalışmaları Güçlü özkaynakla çalışmaları 
gereken kurumların sermayeleri gereken kurumların sermayeleri 
eriyor.eriyor.
BSMV ve Damga Vergisi gibi yükler BSMV ve Damga Vergisi gibi yükler 
işlemlerin yurtdışına işlemlerin yurtdışına 
kaydırılmasına sebep oluyor.kaydırılmasına sebep oluyor.

MEVCUT DURUM ANALİZİMEVCUT DURUM ANALİZİ
BSMV ve Damga Vergisi  ayrıca yabancı BSMV ve Damga Vergisi  ayrıca yabancı 
bankalar lehine haksız rekabet yaratıyor.bankalar lehine haksız rekabet yaratıyor.
Münferit  beyan rejimi nedeniyle yurt Münferit  beyan rejimi nedeniyle yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın tasarrufları dışındaki vatandaşlarımızın tasarrufları 
gelmiyor.gelmiyor.
Global köyün tüccarları bizim köyü ele Global köyün tüccarları bizim köyü ele 
geçirirken, bizim köyün tüccarları geçirirken, bizim köyün tüccarları 
global köyden pay almak şöyle dursun, global köyden pay almak şöyle dursun, 
bizim köyde esnaf! durumuna bizim köyde esnaf! durumuna 
düşüyorlar.düşüyorlar.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Finansal kurumların Finansal kurumların 
vergilemesinde enflasyona vergilemesinde enflasyona 
göre çıkarılan kazanç esas göre çıkarılan kazanç esas 
alınmalıdır.alınmalıdır.
Bankalar 2001 yılından itibaren Bankalar 2001 yılından itibaren 
“enflasyon muhasebesi” “enflasyon muhasebesi” 
sistemine geçtikleri içi vergi sistemine geçtikleri içi vergi 
uygulaması da aynı yıldan uygulaması da aynı yıldan 
başlamalıdır.başlamalıdır.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kaynak maliyetini arttıran BSMV Kaynak maliyetini arttıran BSMV 
tüm sektörde kaldırılmalıdır.tüm sektörde kaldırılmalıdır.
Finansal kurumların esas işleri Finansal kurumların esas işleri 
KDV’den istisna tutulmalıdır.KDV’den istisna tutulmalıdır.
Diğer arızi işlemler ise KDV’ye tabi Diğer arızi işlemler ise KDV’ye tabi 
olmalıdır.olmalıdır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Hazine bonosu ve Devlet tahvili Hazine bonosu ve Devlet tahvili 
değerlemesinde “borsa rayici” değerlemesinde “borsa rayici” 
yöntemi vergi matrahında realize yöntemi vergi matrahında realize 
olmamış aşırı “artış ve azalışlara” olmamış aşırı “artış ve azalışlara” 
neden olamaktadır.neden olamaktadır.
Yatırım amaçlı Hazine bonosu ve Yatırım amaçlı Hazine bonosu ve 
Devlet tahvili değerlemesinde “alış Devlet tahvili değerlemesinde “alış 
bedeli” easına dönülmelidir.bedeli” easına dönülmelidir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Damga vergisi uygulamasında Damga vergisi uygulamasında 
makul bir üst sınır getirilmelidir.makul bir üst sınır getirilmelidir.
Yeni kanunla belirlenen 800 milyar Yeni kanunla belirlenen 800 milyar 
çok yüksektir.çok yüksektir.
Böylece işlemler yurt dışındaki offBöylece işlemler yurt dışındaki off--
shore ve diğer yerlerdeki banka shore ve diğer yerlerdeki banka 
şubeleri ve bankalara şubeleri ve bankalara 
yönlendirilmeyecektir.yönlendirilmeyecektir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bankaların üstlenmek zorunda Bankaların üstlenmek zorunda 
kaldıkları;kaldıkları;

Kaynak kullanımı destekleme fonu,Kaynak kullanımı destekleme fonu,
Zorunlu karşılık,Zorunlu karşılık,
Tüketici fonu,Tüketici fonu,
Sivil savunbma fonu v.b. gibi yüklerSivil savunbma fonu v.b. gibi yükler

Kaldırılarak “kaynak maliyetleri” Kaldırılarak “kaynak maliyetleri” 
azaltılmalıdır.azaltılmalıdır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dar mükellef vergilemesindeki Dar mükellef vergilemesindeki 
“münferit beyanname” ve “özel “münferit beyanname” ve “özel 
beyanname” rejimi uygulanamıyor.beyanname” rejimi uygulanamıyor.
Banka ve aracı kurumların ağır bir Banka ve aracı kurumların ağır bir 
sorumluluğu var.sorumluluğu var.
Diğer bir çok ülkede böyle bir “dar Diğer bir çok ülkede böyle bir “dar 
mükellef” vergilemesi bulunmuyor.mükellef” vergilemesi bulunmuyor.
Bu nedenle Avrupa ve diğer ülkelerdeki Bu nedenle Avrupa ve diğer ülkelerdeki 
Türklerin tassarruları Türkiye’ye Türklerin tassarruları Türkiye’ye 
gelmiyor.gelmiyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dar mükellef vergilemesindeki “münferit Dar mükellef vergilemesindeki “münferit 
beyanname” ve “özel beyanname” rejimi beyanname” ve “özel beyanname” rejimi 
kaldırılmalı ve yurt dışı tasarrufların ülkemize kaldırılmalı ve yurt dışı tasarrufların ülkemize 
gelmesi sağlanmalıdır.gelmesi sağlanmalıdır.
Sermaye ve para piyasalarında rekabet Sermaye ve para piyasalarında rekabet 
düzenini bozan finansal araçların düzenini bozan finansal araçların 
vergilemesindeki farklılıklar giderilmelidir.vergilemesindeki farklılıklar giderilmelidir.
Aynı nev’iden gelirler “vergi istisnaları”, Aynı nev’iden gelirler “vergi istisnaları”, 
“beyan rejimi”, “enflasyondan arındırma “beyan rejimi”, “enflasyondan arındırma 
yöntemi” ve “stopaj oranları” yönünden aynı yöntemi” ve “stopaj oranları” yönünden aynı 
esaslarla vergilendirilmelidir.esaslarla vergilendirilmelidir.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Yatırım fon ve ortaklıkları teşvik edilmelidir. Bu Yatırım fon ve ortaklıkları teşvik edilmelidir. Bu 
çerçevede;.çerçevede;.
Şahıs yatırım fonlarının kurulması ve bu fonların 10% Şahıs yatırım fonlarının kurulması ve bu fonların 10% 
gibi bir stopaj ile vergilendirilmesi sağlanmalıdır.gibi bir stopaj ile vergilendirilmesi sağlanmalıdır.
Yatırım fonlarının yıllık vergiden mahsup edemediği Yatırım fonlarının yıllık vergiden mahsup edemediği 
yıl içi stopajlar yatırım fonlarına iade edilmelidir.yıl içi stopajlar yatırım fonlarına iade edilmelidir.
Vergi uygulamalarında da (A) tipi yatırım fonları için Vergi uygulamalarında da (A) tipi yatırım fonları için 
51% değil Sermaye Piyasası mevzuatındaki 25% 51% değil Sermaye Piyasası mevzuatındaki 25% 
esas alınmalıdır.esas alınmalıdır.
(A) tipi yatırım ortaklığınca dağıtılan kar payları (A) tipi yatırım ortaklığınca dağıtılan kar payları 
kurumlar açısından “iştirak kazancı” sayılmalıdır.kurumlar açısından “iştirak kazancı” sayılmalıdır.
Sermaye piyasasının teşviki için (A) tipi yatırım Sermaye piyasasının teşviki için (A) tipi yatırım 
ortaklığı temettü gelirleri ve (A) tipi yatırım fonu ortaklığı temettü gelirleri ve (A) tipi yatırım fonu 
gelirleri için gerçek kişilerde yıllık beyan esasında gelirleri için gerçek kişilerde yıllık beyan esasında 
vergileme yapılmamalıdır.vergileme yapılmamalıdır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Finansal faaliyet harçları çok yüksektir.Finansal faaliyet harçları çok yüksektir.
Her finansal kuruma bir adet faaliyet Her finansal kuruma bir adet faaliyet 
belgesi verilmeli ve harçlar makul belgesi verilmeli ve harçlar makul 
düzeyde alınmalıdır.düzeyde alınmalıdır.
Temettü ödemeleri ve sermaye Temettü ödemeleri ve sermaye 
arttırımındaki aracılık sözleşmeleri arttırımındaki aracılık sözleşmeleri 
Damga Vergisinden istisna edilmelidir.Damga Vergisinden istisna edilmelidir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Vergi kanunları uygulamasında  sigorta Vergi kanunları uygulamasında  sigorta 
sektörü için “mükerrerlik” ve “çelişkiler” var.sektörü için “mükerrerlik” ve “çelişkiler” var.
Cari muhataralar ihtiyatı, alacak reeskontu, Cari muhataralar ihtiyatı, alacak reeskontu, 
gün esası, deprem hasar karşılığı, v.b. gibigün esası, deprem hasar karşılığı, v.b. gibi
Sigorta sektörünün kendi kanunu olmalı ve Sigorta sektörünün kendi kanunu olmalı ve 
burada öngörülen teknik ihtiyatlar vergi burada öngörülen teknik ihtiyatlar vergi 
uygulamasında da gider sayılmalıdır.uygulamasında da gider sayılmalıdır.
Yangın sigorta vergisi kaldırılmalıdır.Yangın sigorta vergisi kaldırılmalıdır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları limitleri Bireysel emeklilik ve şahıs sigortaları limitleri 
arttırılarak, sistem daha  başlangıç arttırılarak, sistem daha  başlangıç 
aşamasında desteklenmelidir.aşamasında desteklenmelidir.
Ücretin 10%’si olan kıstas 20%’ye, asgari Ücretin 10%’si olan kıstas 20%’ye, asgari 
ücret kıstası da asgari ücretin dört katı’na ücret kıstası da asgari ücretin dört katı’na 
çıkarılmalıdır.çıkarılmalıdır.
Sisteme yatırılan ana para “menkul sermaye Sisteme yatırılan ana para “menkul sermaye 
iradı” olarak gelir  vergisi konusuna iradı” olarak gelir  vergisi konusuna 
girmemelidir.girmemelidir.
İşveren tarafından ödenen personele ait İşveren tarafından ödenen personele ait 
sağlık ve hayat sigortaları doğrudan gider sağlık ve hayat sigortaları doğrudan gider 
yazılmalıdır.yazılmalıdır.
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SERMAYE PİYASASINDA 
VERGİLENDİRME

“Sorunlar-Öneriler”

Mayıs 2003Mayıs 2003

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ 

2TSPAKB

Vergileme Sistematiği. 

Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Hisse Senetleri.

Kurumsal Yatırımcılar.

Özel Sektör Borçlanma Araçları.

Fon Aktarım Maliyetleri.

Yeni Düzenleme Gerektiren Hususlar.

Başlıca Vergi Sorunları

3TSPAKB

Düzenlemelerin karmaşıklığı, anlaşılma ve 
denetlenme zorluklarının yanı sıra, sık sık 
değiştirilmesi.

Aynı tür gelirlerin farklı rejimlerde 
vergilendirilmesi. 

Mükellef grupları arasında vergi 
adaletsizliklerinin bulunması.

Vergileme Sistematiği

4TSPAKB

HAAO’ların kurumlar vergisi yönünden teşvik 
edilmemesi.

Enflasyon muhasebesine henüz geçilmemiş olması.

Temettülerin stopaja tabi tutulması.

Yatırımcıların elde ettiği temettü gelirlerinin 
vergilendirilmesi. 

Hisse senedi alım-satım kazançlarının 
vergilendirilmesi. 

Halka Açık Anonim Ortaklıkların ve 
Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi

5TSPAKB

Yatırım fonundan elde edilen gelirlerin geçici 
kaydıyla beyan dışı bırakılmasının yarattığı 
belirsizlik ve genel güvensizlik. 

Yatırım fonlarınca mahsup edilemeyen stopajların 
iade edilmemesi. 

%25 hisse senedi içeren A Tipi yatırım fonlarının 
şirketlerce alış bedeliyle değerlendirilememesi.

Yatırım fonlarının kuruluşunda ödenen harçların 
yüksekliği.

Kurumsal Yatırımcılar

6TSPAKB

Dövize natık fonların kurulamaması.

Bireysel emeklilik sistemindeki vergi teşviklerin 
yetersizliği.

RSYO’ların iştirak ettiği şirketlerle düzenledikleri 
sözleşme ve diğer belgelerin damga vergisi ve harç 
yükümlülüklerine tabi olması.

Kurumsal Yatırımcılar (devam)



2

7TSPAKB

Özel sektör borçlanma araçlarının faiz gelirlerinin 
stopaja tabi olması.

Özel sektör borçlanma araçlarının damga 
vergisine tabi olması.

Finansman giderlerinin tamamının gider olarak 
yazılamaması.

Özel Sektör Borçlanma Araçları

8TSPAKB

İşlem vergisi niteliğinde olan KDV ve BSMV’nin
aracı kurumların maliyetlerini artırması.

Sermaye piyasası faaliyet belgeleri için her yıl 
ödenen harçlar.

Borsaya ödenen kurtaj ve tescil ücretleri  
üzerinden alınan vergiler. 

Fon Aktarım Maliyetleri

9TSPAKB

Vadeli işlemler, opsiyon ve swapların vergi 
karşısındaki durumlarının belirlenmesi.

Yeni Düzenleme Gerektiren Hususlar



1

SERMAYE PİYASASINDA 
VERGİLENDİRME

“Sorunlar-Öneriler”

Mayıs 2003Mayıs 2003

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ 

2TSPAKB

Vergileme Sistematiği. 

Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Hisse Senetleri.

Kurumsal Yatırımcılar.

Özel Sektör Borçlanma Araçları.

Fon Aktarım Maliyetleri.

Yeni Düzenleme Gerektiren Hususlar.

Başlıca Öneriler

3TSPAKB

Enflasyondan arındırılmış gerçek geliri 
vergilendiren, aynı türden yatırım araçları arasında 
fark yaratmayan, en az beş yıl süreyle geçerli olacak 
bir vergi yapısı oluşturulmalıdır.

Menkul sermaye iratlarının beyan sınırı artırılmalı 
ve sadece aşan kısım vergilendirilmelidir. 

Tam mükelleflerin vergilendirilmesinde dar 
mükelleflere sağlanan imkanlar tanınmalıdır. 

Dar mükelleflerden kaynaklanan tarhiyat
sorumluluğu sınırlandırılmalıdır. 

Vergileme Sistematiği

4TSPAKB

Halka açıklık oranı arttıkça azalan kurumlar 
vergisi oranı uygulanmalıdır.

Enflasyon muhasebesine bir an önce geçilmelidir. 

HAAO’larda kâr dağıtımı sırasında uygulanan 
temettü stopajı kaldırılmalıdır. 

Halka Açık Anonim Ortaklıkların ve 
Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi

5TSPAKB

HAAO yatırımcıların elde ettiği temettü 
gelirlerinin tamamı vergi dışı bırakılmalıdır. 

Gerçek kişilerin elde ettikleri hisse senedi alım-
satım kazançları asgari elde tutma süresi 
aranmaksızın 10 yıl vergi dışı bırakılmalıdır. 

Halka Açık Anonim Ortaklıkların ve 
Hisse Senetlerinin Vergilendirilmesi 

(devam)

6TSPAKB

Gerçek kişilerin yatırım fonlarından elde edilen 
gelirler kalıcı olarak beyan dışı bırakılmalıdır. 

Yatırım fonlarınca mahsup edilemeyen stopajların 
iade edilmesine imkan tanınmalıdır. 

Vergi Usul Kanununun 279’uncu maddesinde yer 
alan yatırım fonlarının portföyündeki hisse senedi 
oranı %51’den %25’e düşürülmelidir. 

Yatırım fonları kuruluşunda ödenen harçlar 
kaldırılmalıdır.

Kurumsal Yatırımcılar



2

7TSPAKB

Dövize natık fonların kurulmasına ve kazançların 
döviz üzerinden hesaplanmasına imkan 
tanınmalıdır.  

Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı 
paylarına ilişkin vergi teşvikleri arttırılmalıdır.

RSYO’ların iştirak ettiği şirketlerle düzenledikleri 
sözleşme ve diğer belgelerin damga vergisi ve harç 
yükümlülükleri kaldırılmalıdır.

Kurumsal Yatırımcılar (devam)

8TSPAKB

Özel sektör borçlanma araçlarının faiz 
gelirlerinden yapılan %13,2 oranındaki stopaj 
kaldırılmalıdır. 

Özel sektör borçlanma araçlarından alınan %0,6 
oranındaki damga vergisi kaldırılmalıdır.

Şirketlerin finansman giderlerinin tamamının 
gider yazılmasına imkan tanınmalıdır. 

Özel Sektör Borçlanma Araçları

9TSPAKB

Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlanması için 
BSMV kaldırılarak bu vergiye konu işlemlerin 
KDV’ne tabi olması sağlanmalıdır.  

Sermaye piyasası faaliyet belgeleri için her yıl 
ödenen harçlar azaltılmalıdır.

Borsaya ödenen kurtaj ve tescil ücretleri  
üzerinden alınan vergiler kaldırılmalıdır. 

Fon Aktarım Maliyetleri

10TSPAKB

Vadeli işlemler, opsiyon ve swaplara ilişkin 
vergileme rejimi sermaye piyasasını geliştirici, 
teşvik edici tarzda, açık ve anlaşılır şekilde 
düzenlenmelidir.

Yeni Düzenleme Gerektiren Hususlar



 

TSPAKB    
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TTÜÜRRKKİİYYEE  SSEERRMMAAYYEE  PPİİYYAASSAASSII  
AARRAACCII  KKUURRUULLUUŞŞLLAARRII  BBİİRRLLİİĞĞİİ    

 
İstanbul, 09 Haziran 2003 

 
Değerli Üye Temsilcilerimiz, 
 
 
Sermaye piyasamızın, gelişmekte olan sermaye piyasalarıyla rekabet edebilmesi ve 
gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkabilmesi için, piyasanın desteklenmesi aşamasında 
vergisel düzenlemelere ayrı bir önem verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Gelişme 
aşamasında olan ülkemiz sermaye piyasasının diğer ülke piyasalarıyla rekabet 
edebilme gücünü elde edebilmesi için piyasanın desteklenmesi ve bu destek 
kapsamında hem arz yönlü hem de talep yönlü vergisel düzenlemelere özel bir 
önem verilmesi zorunluluktur. 
 
Ülkemizde vergi yasaları en sık değiştirilen düzenlemelerin başında yer 
almaktadır. Üstelik, sermaye piyasası araçları konusundaki vergi 
düzenlemelerinin kısım kısım değiştirilmesi bu düzenlemeleri anlaşılması zor hale 
getirmiştir. Bu çerçevede, menkul kıymetler konusundaki vergi mevzuatında çok 
sık yapılan değişiklikler sermaye piyasasının etkin çalışmasını ciddi biçimde 
engellemektedir.  
 
Sermaye piyasasında vergilendirme konusu Birliğimizin öncelikleri arasında yer 
almaktadır. Nitekim, vergi düzenlemeleri aşamasında ilgili kesimlere Birliğimiz 
görüş ve önerileri her vesile ile aktarıldığı gibi uzman bir kuruluşla işbirliği 
yapılarak, sermaye piyasasına ilişkin mevcut düzenlemelerdeki temel aksaklıklar 
ile piyasanın gelişmesinin önündeki vergisel engeller ve çözüm önerilerini içeren 
kapsamlı bir rapor hazırlanmıştır. 
 
Ayrıca, sermaye piyasası katılımcılarının mevcut sistemdeki vergi 
yükümlülüklerinin incelenmesi ve piyasanın arz ve talep yönünün geliştirilmesi 
için dünya uygulamalarına da paralel olarak vergi rejiminde yapılması uygun 
olacak değişikliklerin ele alınması amacıyla Birliğimiz bünyesinde “VERGİ VE 
TEŞVİK ÇALIŞMA GRUBU” oluşturulmuştur. 
 
Birliğimizce hazırlatılan kapsamlı raporun katkısı ve daha da önemlisi değerli üye 
temsilcilerimizin bu çalışma grubundaki etkin katılımları ile sermaye piyasamızın 
gelişmesini teşvik edici görüş ve önerilerin olgunlaştırılacağı düşüncesindeyiz. 
 
Toplantımızın, bu amaçların gerçekleştirilmesinde önemli bir adım oluşturacağı 
inancıyla katılımınız ve yapacağınız katkılar için teşekkürlerimi sunarım. 
 
Saygılarımla, 
 
 
Müslüm DEMİRBİLEK 
BAŞKAN 



 

TSPAKB    
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TTÜÜRRKKİİYYEE  SSEERRMMAAYYEE  PPİİYYAASSAASSII  
AARRAACCII  KKUURRUULLUUŞŞLLAARRII  BBİİRRLLİİĞĞİİ    

 
 
İstanbul, 21 Mayıs 2003      2003/712-073 
 
 
 
BİRLİK BAŞKANLIĞINA 
 
 
 
Konu : Çalışma Platformu ve Grupları hk. 
 
 
Birlik Yönetim Kurulu’nun 07 Mayıs 2003 tarih ve 64 sayılı toplantısında 
oluşturulmasına karar verilen Çalışma Platformu ve Gruplarının çalışmalarının 
Genel Sekreterlikçe koordine edilmesi ve raporlanmasına ilişkin esaslara aşağıda 
yer verilmiştir. 
 

1- Çalışma platformu ve gruplarının koordinasyonunun Yönetim Kurulu 
Üyelerinin başkanlığında, aşağıda belirtilen Genel Sekreterlik personeli 
tarafından yerine getirilecektir. 

 
 KONU Başkan Genel Sekreterlik 

1 
Sermaye Piyasasında Güven 
Unsurunun Pekiştirilmesine Yönelik 
Çalışma Platformu 

Metin Ayışık 

İlkay Arıkan 
Gökhan Büyükşengür 
Aslı Özkan 
Esra Esin Savaşan 

2 KOBİ’lerin Finansmanı Çalışma 
Platformu Alp Tekince 

İlkay Arıkan 
Alparslan Budak 
Zeynep Emre 

3 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları 
Çalışma Platformu Attila Köksal 

Turgut Tokgöz 
Ekin Fıkırkoca 
Süleyman Morbel 

4 Vergi ve Teşvik Çalışma Grubu Attila Köksal 
İlkay Arıkan 
Ekin Fıkırkoca 
Süleyman Morbel 

5 Borsaların Özelleştirilmesi Çalışma 
Grubu Halis Erenoğlu 

Turgut Tokgöz 
Alparslan Budak 
Zeynep Emre 

6 Haksız Rekabeti Önlemeye İlişkin 
Çalışma Grubu  Selim Ünver 

Turgut Tokgöz 
Gökhan Büyükşengür 
Aslı Özkan 
Esra Esin Savaşan 

 
 



2- Çalışma platformu ve gruplarının çalışmalarına ilişkin prensipler; 
 

a) Çalışma platformu / grubunun amaç ve konu başlıklarına ilişkin 
çerçevenin Platform/Grup Başkanı ve Genel Sekreterlik koordinasyon 
ekibi tarafından belirlenmesi, 

 
b) Toplantıların belirlenecek bir gündem çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve 

her toplantıda bir sonraki toplantıya ilişkin gündemin oluşturulması, 
 

c) Çalışma platformu / grubu üyelerinin görüşlerini bir sayfayı aşmayacak 
şekilde yazılı olarak sunmalarına imkan tanınması, 

 
d) Gerçekleştirilen toplantılara ilişkin “Toplantı Tutanağı” düzenlenmesi, 

 
e) İhtiyaç duyulması halinde ara raporların düzenlenmesi, 

 
f) Çalışma platformu / grubunun amaç ve çalışma konularına ilişkin alt 

çalışma komitelerinin kurulabilmesi, 
 

g) Çalışma platformu / grubu çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla Birlik 
üyeleri nezdinde anket tekniği uygulanabilmesi, 

 
h) Çalışma platformu / grubunun bir çalışma planı oluşturması ve 

toplantıların saat 17:00’da başlatılması, 
 

i) Çalışma platformu / grubu üyeleri arasında iletişimin sağlanabilmesi 
amacıyla Birlik bilgi işlem sistemi üzerinden bir e-posta listesi 
oluşturulması, 

 
j) Çalışma platformu / grubunun amacı, üyeleri, toplantı notları ve 

raporlarına ilişkin bilgilerin Birlik internet sitesinde yayınlanması, 
 

k) Çalışma platformu / grubu çalışmaları neticesinde rapor düzenlenmesi, 
 
olarak belirlenmiştir. 
 
 

3- Çalışma platformu ve gruplarına ilişkin alt konu başlıklarının belirlenmesine 
yönelik yapılan çalışma sonucunda aşağıda belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır.  

 
I - SERMAYE PİYASASINDA GÜVEN UNSURUNUN PEKİŞTİRİLMESİNE 

YÖNELİK ÇALIŞMA PLATFORMU 
 

1- Takas ve Saklama Riski  
2- TSPAKB Tahkim Kurallarının Belirlenmesi  
3- Borsa ve Borsa Dışı Uyuşmazlıklar, Aracı Kurum Kayıtlarının Delil Niteliği 
4- Kamuyu Aydınlatma ve Muhasebe Standartları  
5- Manipülasyon Tanımı ve İşlem Yasaklılar 
6- Kurumsal Yönetişim 
 



II - KOBİ’LERİN FİNANSMANI ÇALIŞMA PLATFORMU 
 

1- KOBİ’lerin Sermaye Piyasasından Finansman Sağlama Olanakları 
2- Türkiye İçin KOBİ Borsası Yapılanma Önerisi 

- İMKB içinde veya Bağımsız olarak 
- Kamu kurumu veya kar amaçlı şirket olarak 

3- KOBİ Borsasının Alternatifi 
 
 

III - VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASALARI ÇALIŞMA PLATFORMU 
 

1- Sermaye piyasasının, vadeli işlem ve opsiyon piyasalarından beklentileri. 
a. Katkı 
b. Arz - Talep 

2- “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları 
Hakkında Yönetmelik” düzenlemeleri. 

3- Piyasa işleyişine dair VOBAŞ tarafından yapılacak düzenlemeler. 
4- Piyasada işlem görecek ürünlere ilişkin esasların belirlenmesi. 
5- Borsa üyeliğine ilişkin esasların belirlenmesi. 
6- Takas merkezine ilişkin esasların belirlenmesi. 
7- Kurtaj tarifesinin belirlenmesi konusunda TSPAKB’nin rolü. 
8- Piyasa işlemlerinde güvenliğin sağlanması ve yatırımcının korunmasına 

yönelik tedbirler. 
9- Piyasanın teknolojik alt yapısının oluşturulması veya İMKB’nin mevcut 

olanaklarından faydalanılması. 
10- Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine dair vergisel düzenlemeler. 

 
 
IV - VERGİ VE TEŞVİK ÇALIŞMA GRUBU 
 

1- Türkiye’de sermaye piyasasının mevcut vergilendirme rejimi 
a. Sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi, 
b. Sermaye piyasası kurumlarının vergilendirilmesi. 

2- Sermaye piyasası araçları ve kurumlarının vergilendirilmesine yönelik 
düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar. 

3- Sermaye piyasasının geliştirilmesine yönelik vergi politikaları hakkında 
görüş ve öneriler 

c. Mevzuat değişiklikleri, 
d. Arz ve talep yönlü teşvikler. 

 
 
V - BORSALARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU  
 

1- Dünyada Borsa Yapıları ve Trendler 
2- İMKB’nin Mevcut Yapısı 
3- İMKB için Model Önerileri 

- Mevcut yapıyı koruma/yeniden yapılandırma/özelleşme  
- Sahiplik (ortaklık) önerileri  
- Yönetim hakkı  

 



 
VI - HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE İLİŞKİN ÇALIŞMA GRUBU 

 
1- Komisyon oranlarının tarifeye bağlanması ve serbest bırakılması 

konusunun tartışılması 
2- Komisyonlara ilişkin yapılacak düzenlemenin Haksız Rekabet ve Rekabet 

Hukuku açısından irdelenmesi  
3- Türk Ticaret Kanunu ve Meslek Kuralları çerçevesinde Sermaye 

piyasasında gerçekleştirilen haksız rekabet fiilleri  
4- TSPAKB’nin haksız rekabetin önlenmesi konusunda alabileceği önlemler 
5- Birlik tarafından alınacak önlemlerin Rekabet Hukuku açısından 

incelenmesi. 
 
Değerlendirmenize sunarız. 
 
Saygılarımla, 
 
 
 
İlkay ARIKAN 
GENEL SEKRETER YRD. 
 
 

Uygun görüşle sunulur. 
../05/2003 

 
 

Turgut TOKGÖZ 
GENEL SEKRETER 

 
 
 
 

Yönetim Kuruluna Sevki Uygundur. 
.../05/2003 

 
 

Müslüm DEMİRBİLEK 
BAŞKAN 

 



 
VERGİ VE TEŞVİK ÇALIŞMA GRUBU 

9 HAZİRAN 2003 TARİHLİ  
TOPLANTI TUTANAĞI 

 
Sermaye piyasasının gelişmesi açısından Birliğimizin öncelikli konular arasında yer 
verdiği “Vergi ve Teşvik Çalışma Grubu” ilk toplantısını 9 Haziran 2003 Pazartesi 
günü saat 17:00’te, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Büyükdere 
Cad. No:173 1. Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde 9 
üyenin (Ek-1) katılımıyla yapmıştır. 
 
Toplantı, Birlik Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBİLEK tarafından açılmıştır. Birlik 
Başkanı konuşmasında vergi konusunun en süratle tamamlanabilecek bir konu 
olduğuna dikkat çekmiştir. Konunun birçok zeminde tartışıldığını belirten 
DEMİRBİLEK, Vergi Konseyi’nde de çalışma imkanı bulduklarını, ancak sözkonusu 
konseyin daha geniş kapsamlı konularda çalışma yaptığını belirtmiştir. Sermaye 
piyasasında vergilendirme konusunun Birliğin öncelikleri arasında yer aldığını ve bu 
konuda diğer kurum ve konseyler tarafından yapılan çalışmalardan farklı olarak daha 
özel ve ayrıntı bir konu üzerinde çalışma yapıldığını belirtmiştir. Ayrıca, SPK’nın da 
bu konuda bir araştırma yaparak bir rapor hazırlamak istediğini söyleyen 
DEMİRBİLEK, Kurulun Birliğin çalışmalarından faydalanmak istediğini de 
eklemiştir.  
 
Çalışma Grubu Başkanı Sn. Attila KÖKSAL amacın sermaye piyasası sektörünün 
gelişmesini sağlayıcı vergi teşviklerinin hükümetten istemek olduğunu belirterek, bu 
konudaki önceliklerin belirlenmesi gerektiğini söylemiştir. Ayrıca Birlik tarafından 
hazırlatılan raporun da yapılan değişiklikler çerçevesinde güncellenmesi gerektiğini 
belirtmiştir.  
 
Daha sonra, TSPAKB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. İlkay ARIKAN sermaye 
piyasasında mevcut vergilendirme uygulamaları ve birliğin önerilerini içeren bir 
sunum yapmıştır (Ek-2). 
 
Daha sonra katılımcılar söz almıştır. Söz alan çalışma grubu üyelerinin konuya ilişkin 
görüşleri aşağıdadır.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Vergi Konseyi’nde 
de hemen hemen aynı konular görüşüldü. Konsey çalışmalarında, kurumsal 
yatırımcıların teşvik edilmesine ve bireysel emeklilik fonlarına özel önem verildi. Bu 
kapsamda gelir vergisinden müstesna tutulan oranın %10 yerine %20 olması önerildi. 
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı tarafından da bireysel emeklilik sistemine ödenen 
primlerin gider yazılmasına ilişkin olarak bir oran belirlenmesi önerisi sunulmuştur. 
Asgari ücretin 4 katı kadar gider yazılması önerisi var. Şahıs yatırım fonlarının 
kurulabilmesine ilişkin bir öneri var. Hem gerçek hem de tüzel kişilerin yatırım fonu 
kurabilmesine imkan tanınmalıdır. Burada SPK tarafından kuruculara ilişkin bir takım 
şartlar öngörülebilir, asgari bir katılım tutarı öngörülebilir. Ayrıca, yatırım fonlarında 
A tipi fonlarla ilgili olarak 4369 sayılı yasa öncesi düzenlemelere geri dönülmesinde 
fayda var, burada B tipi fonlar için de aynı uygulamalar getirilebilir. Hisse senedi alım 
satım kazançlarında dönemsellik ilkesinin birer yıllık periyotlarda işleyeceğini 
düşünüyoruz, üçer aylık sürenin hesaplanmasında karışıklıklar meydana geliyor. Esas, 
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hisse senedi alım-satım kazançlarının 10 yıl boyunca tamamiyle vergiden muaf 
tutulmasını istiyoruz. Ayrıca, enflasyon muhasebesinin biran önce hayata geçirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Çalışma grubumuzda 
çalışma yönteminin ve öncelikli konuların belirlenmesinin daha faydalı olacağını 
düşünüyorum. Öncelikli olarak belirlediğimiz 3 – 4 konu ile ilgili girişimlere en kısa 
zamanda başlanılması yararlı olur. 
 
Mahmut ÜNLÜ (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Belli konulara odaklama 
yapalım, konuları acil çözüm bekleyen ve orta vadeli çözüm bekleyen konular olarak 
ikiye bölelim. 
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Vergi konusunda birkaç 
koldan çalışma var. SPK, vergi konseyi, bir de bizden gidecek. Bizim sadece 
kendimizle ilgili spesifik bir kaç konuda ileri çıkmamız daha iyi olur.  
 
Mahmut ÜNLÜ (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Bireysel emeklilik için 
başka gruplar lobi yapıyor. 
 
Pamir SEZENER (Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.Ş.) : Halka açıklığı 
özendirme çalışması TOBB ile beraber yürütülebilir. Hisse senedi alımına yönelik 
teşvik olmalı.  
 
Alper NERGİZ (MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.) : Bu toplantı Borsa 
açısından son yılların en önemli toplantısı. En önemli sorun kurumsal yatırımcıdır. 
Kurumsal yatırımcıların sorunlarını mutlaka çözmeliyiz. Kurumsal yatırımcıyı teşvik 
edici düzenlemeler birinci ve en önemli önceliğimiz olmalı. 3 aylık elde tutma 
süresini kaldırılması gerekir, bu sağlanamıyorsa aynı teşvik kurumlara, anonim 
şirketlere de sağlanmalı. Piyasamıza önce alıcı gelmesi lazım, talep yaratılması 
gerekir. Şahıslardansa, kurumlara teşvik verilmeli. Hükümet borsaya sıcak bakıyor. 
Somut önerilerle gidilmeli. Halka açık şirketlerde temettü vermeyi özendirici 
teşviklerle gitmeliyiz. Temettüyle geçinen insanlar var. Küçük yatırımcılar için A tipi 
fonların teşvik edilmesi lazım. Burada, kurumların da A-Tipi fonlardan elde ettikleri 
gelirlerin de vergi dışı bırakılması gerekir. Bireysel emeklilik ve halka açık anonim 
ortaklıklara vergi teşviki sağlanmalıdır.  
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.) : Halka açık şirketlere teşvik 
gelmesinin faydası nedir? 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Kurumlar vergisi 
oranı halka açıklıkla kademeli olarak düşebilir. Aynı şekilde temettü açısından da 
önemi var.  
 
Alper NERGİZ (MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.) : Şahısların geçmiş yıllara 
ait zararlarını mahsup edebilmesine olanak tanınmalıdır.  
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Raporu ele alalım, ama 
çok acil 3-5 konuda süratle görüş oluşturalım. Bu konularda hükümet nezdinde süratle 
girişimlerde bulunulması gerekiyor.  
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Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Birlik tarafından 
hazırlanan rapor sektör ile ilgili tüm konuları ele alıyor. Bu çalışma ilgili yerlere daha 
önce sunuldu. Maliye’ye Abant’ta ve Kızılcahamam’da sunuldu. Vergi konseyi de 
aynı konuları ele almış. Bizim şu an yapmamız gereken, ana konularımız ele alıp, 
madde değişiklikleri şeklinde çalışma yapmak. Maliye Bakanının isteği doğrudan 
doğruya madde metni değişikliği şeklinde önerilerin oluşturulması. Öte yandan, 
enflasyon muhasebesi 2004’te başlayacak, ama faydası marjinal. Aracılık maliyetleri 
konusunda bizim yapmamız gereken şeyler de var. Bu konuda belki ayrı bir grup 
kurmamız gerek. Kurumsal yatırımcıların maliyetlerini azaltma konusunda bize düşen 
görevler var. Bireysel emeklilik fonları ve yatırım fonlarındaki maliyetleri 
düşürmeliyiz.  
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Herkes öncelikli 3 konu 
belirlesin. 
 
Pamir SEZENER (Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.Ş.) : Tahtaya yazıp 
oylayalım.  
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.) : Vergi düzenlemeleri konusunda 
çok sıkıntılar çektik. Dövize natık fonun faydası nedir. Rahatsızlık içindeyim. 
Bireysel emeklilikten 10 yıl kimse fayda beklemesin. Neden hisse senedi alayım, 
getirisi yok. Kurumsal yatırımcı konusunda, banka haricinde fon yok, biz bu fonları 
neden savunuyoruz? Piyasamıza da faydası yok, genelde hazine bonosu fonu. Para 
kazanamadığımız bir iş. Yatırım ortaklıkları hakkında tek bir laf yok. Yatırım 
ortaklıkları ve fonlar aynı şartlara tabi olsun. Raporun tamamı üzerinden hareket 
edilmesi bize fayda getirmez. Öncelikler olsun ve vergi konseyinin de bize yardımcı 
olması sağlansın. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Görüş ve 
önerilerimizi doğrudan doğruya Maliye Bakanına iletip, yardımcı olmasını 
isteyeceğiz. Bizim önceliklerimiz; hisse senedine teşvik ve şahıs yatırım fonlarına 
ilişkin düzenlemelerin olmasıdır. Bunlarda tamamiyle vergi muafiyetinin sağlanması 
gerekir.  
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.) : Maliye Bakanlığı müsteşarı 
yardımcı olabilir. İkisi ikna olursa, Maliye bakanı hayır demez. Basit bir yöntemle 
sunalım. “biz bu işten ne kazanacağız, faiz düşer mi” diye sorarlar. Bizim hedefimiz 
finansal piyasayı derinleştirerek faiz yükünü azaltmak olabilir.  
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Özelleştirme örneği 
verilebilir.  
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.) : Bizim hedefimiz faiz yükünü 
azaltmak ve bunu gerçekleştirmek için finansal derinliği arttırmamız lazım. DİBS’ler 
vergiye tabi olmamalı. Gerçek kişiler fiilen vergiye tabi değil, tüzel kişiler tabi. Alıcı 
vergiyi “charge” ediyor. B tipi fon mahsup ediyor, A tipi mahsuplaşamıyor. 
Uygulanan yöntemle Maliye Hazineyi vergilendiriyor. Bu da faize etki ediyor.  
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Halka açık şirket derken, “borsada işlem gören” şirket ayrımı yapılmalı, kanuna 
eklenmeli. İMKB’de işlem gören A tipi fonlar, hisse senedi kazançları hiçbir vergiye 
tabi olmamalı. 
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Hem kurumlar hem de 
bireyler için mi? 
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.) : Hisse senetleri ve İMKB’de 
işlem gören A tipi fonlar vergiden muaf olmalı.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Bu kestirme çözüm, 
mali idare bu iki cümleyle işi bitirmiyor. Biz onu için muafiyet 10 yıl süreyle 
tanımlanmalı diyoruz. 
 
Mahmut ÜNLÜ (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Bir tek hisse senedine mi 
aracılık yapıyoruz? Finansman bonoları da çok önemli. Piyasanın geliştirilmesi 
yönünde öneriler oluşturmalıyız. Aracı kurumların, finansman bonolarına aracılık 
işlemlerinden gelir elde edeceklerdir. 
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.) : Borsamızı ilgilendirmeyen bir 
konuyu niçin tartışalım? Sadece borsayı geliştirici konular önceliğimiz olsun. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Biz tüm konularla 
ve sermaye piyasası kurumları ile ilgiliyiz, bir ayrımımız yok. 
 
Mahmut ÜNLÜ (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Zaten bunlar da Borsada 
işlem görecek.  
 
Mehmet UMUCU (Sanko Menkul Değerler A.Ş.) : Alabileceğimiz noktaları tespit 
edelim, inanıyor isek arkasında duralım. Hisse senetlerinde tüzel kişilere de muafiyet 
sağlanması önceliğimiz olabilir. Ayrıca, 2003 yılı vergi sistemi çok karışık. 2004 
yılında vergilendirmede bireysel müşteri sorunlarının içinden çıkamayız. Kapıyı 
aşındırıp dönmektense, minimum istekle gidelim, maksimum alalım. 
 
Alper NERGİZ (MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.) : Ne yazık ki Borsamız 
kumar kapısı olarak algılanıyor. Bu sebeple kurumsal yatırımcıları buraya daha fazla 
çekmeliyiz. Şirketlere A tipi fonlar için teşvik sağlanmalıdır. Vergi konusunda teşvik 
ve muafiyetlerle ilgili basına hemen açıklamalar yapılabilir. Bizim gelirlerimizi 
arttırabilmemiz için işlem hacmi artmalı. İhracatçılar her gün sorunlarını dile 
getiriyor. Biz de getirmeliyiz. İki aşamalı öneri yapabiliriz.  
 
Zeki DÖŞLÜOĞLU (TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.) : Yabancı yatırımcı 
piyasamızı çok volatil buluyor. Uzun vadede fonların faydası olur. İlerisi için yatırım 
yapmamız lazım. Faiz konusunda Mustafa YILMAZ haklı. Bakan bu konuları 
anlayacaktır. Bakana hazine bonolarından vergi alınmaması durumunda faizlerin 
düşebileceğini anlatabilirsek, biz sizi düşünüyoruz, siz de bizi düşünün desek bizim 
isteklerimizi yerine getirir. Yurtdışında şirketler kendi hisselerini geri alabiliyor. Bunu 
da bir öneri olarak götürebiliriz. Bunu için ticaret kanununda değişiklik gerekiyor.  
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Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : İsteyeceğimiz 
şeylerin sınırını çizelim. Önce talep üzerinde durulmalı. Ama, arz yönünü ihmal 
etmemek lazım.  
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Bir de yeni enstrümanlar 
konusu var. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Talep konusunu 
hem bireysel hem de kurumsal olarak dikkate almalı. Fonlara mahsup-iade imkanı 
tanınmalı. B tipi de A tipi de kısa vadeli enstrümanlar, biz bunlardan gelir elde 
ediyoruz. Bireysel emeklilik de fevkalade önemli. Şahıs yatırım fonlarına nihai bir 
vergi sistemi getirilsin ve bu fonların kurulmasına imkan tanınsın. Hisse senedi alım-
satım kazancında 10 yıllık muafiyet süresi olsun. Böyle olunca yabancı yatırımcılara 
ilişkin vergi sorunları da kalkar. Yurtdışındaki paraları yurdumuza çekebilmek için 
bunu yapmalıyız.  
 
Arz tarafında temettü vergisi son değişiklikle biraz hafifletildi. Ama, borsada işlem 
gören şirketlere tamamıyla muafiyet getirilsin. Kurumlar vergisinde de halka açıklık 
oranına bağlı olarak farklılaştırma yapılmalıdır. 
 
Alper NERGİZ (MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.) : Maliye Bakanlığı hisse 
senedi işlemlerinden ne kadar vergi alındığını sorabilir. Bu konularda istatistiki 
bilgilere ihtiyacımız olabilir.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : 2000 yılında “diğer 
kazanç ve sermaye iradı” yalnızca 27 trilyon TL. 
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Bu konularda elde 
edilebilecek istatistiki verileri rapora eklemekte fayda olabilir.  
 
Alper NERGİZ (MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.) : İşlem vergisi gelse nasıl 
olur? 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Zaten onbinde bir 
oranında BSMV var.  
 
Alper NERGİZ (MNG Menkul Kıymetler Yatırım A.Ş.) : Borsacılar hiç vergi 
ödemiyor laflarının önüne geçmek için... 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : TSPAKB borsa dışı 
işlemler bünyesinde A tipi fonların işlem göreceği bir piyasanın kurulabileceğine 
inanıyorum. Bu piyasa İMKB’de de olabilir, bizde de olabilir.  
 
Attila KÖKSAL (Dundas Ünlü Menkul Değerler A.Ş.) : Buradaki fikirler 
doğrultusuna kısa bir rapor hazırlayıp size e-mail’leyelim. Sonra, bir toplantıyla nihai 
önerileri oluşturup gerekli girişimlere başlayalım.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.) : Önerilerimizde 
doğrudan doğruya kanun maddelerini koyalım.  
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Çalışma Grubu Başkanı Atilla KÖKSAL, bu toplantıda iletilen görüş ve öneriler 
çerçevesinde kısa bir ön rapor hazırlanacağını ve bu raporun tüm çalışma grubu 
üyelerine iletileceğini belirtmiştir. Bir sonraki toplantının, ön rapor çalışmalarının 
tamamlandıktan sonra yapılması kararlaştırılarak toplantıya son verilmiştir.  



VERGİ VE TEŞVİK ÇALIŞMA GRUBU 
24 HAZİRAN 2003 TARİHLİ  

İKİNCİ TOPLANTI TUTANAĞI 
 
 
“Vergi ve Teşvik Çalışma Grubu” ikinci toplantısını 24 Haziran 2003 Salı günü saat 
17:00’te, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Büyükdere Cad. 
No:173 1. Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde 10 üyenin 
(Ek-1) katılımıyla yapmıştır. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.): Vergi ve teşvik 
çalışma grubumuz bütün çalışma grup ve platformları içinde konuya en hazır olan 
grup idi. Birinci toplantıda büyük ölçüde işin çerçevesi çizildi. Sermaye piyasasının 
teşvik edilmesi için en önemli araç vergidir. Önerilerimiz her zaman hazırdır. Birlik 
olarak, aracı kurumlar derneği olarak, her zeminde önerilerimizi ilgili kuruluşlara 
(Maliye Bakanlığı ve Vergi Konseyi gibi platformlarda) bunları takdim ettik.  
 
Konu iki yönlüdür. Piyasanın teşvikine ilişkin temel konular var, bir de aracılık 
maliyetleriyle ilgili kısım var. Vergi Konseyinin raporu çalışma grubumuzca 
benimsendi. Kurumsal yatırımcı teşviki isteniyor, bireysel emeklilik fonlarına ilişkin 
öneriler vardı, şahıs yatırım fonlarına ilişkin öneriler vardı, hisse senedi alım-satım 
kazancına ilişkin öneriler vardı, enflasyon muhasebesi getirilmelidir deniyordu,  
BSMV oranları düşürülmeli ve vergi zaman içinde kaldırılmalı deniyordu, Hazine 
bonosu/devlet tahvili piyasa değeri artış/azalışlarının vergi matrahına dahil 
edilmemeleri sağlanmalıdır deniyordu, finansal araçlar arasındaki farklılıklar 
giderilmelidir deniyordu, dar mükelleflerin vergilemesi yeniden gözden geçirilerek 
münferit beyan rejimi kaldırılmalı, damga vergisi yükü, finansal faaliyet harçları 
makul düzeye indirilmeli, sivil savunma fonu uygulaması kaldırılmalı, yatırım 
fonlarına ilişkin değişiklik önerileri var. Pakette her şey var. Bu önerileri bir bütün 
olarak benimseyip, kendi çalışma grubumuza rapor olarak mal etmeliyiz.  
 
Son toplantıda öncelikli konuları belirledik. 4369 sayılı yasadan önceki yatırım 
fonlarına ilişkin yapıyı tekrar öneriyoruz. Aynı şekilde, hisse senedi alım-satım 
kazançlarının belli bir süre vergi dışı kalmasına dair geçici madde önerisini tekrar 
sunuyoruz.. Gelir vergisi kanunu madde 94, Vergi Usul Kanunu vs konularda madde 
bazında düzenlemeler yaptık. Bu şekilde sonlanırsa hazırlayacağımız raporu, Maliye 
Bakanı başta olmak üzere yetkililere sunacağız. 
 
Çalışmaların bazen yalnız bir kısmı sonuçlanır, dolayısıyla çalışmalar devam 
edecektir. Öte yandan, Sn Maliye Bakanı Birliğimizi resmi olarak Vergi Konseyinde 
temsil için çağırdı. Başkan düzeyinde temsili sağlayabileceğimizi bildirdik. 
 
Daha sonra, madde değişiklikleri ile yapılan çalışmayla ilgili olarak TSPAKB Genel 
Sekreter Yardımcısı İlkay ARIKAN katılımcılara bir sunum yapmıştır (Ek-2).  
 
(Kurumlar Vergisi Kanunu, Madde 8, e bendi önerisiyle yeni yaratılan fona %10 
stopaj ödeyecek şekilde düzenlenmesiyle ilgili söz alındı;)  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.): Özellikle tüzel 
kişilerin (mali kurumların) kurucu olduğu A tipi fonlara sahip olabileceklerine ilişkin 
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bir sınırlama kanunda yok, ama sermaye piyasası mevzuatında %10 sınırlaması var. 
Vergisel istismara neden olabilir korkusu var. E bendinde tanımladığımız fonların 
disponible değer sayılması için bunlara sahip olunması gerekiyor. Gelir ve kurumlar 
vergisi istisnası tanıyoruz. Bireylerdeki fonlarda vergi sıfır. %10’luk bir nihai 
vergileme olsun. Şahıslara da böyle bir vergilemeyle bazı yatırımcılar Türkiye’ye 
getirebilir fonlarını. Bunu ben politik olarak savunuyorum. SPK’da bunun desteğini 
buldum ama, SPK Başkanı bunu portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla çözmeye 
çalıştı.  
 
(Hisse senetleri Borsalarda işlem gören şirketler için, halka açıklık oranında artışa 
paralel olarak, kurumlar vergisi oranında kademeli düşüş önerisi konusunda söz 
alındı;) 
 
Oktay AYDIN (İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.): Oranları biraz tartışalım. 
Halihazırda İMKB’deki şirketlerde halka açıklıkta %25’i dahi sağlayan çok az şirket 
var. Yeni şirketlerin piyasaya gelmesi için kademe sayısı arttırmakta yarar var bence.  
 
İlkay ARIKAN (TSPAKB): Vergi Konseyinde mali idarenin görüşü daha az 
kademe, hatta 2 kademe ile sınırlandırmak, %25-51 gibi, olmuştu. 
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.): Halen İMKB’de 
halka açıklık oranı ortalama %20-22 seviyesinde. Bundan daha iyisi için teşvik lazım. 
%51 kritik, gerçek anlamda finansal derinlik sağlamaya karar verme noktasıdır.  
 
Oktay AYDIN (İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.): Kurumlar vergisinin toplam 
vergi gelirlerindeki payı düşük zaten. 1500 firma şu anda toplam kurumlar vergisinin 
%80-90’ını ödüyor. Fazla vergi kaybı olmaz. İSO-500, ikinci 500’deki firmaları 
sokalım Borsaya.  
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.): Halka açılmaya teşvik 
getirilmesinin kime ne faydası olacak? 
 
Oktay AYDIN (İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.): Enflasyondan arındırmada 
samimi iseler, bir manası olacak. Aksi takdirde kimse vergi vermiyor zaten.  
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.): Türkiye’de kurulu menkul kıymet 
borsalarında işlem gören şirket tanımı önemli, çünkü halka açık şirket tanımı istismar 
edildi. Hatta İMKB’de işlem gören de kanun metnine girsin. Halka açık şirket tanımı 
olsun diye bastırılabilir, ama bu istismardan kurtulalım.  
 
Teşvik tek sayıya da indirilebilir. Örneğin, %51 halka açıklık oranının üzerine teşvik 
verilse yeterli. Küçüklerle uğraşmayalım.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.): Yönetim imtiyazı 
olmaması şartını da koymamız lazım, %100’ünü açıp siz de yönetebilirsiniz. 
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.): Detay olur, gereği yok.  
 
İlkay ARIKAN (TSPAKB) (Vergi Usul Kanunu) 279. maddesi ile devam etti.  
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Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.): Alış bedeli meselesi 
önemli. 2000 yılında bankacılıktan bu vergiler alındı, sonra bonoların fiyatı düşünce 
büyük zararlar yazıldı. Çerçevemizi benimsediysek, bunu rapor haline dönüştürelim.  
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.): 279. maddede hazine bonoları 
var. Bankacılığın ve sigortacılığın büyük problemi. Bunun kavgasını Bankalar Birliği 
yapsın, büyük vergi kaybı iddiası ortaya çıkacak.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.): Önceliği bu 
maddedeki %51 oranını %25’e indirmeye verelim diyorsunuz, bunu benimsiyoruz. 
Öte yandan, pek çok sorun ortak. Bankalar da bizim üyemiz, ayrıca bu olay aracı 
kurumlarımızın da sorunu. 
 
Mustafa YILMAZ (Ulus Menkul Değerler A.Ş.): Bu düzenlemelerin maliyeti ne 
olacak, bize soru gelecek. 279. maddeye Hazine bonolarını koyarsak rakam büyür, 
savunamayız. Aslında bu düzenlemeler teşvik değil. Bir yasak olay kaldırılıyor. Vergi 
kaybı yönünden bir tutarı yoktur, bunu belirtmek lazım. Ayrıca, böyle bir düzenleme 
kayıt dışılığı da ortadan kaldırır.  
 
Müslüm DEMİRBİLEK (Bumerang Menkul Değerler A.Ş.): 2000 yılında diğer 
kazanç ve irat beyanı 27 trilyon TL, hepsi hisse senedi olsa 3-4 trilyon TL vergi 
demektir. Yatırım fonları zaten buradan vergi ödemiyor, stopaj olduğundan ötürü. 
Üstüne üstlük kurumların iştiraki engelleniyor. 1993-97 arasında uygulama 
döneminde, kurumlar zaten kaynaklarını başkasının yönetimine vermeye çok istekli 
gözükmediler.  Hiçbir vergi kaybı olmadı. Kurumlar vergisi için birkaç kademeli oran 
verelim, %51’in önemli olduğunu belirtelim.  
 
Böylece, bir çalışma grubu daha bitti. Bütün raporları yapacağımız üye toplantısında 
takdim edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.  
 
Birlik Başkanı Müslüm DEMİRBİLEK, bu çalışma grubunda iletilen görüş ve 
öneriler çerçevesinde bir hazırlanacağını ve bu raporun ilgili tüm mercilere 
iletileceğini belirterek toplantıya son verilmiştir.  
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SERMAYE PİYASASINDA 
VERGİLENDİRME

“Öncelikli Sorun ve Öneriler”

Haziran 2003Haziran 2003

TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ 

2TSPAKB

Sermaye Piyasasında Vergilendirme

Ekonomik kalkınmadaki işlevi göz önünde 
tutulduğunda, sermaye piyasasının geliştirilmesi 
için vergisel teşvikler büyük önem arz etmektedir. 

Sermaye piyasasında vergilendirmede karşılaşılan 
sorunlarla ilgili kapsamlı bir raporumuz 
mevcuttur.

Vergilendirme sorunları arasında öncelikli 
gördüğümüz başlıklar aşağıdadır.

3TSPAKB

Öncelikli Vergi Sorunları
Talep Yönlü:

Hisse Senetleri Alım-Satım Kazançlarının 
Vergilendirilmesi.

Yatırım Fonları ve Ortaklıkları Kar Paylarının 
Vergilendirilmesi.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Vergilendirme.

Arz Yönlü:

Kurumlar Vergisi Oranı Farklılaştırması.

4TSPAKB

Hisse senedine yatırımın teşvik edilmesi için, gerçek 
kişilerin elde ettikleri hisse senedi alım-satım 
kazançları asgari elde tutma süresi aranmaksızın 10 
yıl vergi dışı bırakılmalıdır. 

Hisse Senedi Alım-Satım Kazançları 



2

5TSPAKB

Yatırım Fonları ve Ortaklıkları 
Kar Payları

Küçük birikimlerin sermaye piyasasına yönelmesini 
sağlamak üzere, gerçek kişilerin yatırım fonları 
katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse 
senetlerinden elde ettikleri kar payları kalıcı olarak 
beyan dışı bırakılmalıdır.

Bu kar payları dar mükellefiyete tabi kurumlar dahil 
tam mükellef kurumlar açısından da kurumlar 
vergisinden müstesna tutulmalıdır. 

6TSPAKB

Bireysel Emeklilik Sistemine Teşvik

Kurumsal yatırımcı tabanını genişletmek amacıyla, 
bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarına 
ilişkin vergi teşvikleri arttırılmalıdır.

7TSPAKB

Halka açılmanın cazip hale getirilmesi için, halka 
açıklık oranı arttıkça azalan kurumlar vergisi oranı 
uygulanmalıdır. 

Halka Açık Anonim Ortaklıkların 
Vergilendirilmesi


