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2020 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI  

             Mükellef  

           

              Gelir 

GERÇEK KİŞİ KURUM 

Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 

Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 

Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve 

Yatırım Fonu (**) 

Tam Mükellef Diğer Kurum Dar Mükellef Sermaye Şirketleri, 

Yatırım Fonu ve Yatırım Ortaklıkları 

(***) 

Dar Mükellef Diğer Kurumlar 

Menkul Kıymet 

Yatırım Fonları 

Katılma Belgeleri 

Kâr Payı ve 

Borsa Yatırım 

Fonu Alım-Satım 

Kazancı 

 

 Devamlı olarak fon toplam değerinin 

en az %80’i MKYO hisse senetleri 

hariç olmak üzere BİST’te işlem 

gören hisse senetlerinden oluşan 

hisse senedi yoğun fonlardan elde 

edilenler %0, diğerlerinden sağlanan 

kazançlar %10 oranında stopaja tabi. 

Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez 

 Fon portföyünün %51 ve daha fazlası 

BİST’de işlem gören hisse 

senetlerinden oluşan yatırım 

fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde 

tutulan katılma belgelerinin elden 

çıkartılmasından sağlananlar 

üzerinden stopaj yapılmaz, beyan da 

edilmez. 

 

 

 

 Devamlı olarak fon toplam değerinin 

en az %80’i MKYO hisse senetleri 

hariç olmak üzere BİST’te işlem 

gören hisse senetlerinden oluşan hisse 

senedi yoğun fonlardan elde edilenler 

%0, diğerlerinden sağlanan kazançlar 

%10 oranında stopaja tabi. Stopaj 

nihai vergidir, beyan edilmez 

 Fon portföyünün %51 ve daha fazlası 

BİST’de işlem gören hisse 

senetlerinden oluşan yatırım 

fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde 

tutulan katılma belgelerinin elden 

çıkartılmasından sağlananlar 

üzerinden stopaj yapılmaz, beyan da 

edilmez. 

 

 

 

 % 0 oranında stopaja tabi. 

 Kurum kazancına dahil. 

 

 

 

 

 

 Devamlı olarak fon toplam değerinin 

en az %80’i MKYO hisse senetleri 

hariç olmak üzere BİST’te işlem 

gören hisse senetlerinden oluşan hisse 

senedi yoğun fonlardan elde edilenler 

%0, diğerlerinden sağlanan kazançlar 

%10 oranında stopaja tabi. 

 Menkul kıymet yatırım fonu ve borsa 

yatırım fonu nezdinde %0 stopaj 

uygulanır. 

 Fon portföyünün %51 ve daha fazlası 

BİST’de işlem gören hisse 

senetlerinden oluşan yatırım 

fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde 

tutulan katılma belgelerinin elden 

çıkartılmasından sağlananlar 

üzerinden stopaj yapılmaz. 

 Kurum kazancına dahil. 

 Stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir. 

 

 % 0 oranında stopaja tabi. 

 Stopaj nihai vergidir,beyan edilmez. 

 

 

 

 Devamlı olarak fon toplam 

değerinin en az %80’i MKYO 

hisse senetleri hariç olmak üzere 

BİST’te işlem gören hisse 

senetlerinden oluşan hisse senedi 

yoğun fonlardan elde edilenler 

%0, diğerlerinden sağlanan 

kazançlar %10 oranında stopaja 

tabi. 

 Menkul kıymet yatırım fonu ve 

borsa yatırım fonu nezdinde %0 

stopaj uygulanır. 

 Fon portföyünün %51 ve daha 

fazlası BİST’de işlem gören hisse 

senetlerinden oluşan yatırım 

fonlarının 1 yıldan fazla süreyle 

elde tutulan katılma belgelerinin 

elden çıkartılmasından 

sağlananlar üzerinden stopaj 

yapılmaz. 

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj 

nihai vergidir. 

 Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince elde 

edilenler beyana tabi (stopaj 

kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 

Her Nevi Tahvil ve 

Bono Faizleri 

(****) 

 Hazine Bonosu 

(HB) 

 Devlet Tahvili 

(DT) 

 Özel Sektör 

Tahvili  

 Finansman 

Bonosu 

 Varlığa Dayalı 

Menkul 

Kıymet 

(Yurtiçinde ihraç 

edilen Kira 

Sertifikalarından 

Elde Edilen Kira 

Gelirleri Dahil) 

 

(1.1.2006 tarihi 

sonrası ihraçlılar) 

 

 Banka, aracı kurum veya ihraççılar 

tarafından %10 oranında stopaj 

kesilir. 

 

 Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez. 

 

 Altına dayalı devler iç borçlanma 

senetlerinden ve kira sertifikalarından 

sağlanan kazançlar %0 oranında 

stopaja tabi. 

 

 

 

 Banka, aracı kurum veya ihraççılar 

tarafından %10 oranında stopaj 

kesilir. 

 

 Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez. 

 

 Altına dayalı devlet iç borçlanma 

senetlerinden ve kira sertifikalarından  

sağlanan kazançlar %0 oranında 

stopaja tabi. 

 

 

 

 DT, HB ile banka ve aracı kurum 

aracılığı ile diğer tahvil ve bonolardan 

elde edilenler % 0 oranında stopaja 

tabi. 

 Banka ve aracı kurum aracılığı ile 

elde edilmeyen özel sektör tahvili, 

varlığa dayalı menkul kıymet, 

finansman bonosu faiz geliri %10, 

oranında stopaja tabi 

 Kurum kazancına dahil. 

 Stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir. 

 

 DT, HB ile banka ve aracı kurum 

aracılığı olsun olmasın diğer tahvil ve 

bonolardan elde edilenler % 10 

oranında stopaja tabi. 

 Altına dayalı devlet iç borçlanma 

senetlerinden ve kira sertifikalarından 

sağlanan kazançlar %0 oranında 

stopaja tabi. 

 Kurum kazancına dahil. 

 Stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir. 

 

 

 

 DT, HB ile banka ve aracı kurum 

aracılığı ile diğer tahvil ve 

bonolardan elde edilenler % 0 

oranında stopaja tabi. 

 Banka ve aracı kurum aracılığı ile 

elde edilmeyen özel sektör tahvili, 

varlığa dayalı menkul kıymet, 

finansman bonosu faiz geliri %10 

oranında stopaja tabi 

 Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez. 

 
 

 

 

 DT, HB ile banka ve aracı 

kurum aracılığı olsun olmasın 

özel sektör tahvili, varlığa 

dayalı menkul kıymet, 

finansman bonosu faiz geliri 

%10 oranında stopaja tabi. 

 

 Altına dayalı devlet iç 

borçlanma senetlerinden ve 

kira sertifikalarından sağlanan 

kazançlar %0 oranında stopaja 

tabi. 

 Stopaj nihai vergidir, beyan 

edilmez. 

 
 

 

Hazine 

Müsteşarlığı ile 

Tam Mükellef 

Kurumlar 

Tarafından Yurt 

Dışında İhraç 

Edilen Eurobond 

Faizleri (Tam 

 

 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç 

edilenlerin faizlerden % 0 stopaj 

kesintisi yapılır. 

 Diğerleri tarafından ihraç edilenlerin 

faizlerden tahvilin vadesine göre 

stopaj kesintisi yapılır: 

 

 

 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç 

edilenlerin faizlerden % 0 stopaj 

kesintisi yapılır. 

 Diğerleri tarafından ihraç edilenlerin 

faizlerden tahvilin vadesine göre 

stopaj kesintisi yapılır: 

 

 

 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç 

edilenlerin faizlerden % 0 stopaj 

kesintisi yapılır. 

 Diğerleri tarafından ihraç edilenlerin 

faizlerden tahvilin vadesine göre 

stopaj kesintisi yapılır: 

 

 

 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç 

edilenlerin faizlerden % 0 stopaj 

kesintisi yapılır. 

 Diğerleri tarafından ihraç edilenlerin 

faizlerden tahvilin vadesine göre 

stopaj kesintisi yapılır: 

 

 

 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç 

edilenlerin faizlerden % 0 stopaj 

kesintisi yapılır. 

 Diğerleri tarafından ihraç edilenlerin 

faizlerden tahvilin vadesine göre 

stopaj kesintisi yapılır: 

 

 

 Hazine Müsteşarlığı tarafından 

ihraç edilenlerin faizlerden % 0 

stopaj kesintisi yapılır. 

 Diğerleri tarafından ihraç 

edilenlerin faizlerden tahvilin 

vadesine göre stopaj kesintisi 

yapılır: 
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Mükellef Varlık 

Kiralama 

Şirketleri 

Tarafından Yurt 

Dışında İhraç 

Edilen Kira 

Sertifikaları dahil) 

(****) 

 

o 1 yıla kadar olanlardan %7,  

o 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan 

%3,  

o 3 yıl ve daha uzun olanlardan 

%0,  

 

 Beyan eşiği hesaplamasında dikkate 

alınan diğer gelirlerle 49.000 TL’yi 

aşarsa tamamı beyana tabi. (*****) 

 

 

o 1 yıla kadar olanlardan %7,  

o 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan 

%3,  

o 3 yıl ve daha uzun olanlardan 

%0,  

 

 Stopaj nihai vergidir. 

 

 

o 1 yıla kadar olanlardan %7,  

o 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan 

%3,  

o 3 yıl ve daha uzun olanlardan 

%0,  

 Kurum kazancına dahil. 

 Stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir. 

 

 

 

o 1 yıla kadar olanlardan % 7,  

o 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan 

%3,  

o 3 yıl ve daha uzun olanlardan 

%0,  

 Kurum kazancına dahil. 

 Stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir. 

 

 

o 1 yıla kadar olanlardan % 7,  

o 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan 

%3,  

o 3 yıl ve daha uzun olanlardan 

%0,  

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj nihai 

vergidir. 

 Dar mükellef kurumun Türkiye’deki 

işyerince elde edilenler beyana tabi 

(stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 

o 1 yıla kadar olanlardan % 7,  

o 1 yıl ile 3 yıl arası 

olanlardan %3,  

o 3 yıl ve daha uzun 

olanlardan %0,  

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj 

nihai vergidir. 

 Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince elde 

edilenler beyana tabi (stopaj 

kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 

Repo Gelirleri, 

Mevduat Faizleri 

(Borsa Para 

Piyasası 

Takasbank’ta elde 

edilenler dahil), 

Faizsiz Kredi 

Veren Kurumların 

(Katılım 

Bankaları/ ÖFK) 

Ödedikleri Kâr 

Payı (****) 

 

 Türkiye’den elde edilenler repo 

gelirleri %15 oranında stopaja 

tabidir.  

 

 Türkiye’de elde edilen mevduat faiz 

gelirleri ve Katılım Bankaları 

tarafından katılma hesabı karşılığında 

ödenen kar payları vadesine göre 

stopaja tabidir. 

 

 02.01.2013 tarihinden önce 

açılmış olan döviz tevdiat 

ve TL mevduat hesaplarına 

ödenen faizler vadeye 

bakılmaksızın % 15 

oranında stopaja tabi. 

 

 

 31.08.2018-30.11.2018 

tarihleri (bu tarihler dahil) 

arasında açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %20 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %16 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %3 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 

 01.12.2018 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen; 

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 

%18, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %15, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13, 

 

 

 Türkiye’den elde edilenler repo 

gelirleri %15 oranında stopaja tabidir.  

 

 Türkiye’de elde edilen mevduat faiz 

gelirleri ve Katılım Bankaları 

tarafından katılma hesabı karşılığında 

ödenen kar payları vadesine göre 

stopaja tabidir. 

 

 02.01.2013 tarihinden önce 

açılmış olan döviz tevdiat ve 

TL mevduat hesaplarına 

ödenen faizler vadeye 

bakılmaksızın % 15 

oranında stopaja tabi. 

 

 

 31.08.2018-30.11.2018 

tarihleri (bu tarihler dahil) 

arasında açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %20 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %16 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %3 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 

 01.12.2018 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen; 

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %15, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13, 

 

 

 

 

 Türkiye’den elde edilenler repo 

gelirleri %15 oranında stopaja tabidir.  

 

 Türkiye’de elde edilen mevduat faiz 

gelirleri ve Katılım Bankaları 

tarafından katılma hesabı karşılığında 

ödenen kar payları vadesine göre 

stopaja tabidir. 

 

 02.01.2013 tarihinden önce 

açılmış olan döviz tevdiat ve 

TL mevduat hesaplarına 

ödenen faizler vadeye 

bakılmaksızın % 15 

oranında stopaja tabi. 

 

 

 31.08.2018-30.11.2018 

tarihleri (bu tarihler dahil) 

arasında açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %20 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %16 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %3 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 

 01.12.2018 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen; 

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %15, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13, 

 

 

 

 

 Türkiye’den elde edilenler repo 

gelirleri %15 oranında stopaja tabidir.  

 

 Türkiye’de elde edilen mevduat faiz 

gelirleri ve Katılım Bankaları 

tarafından katılma hesabı karşılığında 

ödenen kar payları vadesine göre 

stopaja tabidir. 

 

 02.01.2013 tarihinden önce 

açılmış olan döviz tevdiat ve 

TL mevduat hesaplarına 

ödenen faizler vadeye 

bakılmaksızın % 15 

oranında stopaja tabi. 

 

 

 31.08.2018-30.11.2018 

tarihleri (bu tarihler dahil) 

arasında açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %20 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %16 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %3 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 

 01.12.2018 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen; 

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %15, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13, 

 

 

 

 

 Türkiye’den elde edilenler repo 

gelirleri %15 oranında stopaja 

tabidir.  

 

 Türkiye’de elde edilen mevduat faiz 

gelirleri ve Katılım Bankaları 

tarafından katılma hesabı 

karşılığında ödenen kar payları 

vadesine göre stopaja tabidir. 

 

 02.01.2013 tarihinden önce 

açılmış olan döviz tevdiat 

ve TL mevduat hesaplarına 

ödenen faizler vadeye 

bakılmaksızın % 15 

oranında stopaja tabi. 

 

 31.08.2018-30.11.2018 

tarihleri (bu tarihler dahil) 

arasında açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 

%20 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %16 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %3 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 01.12.2018 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen; 

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 

%18, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %15, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13, 

 

 

 

 Türkiye’den elde edilenler repo 

gelirleri %15 oranında stopaja 

tabidir.  

 

 Türkiye’de elde edilen mevduat 

faiz gelirleri ve Katılım Bankaları 

tarafından katılma hesabı 

karşılığında ödenen kar payları 

vadesine göre stopaja tabidir. 

 

 02.01.2013 tarihinden 

önce açılmış olan döviz 

tevdiat ve TL mevduat 

hesaplarına ödenen 

faizler vadeye 

bakılmaksızın % 15 

oranında stopaja tabi. 

 

 31.08.2018-30.11.2018 

tarihleri (bu tarihler 

dahil) arasında açılan 

veya vadesi yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına 

ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli 

hesaplarda %20 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %16 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

%13 

 

-  TL mevduatlara ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli 

hesaplarda %5 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %3 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında 

%15 

 01.12.2018 tarihinden 

itibaren açılan veya 

vadesi yenilenen; 
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-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Altın, Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda  

% 15, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %12, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 

oranında stopaja tabi. 

 

 21.03.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1yıla (1 

yıl dahil) vadeli hesaplarda %20 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %12 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 

 01.05.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-Enflasyon Oranına Bağlı Olarak 

Değişken Faiz Oranı Uygulanan 

Hesaplara Ödenen Faizlerden 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

 

 Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez. 

 

 Yurtdışındaki bankalardan ve 

yurtiçindeki bankaların yurtdışı 

şubeleri ile offshore’dan elde edilen 

repo, mevduat gelirleri ile faizsiz 

kredi veren kurumların ödedikleri kar 

paylarında Türkiye’de stopaj yok, 

diğer stopaja tabi tutulmayan 

gelirlerle birlikte toplamı 2.600 TL’yi 

aşarsa tamamı beyan edilir. (****) 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Altın, Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda  

% 15, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %12, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 

oranında stopaja tabi. 

 

 21.03.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1yıla (1 

yıl dahil) vadeli hesaplarda %20 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %12 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 

 01.05.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-Enflasyon Oranına Bağlı Olarak 

Değişken Faiz Oranı Uygulanan 

Hesaplara Ödenen Faizlerden 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

 

 Stopaj nihai vergidir, beyan edilmez. 

 

 

 

 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Altın, Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda  

% 15, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %12, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 

oranında stopaja tabi. 

 

 21.03.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1yıla (1 

yıl dahil) vadeli hesaplarda %20 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %12 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 

 01.05.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-Enflasyon Oranına Bağlı Olarak 

Değişken Faiz Oranı Uygulanan 

Hesaplara Ödenen Faizlerden 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

 

 Borsa yatırım fonları, emeklilik 

yatırım fonları, menkul kıymetler 

yatırım fonları ve ortaklıkları, konut 

finansman fonları ve varlık finansman 

fonlarının elde ettiği kazançlardan %0 

oranında stopaj yapılır. 

 Kurum kazancına dahil. 

 Stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir.Bankalar arası mevduat ile aracı 

kurumların borsa para piyasasında 

değerlendirdikleri kendilerine ait 

paralara yürütülen faizler stopaja tabi 

değildir. 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Altın, Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda  

% 15, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %12, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 

oranında stopaja tabi. 

 

 21.03.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1yıla (1 

yıl dahil) vadeli hesaplarda %20 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %12 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 

 01.05.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-Enflasyon Oranına Bağlı Olarak 

Değişken Faiz Oranı Uygulanan 

Hesaplara Ödenen Faizlerden 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

 

 Borsa yatırım fonları, emeklilik 

yatırım fonları, menkul kıymetler 

yatırım fonları ve ortaklıkları, konut 

finansman fonları ve varlık finansman 

fonlarının elde ettiği kazançlardan %0 

oranında stopaj yapılır. 

 Kurum kazancına dahil. 

 Stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir. 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Altın, Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda  

% 15, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %12, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 

oranında stopaja tabi. 

 

 21.03.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1yıla (1 

yıl dahil) vadeli hesaplarda %20 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18 

 

-  TL mevduatlara ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 

%15 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %12 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında %15 

 

 01.05.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya vadesi 

yenilenen;  

 

-Enflasyon Oranına Bağlı Olarak 

Değişken Faiz Oranı Uygulanan 

Hesaplara Ödenen Faizlerden 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

 

- Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj nihai 

vergidir. 

 Dar mükellef kurumun Türkiye’deki 

işyerince elde edilenler beyana ve 

vergiye tabi (stopaj kurumlar 

vergisinden mahsup edilir). 

-  Döviz tevdiat hesaplarına 

ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli 

hesaplarda %18, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %15, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

%13, 

 

-  TL mevduatlara ödenen 

faizlerden 

- Altın, Vadesiz ve ihbarlı hesaplar 

ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli 

hesaplarda  % 15, 

- 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda %12, 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

%10, 

oranında stopaja tabi. 

 

 21.03.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya 

vadesi yenilenen;  

 

-  Döviz tevdiat hesaplarına 

ödenen faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1yıla 

(1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %20 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

%18 

 

-  TL mevduatlara ödenen 

faizlerden 

- Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 

aya kadar (6 ay dahil) vadeli 

hesaplarda %15 

- 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) 

hesaplarda %12 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 

%10 

-Altın vadeli mevduat hesaplarında 

%15 

 

 01.05.2019 tarihinden 

itibaren açılan veya 

vadesi yenilenen;  

 

-Enflasyon Oranına Bağlı Olarak 

Değişken Faiz Oranı Uygulanan 

Hesaplara Ödenen Faizlerden 

 

- 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj 

nihai vergidir. 
 Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince elde 

edilenler beyana ve vergiye tabi 

(stopaj kurumlar vergisinden 

mahsup edilir.) 
 

 
 

Tam Mükellef 

Kurumlardan Elde 

 

 Kar dağıtımı yapan kurum tarafından 

%15 oranında stopaj yapılır. 

 

 Kar dağıtımı yapan kurum tarafından 

% 15 oranında stopaj yapılır.   

 

 Stopaja tabi değil. 

 İştirak kazançları istisnası 

 

 Vergiden muaf olanlara dağıtılanlarda 

%15, diğerlerinde stopaja tabi değil. 

 

Kar dağıtımı yapan kurum tarafından 

%15 oranında stopaj yapılır. (G.Y.O., 

 

Kar dağıtımı yapan kurum 

tarafından %15 oranında stopaj 
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Edilen Kar Payı 

 

(G.Y.O., M.K.Y.O., Girişim 

Sermayesi Y.O. kar dağıtımında %0 

oranında stopaj yapılır.) 

 Karın sermayeye ilavesi halinde 

stopaj yapılmaz. 

 Kurum nezdindeki stopaj öncesi 

(brüt) tutarın yarısı istisna, kalan tutar  

beyan eşiği hesaplamasında dikkate 

alınan diğer gelirlerle 49.000 TL’yi 

aşarsa tamamı beyan edilir. (*****) 

 Kâr payı üzerinden dağıtan kurum 

nezdinde yapılan stopajın tamamı 

beyannamedeki vergiden mahsup 

edilir.  

 

(G.Y.O., M.K.Y.O., Girişim 

Sermayesi Y.O. kar dağıtımında %0 

oranında stopaj yapılır.) 

 Karın sermayeye ilavesi halinde stopaj 

yapılmaz. 

 Stopaj nihai vergidir. 

 Beyan edilmez.  

 

 

 

uygulanarak vergi dışı bırakılır 

(yatırım ortaklıkları kâr payları 

istisnadan yararlanamaz). (KVK md 

5/1(a)(1)) 

 

 İştirak kazançları istisnası 

uygulanarak vergi dışı bırakılır 

(yatırım ortaklıkları kâr payları 

istisnadan yararlanamaz). (KVK md 

5/1(a)(1)) 

 

M.K.Y.O., Girişim Sermayesi Y.O. 

kar dağıtımında %0 oranında stopaj 

yapılır.) 

 Dar mükellef kurumun Türkiye’deki 

işyerince elde edilenler kurum 

kazancına dahil edilir ve iştirak 

kazançları istisnası uygulanarak vergi 

dışı bırakılır (yatırım ortaklıkları kar 

payları istisnadan 

yararlanamaz).(KVK md 5/1(a)(1)) 

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj nihai 

vergidir. 

 

yapılır. ((G.Y.O., M.K.Y.O., 

Girişim Sermayesi Y.O. kar 

dağıtımında %0 oranında stopaj 

yapılır.) 

 Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince elde 

edilenler kurum kazancına dahil 

edilir ve iştirak kazançları istisnası 

uygulanarak vergi dışı bırakılır 

(yatırım ortaklıkları kar payları 

istisnadan yararlanamaz).(KVK 

md 5/1(a)(1)) 

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj 

nihai vergidir. 

 

BİST’de işlem 

gören Aracı 

Kuruluş 

Varantlarıdan 

Elde Edilen 

Kazançlar 

 

 BİST’de işlem gören ve hisse 

senetlerine ve hisse senedi 

endekslerine dayalı aracı kuruluş 

varantlarından elde edilen kazançlar  

% 0 oranında stopaja tabi. 

 Diğer dayanak varlık ya da 

göstergelere dayalı olarak ihraç 

edilmiş varantlardan elde edilen 

kazançlar %10 oranında stopaja tabi. 

 Stopaj nihai vergidir. 

 Beyan edilmez. 

 

 BİST’de işlem gören ve hisse 

senetlerine ve hisse senedi 

endekslerine dayalı aracı kuruluş 

varantlarından elde edilen kazançlar  

% 0 oranında stopaja tabi. 

 Diğer dayanak varlık ya da 

göstergelere dayalı olarak ihraç 

edilmiş varantlardan elde edilen 

kazançlar %10 oranında stopaja tabi. 

 Stopaj nihai vergidir. 

 Beyan edilmez  

 

 % 0 oranında stopaja tabi. 

 Kurum kazancına dahil. 

  

 

 BİST’de işlem gören ve hisse 

senetlerine ve hisse senedi 

endekslerine dayalı aracı kuruluş 

varantlarından elde edilen kazançlar  

% 0 oranında stopaja tabi. 

 Diğer dayanak varlık ya da 

göstergelere dayalı olarak ihraç 

edilmiş varantlardan elde edilen 

kazançlar %10 oranında stopaja tabi 

 Kurum kazancına dahil edilir. 

 Stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 

 % 0 oranında stopaja tabi. 

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj nihai 

vergidir. 

 Dar mükellef kurumun Türkiye’deki 

işyerince elde edilenler beyana tabi 

(stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 

 

 BİST’de işlem gören ve hisse 

senetlerine ve hisse senedi 

endekslerine dayalı aracı kuruluş 

varantlarından elde edilen 

kazançlar  % 0 oranında stopaja 

tabi. 

 Diğer dayanak varlık ya da 

göstergelere dayalı olarak ihraç 

edilmiş varantlardan elde edilen 

kazançlar %10 oranında stopaja 

tabi. 

 Kurum kazancına dahil edilir. 

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj 

nihai vergidir. 

 Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince elde 

edilenler beyana tabi (stopaj 

kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 

Hisse Senedi Alım 

Satım Kazancı 

 

( 1.1.2006 

tarihinden sonra 

iktisap edilenler ) 

 

 BİST’de işlem gören menkul kıymet 

yatırım ortaklıklarının hisse 

senetlerinin satışından elde edilen 

kazançlar  %10, BİST’de işlem gören 

diğer hisse senetlerinin satışından 

elde edilen kazançlar %0 oranında 

stopaja tabi. Stopaj nihai vergidir. 

Beyan edilmez. 

 BİST’de işlem görmeyen ve SPK’ya 

kayıtlı olsa bile banka ve aracı 

kurumlar vasıtasıyla elde edilmeyen 

alım satım kazancı (örneğin yabancı 

hisse senetleri satışından) beyana 

tabidir. Beyana tabi kazancın 

tespitinde, elde bulundurma 

dönemindeki (son ay hariç) Yİ-ÜFE 

artışı %10 veya daha fazla olursa 

maliyet revizesi sonrası tutar beyan 

edilir. 

 1 yıldan fazla elde tutulan BİST’de 

işlem gören hisse senetlerinden elde 

edilen kazançlar stopaja tabi değil, 

beyan edilmez. 

 2 yıldan fazla elde tutulan tam 

mükellef kurumlara ait hisse 

senetlerinden (hisse senedi veya 

geçici ilmuhaberlerin basılı olması 

şartıyla) elde edilen kazançlar 

 

 BİST’de işlem gören menkul kıymet 

yatırım ortaklıklarının hisse 

senetlerinin satışından elde edilen 

kazançlar %10, BİST’de işlem gören 

diğer hisse senetlerinin satışından elde 

edilen kazançlar %0 oranında stopaja 

tabi. Stopaj nihai vergidir. Beyan 

edilmez. 

 BİST’de işlem görmeyen ve SPK’ya 

kayıtlı olsa bile banka ve aracı 

kurumlar vasıtasıyla elde edilmeyen 

alım satım kazancı (örneğin yabancı 

hisse senetleri satışından) beyana 

tabidir.  

 1 yıldan fazla elde tutulan BİST’de 

işlem gören hisse senetlerinden elde 

edilen kazançlar stopaja tabi değil, 

beyan edilmez. 

 2 yıldan fazla elde tutulan tam 

mükellef kurumlara ait hisse 

senetlerinden (hisse senedi veya 

geçici ilmuhaberlerin basılı olması 

şartıyla) elde edilen kazançlar 

istisnadır. 

 Borsada işlem görmeyenlerin ivazsız 

olarak iktisap edilenlerinden elde 

edilen kazançlar beyana ve stopaja 

tabi değil. 

 

 BİST’de işlem gören tüm hisse 

senetlerinin satışından elde edilen 

kazançlar  %0 oranında stopaja tabi, 

diğerlerinde stopaj yok. 

 Kurum kazancına dahil. 

 KVK’ nın 5/1-e bendindeki şartların 

yerine getirilmesi halinde kazancın 

%75’ i kurumlar vergisinden istisna 

olur. 

 

 BİST’de işlem gören menkul kıymet 

yatırım ortaklıklarının hisse 

senetlerinin satışından elde edilen 

kazançlar  %10, BİST’de işlem gören 

diğer hisse senetlerinin satışından elde 

edilen kazançlar %0 oranında stopaja 

tabi, diğerlerinde stopaj yok 

 Kurum kazancına dahil. 

 KVK’ nın 5/1-e bendindeki şartların 

yerine getirilmesi halinde kazancın 

%75’ i kurumlar vergisinden istisna 

olur. 

 

 BİST’de işlem gören tüm hisse 

senetlerinin satışından elde edilen 

kazançlar  %0 oranında stopaja tabi. 

o Türkiye’de işyeri aracılığı ile 

elde edilmeyenler yönünden 

stopaj nihai vergidir. 

o Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince elde 

edilenler beyana tabi (stopaj 

kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 BİST’de işlem görmeyen ve SPK’ya 

kayıtlı olsa bile banka ve aracı kurum 

aracılığı olmaksızın alım satımı 

yapılan hisse senetlerinden sağlanan 

kazançlar beyana tabi. 

 Kur farkından doğan kazanç vergi 

dışı. Ancak kur farkının 

vergilenmemesi için kazancın sadece 

bu şekilde iktisap edilen menkul 

kıymetler ve iştirak hisselerinin satış 

kazancı ve/veya bunların temettü ve 

faiz gelirlerinden ibaret bulunması 

şarttır. 

 

 BİST’de işlem gören menkul 

kıymet yatırım ortaklıklarının 

hisse senetlerinin satışından elde 

edilen kazançlar  %10 (1 yıldan 

fazla elde tutulanlardan stopaj 

yapılmaz.) 

  BİST’de işlem gören diğer hisse 

senetlerinin satışından elde edilen 

kazançlar %0 oranında stopaja 

tabi,  

o Türkiye’de işyeri aracılığı ile 

elde edilmeyenler yönünden 

stopaj nihai vergidir. 

 Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince elde 

edilenler beyana tabi (stopaj 

kurumlar vergisinden mahsup 

edilir).BİST’de işlem görmeyen 

ve SPK’ya kayıtlı olsa bile banka 

ve aracı kurum aracılığı 

olmaksızın alım satımı yapılan 

hisse senetlerinden sağlanan 

kazançlar beyana tabi. 

 Kur farkından doğan kazanç vergi 

dışı. Ancak kur farkının 

vergilenmemesi için kazancın 

sadece bu şekilde iktisap edilen 

menkul kıymetler ve iştirak 
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istisnadır. 

 Borsada işlem görmeyenlerin ivazsız 

olarak iktisap edilenlerinden elde 

edilen kazançlar beyana ve stopaja 

tabi değil. 

 

Kur farkından doğan kazanç vergi 

dışı. 

 

hisselerinin satış kazancı ve/veya 

bunların temettü ve faiz 

gelirlerinden ibaret bulunması 

şarttır. 

Devlet Tahvili, 

Hazine Bonosu, 

Özel Sektör 

Tahvili,  

Finansman 

Bonosu, 

Varlığa Dayalı 

Menkul Kıymet 

Alım Satım 

Kazançı (Tam 

Mükellef Varlık 

Kiralama 

Şirketleri 

Tarafından Yurt 

İçinde İhraç 

Edilen Kira 

Sertifikaları dahil) 

 

( 1.1.2006 

tarihinden sonra 

ihraç edilmiş 

olanlar ) 

 

Devlet tahvilleri ve hazine bonosu 

için: 

 

 %10 oranında stopaja tabi. 

 Altına dayalı devlet iç borçlanma 

senetleri %0 

 Stopaj nihai vergidir. 

 Beyan edilmez. 

 

Özel Sektör Tahvil vb. için: 

 

1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla 

Türkiye’de ihraç edilenlerden elde 

edilen kazançlar; 

 

- %10 oranında stopaja tabi. 

- Stopaj nihai vergidir.  

- Beyan edilmez. 

 

2) Banka ve aracı kurum aracılığı 

olmaksızın ihraç edilen tahviller ile tam 

mükellef kurumlar tarafından yurt 

dışında ihraç edilen tahvillerden 

sağlanan kazançlar;  

 

- Stopaja tabi değil. 

- Alım satım kazancı Türk Lirası 

bazında hesaplanır. 

- Yİ-ÜFE artış oranının %10 veya 

üzerinde olması şartıyla,  

iktisap bedeli elden çıkarıldığı ay hariç 

olmak üzere Yİ-ÜFE  

artış oranında artırılabilir. 

- Alım satım zararları, alım satım 

kârlarına mahsup edilir.  

- Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan 

edilir. 

Devlet tahvilleri ve hazine bonosu 

için: 

 

 %10 oranında stopaja tabi. 

 Altına dayalı devlet iç borçlanma 

senetleri %0, 

 Stopaj nihai vergidir. 

 Beyan edilmez 

  

Özel Sektör Tahvil vb. için: 

 

1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla  

Türkiye’de ihraç edilenlerden sağlanan  

kazançlar; 

 

- %10 oranında stopaja tabi.  

- Stopaj nihai vergidir. 

- Beyan edilmez. 

 

2) Banka ve aracı kurum aracılığı 

olmaksızın ihraç edilenlerden Türkiye’de 

sağlanan kazançlar;  

 

- Stopaja tabi değil. 

- Alım satım kazancı Türk Lirası bazında  

hesaplanır. 

- Yİ-ÜFE artış oranının %10 veya 

üzerinde olması şartıyla, iktisap bedeli 

elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere 

Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir. 

- Alım satım zararları, alım satım 

kârlarına mahsup edilir. (2) 

- Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan 

edilir. 

 

3) Tam mükellef kurumlar tarafından 

yurt dışında ihraç edilen tahvillerden 

sağlanan kazançlar; 

 

- Stopaja tabi değil.  

- Beyan edilmez. 

 

 %0 oranında stopaj tabi. 

 Kurum kazancına dahil. 

Banka ve aracı kurum aracılığı 

olmaksızın ihraç edilenlerden Türkiye’de 

sağlanan kazançlar; stopaja tabi değil 

 

 

 

 %10 oranında stopaj tabi.  

 Banka ve aracı kurum aracılığı 

olmaksızın ihraç edilenlerden 

Türkiye’de sağlanan kazançlar;  

stopaja tabi değil 

 Kurum kazancına dahil. 

 Stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir. 

 

 

 

 %0 oranında stopaja tabi. 

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj nihai 

vergidir. 

 Dar mükellef kurumun Türkiye’deki 

işyerince elde edilenler beyana tabi 

(stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 Banka ve aracı kurum aracılığı 

olmaksızın ihraç edilenlerden 

Türkiye’de sağlanan kazançlar;  

stopaja tabi değil 

 

- Kur farkından doğan kazançlar vergiye 

tabi değil  

-Kurumlar vergisinden sonra ana 

merkeze aktarılan kısmı %15 oranında 

stopaja tabi 

 

 

 %10 oranında stopaja tabi. 

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj 

nihai vergidir. 

 Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince elde 

edilenler beyana tabi (stopaj 

kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 Banka ve aracı kurum aracılığı 

olmaksızın ihraç edilenlerden 

Türkiye’de sağlanan kazançlar;  

stopaja tabi değil 

 

-Kur farkından doğan kazançlar 

vergiye tabi değil 

-Kurumlar vergisinden sonra ana 

merkeze aktarılan kısmı %15 

oranında stopaja tabi 

 

Hazine 

Müsteşarlığı ile 

Tam Mükellef 

Kurumlar 

Tarafından Yurt 

Dışında İhraç 

Edilen 

Eurobondların 

((Tam Mükellef 

Varlık Kiralama 

Şirketleri 

Tarafından Yurt 

Dışında İhraç 

Edilen Kira 

Sertifikaları dahil) 

Alım 

SatımKazancı 

 

      Stopaja tabi değil. 

 

1.1.2006 tarihinden sonra;  

 Alım satım kazancı Türk Lirası 

bazında hesaplanır.  

 Yİ-ÜFE artış oranının %10 veya 

üzerinde olması şartıyla,  iktisap 

bedeli elden çıkarıldığı ay hariç 

olmak üzere Yİ-ÜFE  artış 

oranında artırılabilir.  

 Alım satım zararları, alım satım 

kârlarına mahsup edilir. 

Kazancın tutarı ne olursa olsun beyan 

edilir. 

 

1.1.2006 tarihinden önce; 

 

 Alım satım kazancı Türk 

Lirası bazında 

 

 Stopaja tabi değil. 

 Beyan edilmez. 

 

 

 Stopaja tabi değil. 

 Kurum kazancına dahil. 

 

 Stopaja tabi değil. 

 Kurum kazancına dahil. 

 

 Stopaja tabi değil. 

 Beyan edilmez. 

 

 

 

 Stopaja tabi değil. 

 Beyan edilmez. 
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hesaplanır.  

 - İktisap bedeli, herhangi 

bir şarta bağlı 

olmaksızın, elden   

çıkarıldığı ay hariç olmak üzere 

Yİ-ÜFE artış oranında artırılabilir.  

 - Alım satım zararları, 

alım satım kârlarına 

mahsup edilir. (2)  

 - Diğer alım satım 

kazançlarıyla birlikte 

2020 yılı için 40.000  

TL’si vergiden istisnadır. 

İstisnayı aşan kısım 

beyan edilir. 

 

Vadeli İşlem ve 

Opsiyon 

Sözleşmelerinden 

Elde Edilen 

Kazançlar 

 

 VOB’da ve tezgahüstü piyasalarda 

banka ve aracı kurumlarla veya 

bunlar aracılığıyla yapılan; 

o Hisse senetlerine veya hisse 

senedi endekslerine dayalı 

kontratlardan elde edilen 

kazançlar % 0 oranında stopaja 

tabi. 

o Diğer kontratlardan sağlanan 

kazançlar % 10 oranında stopaja 

tabi. 

 Stopaj nihai vergidir. 

 Beyan edilmez. 

 

 

 VOB’da ve tezgahüstü piyasalarda 

banka ve aracı kurumlarla 

yapılmayan veya bunlar aracılığı 

olmaksızın yapılanlar beyana tabi. 

 

 VOB’da ve tezgahüstü piyasalarda 

banka ve aracı kurumlarla veya bunlar 

aracılığıyla yapılan; 

o Hisse senetlerine veya hisse 

senedi endekslerine dayalı 

kontratlardan elde edilen 

kazançlar % 0 oranında stopaja 

tabi. 

o Diğer kontratlardan sağlanan 

kazançlar % 10 oranında stopaja 

tabi. 

 Stopaj nihai vergidir. 

 Beyan edilmez. 

 

 

 VOB’da ve tezgahüstü piyasalarda 

banka ve aracı kurumlarla yapılmayan 

veya bunlar aracılığı olmaksızın 

yapılanlar beyana tabi. 

 

 VOB’ da yapılan işlemlerden elde 

edilen kazançlar % 0 oranında stopaja 

tabi.  

 Tezgahüstü piyasalarda yapılan vadeli 

işlem ve opsiyon işlemlerinden elde 

edilen kazançlar stopaja tabi değil. 

 Kurum kazancına dahil. 

  

 

 VOB’da yapılan hisse senetlerine 

veya hisse senedi endekslerine dayalı 

kontratlardan elde edilen kazançlar 

%0, 

 VOB’da yapılan diğer kontratlardan 

elde edilen kazançlar % 10 oranında 

stopaja tabi. 

 

 Tezgahüstü piyasalarda yapılan vadeli 

işlem ve opsiyon işlemlerinden elde 

edilen kazançlar stopaja tabi değil. 

 Kurum kazancına dahil. 

 Ödenen stopaj, beyanname üzerinde 

hesaplanan kurumlar vergisinden 

mahsup edilir. 

 

 VOB’ da ve tezgahüstü piyasalarda 

banka ve aracı kurumlarla veya 

bunlar aracılığıyla yapılanlar %0 

stopaja tabi 

 Banka ve benzeri finans 

kurumlarının VOB dışında banka ve 

aracı kurum aracılığıyla yaptıkları 

işlemlerden elde ettikleri kazançlar 

stopaja tabi değil.  

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj nihai 

vergidir. 

 Dar mükellef kurumun Türkiye’deki 

işyerince elde edilenler beyana tabi  

 

(stopaj kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 

 

 VOB’ da ve tezgahüstü 

piyasalarda banka ve aracı 

kurumlarla veya bunlar 

aracılığıyla yapılan: 

o Hisse senetlerine veya hisse 

senedi endekslerine dayalı 

kontratlardan elde edilen 

kazançlar % 0 oranında 

stopaja tabi. 

o Diğer kontratlardan sağlanan 

kazançlar % 10 oranında 

stopaja tabi. 

 Banka ve benzeri finans 

kurumlarının VOB dışında banka 

ve aracı kurum aracılığıyla 

yaptıkları işlemlerden elde 

ettikleri kazançlar stopaja tabi 

değil.  

 Türkiye’de işyeri aracılığı ile elde 

edilmeyenler yönünden stopaj 

nihai vergidir. 

 Dar mükellef kurumun 

Türkiye’deki işyerince elde 

edilenler beyana tabi (stopaj 

kurumlar vergisinden mahsup 

edilir). 

 

 

(*) Uluslararası vergi anlaşmaları dikkate alınmalıdır.  

 

(**) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tabi fonlar   

 

(***)Kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayan Türkiye’de kurulu anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere benzer nitelikteki yabancı kurumlar ile Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 

aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü.  

 

(****) Yurt dışında elde edilenlerin Türkiye’de stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarıyla birlikte toplamı 2.600 TL’yi aşmıyorsa beyan edilmez, aşıyorsa tamamı beyan edilir.  

 

(*****) Beyan sınırı, varsa Türkiye’de stopaja tabi tutulmuş diğer  menkul  sermaye iratları (mevduat faizi,  repo, yatırım fonu kâr payı, ÖFK kâr payı hariç)  ve gayrimenkul sermaye iratlarının (örn. işyeri kira geliri) eğer  yararlanıyorsa enflasyon indirimi ve 

istisna sonrası tutarları eklenmek suretiyle dikkate alınır. Birden sonraki işverenden elde edilen brüt ücret, 49.000 TL’yi aşarsa ücretler ile MSİ ve GMSİ’nin tamamı beyan edilir  

 

(*******) İşbu “Menkul Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Tablo”, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. müşterilerine yalnızca bir ön bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu belge esas alınarak işlem yapılması öncesinde, müşterilerimizin mutlaka 

hesaplarını incelemeleri ve yukarıda yer alan açıklamaları uzman kişilere de danışarak mutabık kalmaları gerekmektedir. Bu mutabakat sağlanmadan resmi kurumlar nezdinde yapılacak bir takım işlemlerden kaynaklanabilecek olası sorunlarda Yapı ve Kredi 

Bankası A.Ş. hiç bir şekilde sorumluluk kabul etmez. 


