
 
 
 

1 

 

 
Halyolu Caddesi Çayıryolu Sokak Özce Center No:3 K:6 D:8 İÇERENKÖY/ İSTANBUL 

Tel: ( 0216 ) 577 18 00-04       Fax: ( 0216 ) 577 18 05      e-mail: info@ksiturkey.com 
 

 
 

06.04.2021 

 

SİRKÜLER 2021-15 

MEVDUAT FAİZİ VE KATILMA HESABI KAR PAYI GELİRLERİ ÜZERİNDEN 

YAPILAN TEVKİFAT ORANLARI İNDİRİMLERİNİN SÜRESİNİN UZATILMASI 

HAKKINDA 

1 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3755 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile 22/7/2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın geçici 2 ve geçici 3’üncü 
maddelerinde yer alan 31/03/2021 tarihi, 31/05/2021 tarihi olarak değiştirilmek suretiyle, 
uygulamalarda süre uzatımına gidilmiştir. 

 

1. Mevduat stopaj oranları: 

 

Daha önce, 29/09/2020 tarihli ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı’na eklenen geçici 2’inci maddesi çerçevesinde mevduat faizlerine ve katılım bankaları 

tarafından katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarına uygulanan stopaj oranları aşağıdaki 

düzenlenmişti. 

 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5, 

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3, 

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0. 

 

Söz konusu stopaj oranları uygulama süresi, daha önce 22/12/2020 tarihli ve 3321 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/03/2021 tarihine uzatılmıştı. Şimdi ise 3755 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararı ile uygulamanın tarihi 31/05/2021 tarihi olarak yeniden düzenlenmek suretiyle, mevduat ve 

katılım hesaplarındaki düşük oranın uygulama süresi uzatılmış bulunmaktadır. 

 

2. Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar ile, bankaların fon kullanıcısı olduğu 

varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları: 

 

22/12/2020 tarihli ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı’na eklenen geçici 3’üncü maddesi çerçevesinde, 31/03/2021 tarihi (bu tarih dahil) iktisap 

edilen belirtilen ürünlerde uygulanacak stopaj oranları aşağıdaki şekilde düzenlenmişti. 
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Menkul sermaye iratları: 

 

i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlarda %5 

ii)Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlarda %3 

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlarda %0 

 

Alım satım kazançları: 

 

i) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılması %5 

ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılması %3 

iii) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılması %0 

 

3755 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile kararın yürürlük tarihi olan 01/04/2021 tarihi ile 31/05/2021 

tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, belirtilen kıymetlerin stopaj oranları yukarıda belirtilen 

şekilde uygulanmaya devam edecektir. 

 

3. Yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar: 

 

22/12/2020 tarihli ve 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile geçici bir süre için, 23/12/2020 ile 

31/03/2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen bazı yatırım fonlarında uygulanacak stopaj oranı 

%0 olarak belirlenmişti.  Söz konusu 3755 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31/03/2021 olan süre, 

31/05/2021 olarak yeniden belirlenmiştir. 

 

Bu kapsamda, 01/04/2021 ile 31/05/2021 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen değişken, karma, 

eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest ile döviz yatırım fonları dışındaki yatırım fonları için 

Geçici 67. maddesi kapsamında uygulanacak stopaj oranı tüm yatırımcılar için %0 olarak 

uygulanacaktır. 

 

Mevzuat bu anlamda başkaca bir sınırlama getirmemiştir. Dolayısıyla söz konusu fon yatırımcılarının 

belirtilen tarihlerde yapmış oldukları iktisapları izleyen zamanda süresiz bir şekilde bu düşük oranlı 

vergilemeden yararlanabileceklerdir. 

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-15.pdf  
  
 

IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 

                       Saygılarımızla 
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