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01/04/2022 tarih itibariyle Resmi Gazete’de 193 sayılı gelir vergisi Kanunun geçici 67. Maddesinde 

bulunan bazı indirimli stopaj oranlarında süre uzatımı yapılmasına ilişkin 5360 sayılı Cumhurbaşkanı 

kararı yayımlandı. 

Bilindiği üzere 193 Sayılı Kanun Geçici 67. maddede bahsedilen bazı kazanç ve iratlar üzerinden 

gerçekleşecek olan tevkifat oranları 2006/10731 sayılı karar ile belirlenmiştir. Bu kararın geçici 2. ve 

3. maddesinde bulunan stopaj oranlarının uygulanmasına dair süre (önceki süre 31/03/2022 idi.) 

31/06/2022 tarihine uzatılmıştır.  

1-)Türk Lirası Mevduat Faizi ve Kar Payı Gelirlerinde Uygulanacak Stopaj Oranları 

Vadesiz ve özel cari hesaplara 30/09/2020 ile 30/06/2022 tarih aralığında (bu tarih dâhil olmak üzere) 

açılan ya da bu tarih aralığında vadesi yenilenen hesaplara faiz ve kâr payı ödemelerinde aşağıda 

gösterilen stopaj oranları uygulanacaktır. 

-Mevduat Faizlerinden; 

1- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 

2- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3, 

3- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, 

4- Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

%0, 

-Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kâr Paylarından; 

1- Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 
2- 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3, 
3- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0. 

2-) Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri 

Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Stopaj Oranları 

23/12/2020 ile 30/06/2022 tarih aralığında edinilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve 
bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama 
şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak 
stopaj oranları aşağıdaki gibidir: 

1- Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5, 
2- Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3, 
3- Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 
4- 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan 

%5, 

http://www.istanbulymm.com/
http://www.istanbulglobalbd.com/


                                                                  SİRKÜ NO 2022 / 026 
 

Adnan Kahveci Bulvarı No: 198  Aker Plaza 34188 Bahçelievler – İstanbul / TÜRKİYE 
Tel: 0212 452 89 19  Fax: 0212 452 89 78 

www.istanbulymm.com   www.istanbulglobalbd.com 

5- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3, 
6- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0. 

 

3-) Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranları 

23/12/2020 ile 30/06/2022 tarihleri aralığında edinilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, 
yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi bulunan yatırım fonları dışında) yatırım 
fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak tevkifat oranı  %0 olacaktır. 

 

Bahsi geçen karara ilişkin bağlantı aşağıdaki gibidir: 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220401-18.pdf  

 

 

İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİZ…  
 
Bilgi:  
Sirkülerlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi alabilmek için denetim ekibiyle iletişime geçebilirsiniz. Sirkülerler 
numara sırası takip eder. Ulaşmayan sirkülerler için lütfen bilgi veriniz. 
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