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Vadeli Mevduat Faizlerindeki İndirimli Stopaj Uygulaması 31.05.2021 

Tarihine Uzatıldı. 

1. Giriş  

01 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile; bazı yatırım araçları üzerinden elde edilen getirilere uygulanacak indirimli stopaj 

oranlarında uygulanma süresi 31.05.2021 tarihine uzatılmıştır. 

2. Mevduat Faizleri ile Katılım Bankaları Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen 

Kar Paylarına İlişkin Stopaj Oranlarının, 31 Mayıs  2021 Tarihine Kadar 

İndirimli Olarak Uygulanmasına Devam Edilecektir .  

01.04.2021 tarihinden itibaren açılan veya yenilenen hesaplara uygulanmak üzere, 

Mevduat faizlerinde 

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 
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli 

hesaplarda %0 

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarında 

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari 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 

3. İhraç Edilen Tahvil , Bono ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Getirilere 

Uygulanacak İndirimli Stopaj Oranları  31.05.2021 Tarihine kadar uzatılmıştır.  

Tahvil ve bonolar ile kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj 

oranları, 

Söz konusu stopaj oranlarının uygulanabilmesi için; 

▪ Tahvil, bono ve kira sertifikalarının 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren iktisap edilmiş 

olması, 

▪ Tahvil ve bonolarda ihraççının banka olması,  

▪ Kira sertifikalarında fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketinin 

ihraççı olması, 

gerekmektedir.  
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Uygulanacak stopaj oranları aşağıda yer almaktadır. 

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

kazançlardan %5, 
- 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan 

kazançlardan %3, 
- 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0, 

4. Belli Şartları Sağlayan Yatırım Fonlarından Elde Edilecek Gelir 

ve Kazançlara Stopaj Uygulanmayacaktır.  

Yatırım fonlarına %0 stopaj uygulanabilmesi için; 

▪ Yatırım fonlarının 01 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 (bu tarih dahil) tarihi 
arasında iktisap edilmiş olması 

▪ Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında 
“döviz” ifadesi geçen yatırım fonlarından olmaması  
gerekmektedir. 

 

3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına buradan erişebilirsiniz. 

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

