
Tam Mükellef Gerçek Kişi Tam Mükellef Kurum Dar Mükellef Gerçek Kişi
Dar Mükellef Kurum (Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi 

bulunmayan)

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. 

Altında dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri için 
stopaj oranı %0'dır.

Altında dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri için 
stopaj oranı %0'dır.

Altında dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri için 
stopaj oranı %0'dır.

Altında dayalı devlet iç borçlanma senetlerinden elde edilen faiz gelirleri için 
stopaj oranı %0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen devlet 
tahvili ve hazine bonosundan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranı 
%0'dır.

Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen devlet 
tahvili ve hazine bonosundan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranı 
%0'dır.

Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği faiz gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
22.12.2021-31.12.2022 (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen devlet 
tahvili ve hazine bonosundan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranı 
%0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
22.12.2021-31.12.2022 (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen devlet 
tahvili ve hazine bonosundan elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranı  
%0'dır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği 
faiz gelirileri üzerinden stopaj yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.

Elde edilen faiz gelirleri kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir.
Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Faiz gelirleri üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergi  beyanname üzerinde 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. 

Altında dayalı devlet iç borçlanma senetlerinin elde çıkarılması sonucu 
sağlanan kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Altında dayalı devlet iç borçlanma senetlerinin elden çıkarılması sonucu 
sağlanan kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Altında dayalı devlet iç borçlanma senetlerinin elden çıkarılması sonucu 
sağlanan kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Altında dayalı devlet iç borçlanma senetlerinin elden çıkarılması sonucu 
sağlanan kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen devlet 
tahvili ve hazine bonosunun elden çıkarılması sonucu sağlanan kazançlar 
için stopaj oranı %0'dır.

Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
devlet tahvili ve hazine bonosunun elde çıkarılması sonucu sağlanan 
kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen devlet 
tahvili ve hazine bonosunun elden çıkarılması sonucu sağlanan kazançlar 
için %0'dır.

Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
22.12.2021-31.12.2022 (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen devlet 
tahvili ve hazine bonosunun elden çıkarılması sonucu sağlanan kazançlar 
için stopaj oranı %0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
22.12.2021-31.12.2022 (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen  devlet 
tahvili ve hazine bonosunun elden çıkarılması sonucu elde edilen kazançlar 
için stopaj oranı  %0'dır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği 
kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.

Elde edilen satış kazancı kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir.
Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Kazancın üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler beyanname üzerinde 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. 

24.05.2020'den (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca onaylanmış finansman bonolarından elde edilen gelirler için 
stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020'den (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca onaylanmış finansman bonolarından elde edilen gelirler için 
stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020'den (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca onaylanmış finansman bonolarından elde edilen gelirler için 
stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020'den (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca onaylanmış finansman bonolarından elde edilen gelirler için 
stopaj oranı %15'tir.

Bankalar tarafından ihraç edilen ve 23.12.2020-31.03.2022 (bu tarihler 
dahil) arasında iktisap edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirlere 
uygulanacak stopaj oranları;   
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlar için %5,                                                    
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlar için %3,
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlar için %0,

Bankalar tarafından ihraç edilen ve 23.12.2020-31.03.2022  (bu tarihler 
dahil) arasında iktisap edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirlere 
uygulanacak stopaj oranları;                                                                                                   
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlar için %5,
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlar için %3,
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlariçin %0,

Bankalar tarafından ihraç edilen ve 23.12.2020-31.03.2022  (bu tarihler 
dahil) arasında iktisap edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirlere 
uygulanacak stopaj oranları;                                                                                                
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlar için %5,                                                             
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlar için %3,
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlariçin %0,

Bankalar tarafından ihraç edilen ve 23.12.2020-31.03.2022  (bu tarihler 
dahil) arasında iktisap edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirlere 
uygulanacak stopaj oranları;                                                                                                             
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlar için %5,                                                             
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlar için %3,                                              
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlariçin %0,

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği faiz gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği 
faiz gelirileri üzerinden stopaj yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.

Elde edilen faiz gelirleri kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir.
Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Faiz gelirleri üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergi  beyanname üzerinde 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. 

24.05.2020'den (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca onaylanmış finansman bonolarının elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar için stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020'den (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca onaylanmış finansman bonolarının elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar için stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020'den (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca onaylanmış finansman bonolarının elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar için stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020'den (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen ve Sermaye Piyasası 
Kurulu'nca onaylanmış finansman bonolarının elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar için stopaj oranı %15'tir.

Bankalar tarafından ihraç edilen ve 23.12.2020-31.03.2022 (bu tarihler 
dahil) arasında iktisap edilen tahvil ve bonolardan;                                                                      
i) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %5
ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %3
iii) 1 yıldan fazla süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %0

Bankalar tarafından ihraç edilen ve 23.12.2020-31.03.2022  (bu tarihler 
dahil) arasında iktisap edilen tahvil ve bonolardan;                                                                           
i) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %5
ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %3
iii) 1 yıldan fazla süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %0

Bankalar tarafından ihraç edilen ve 23.12.2020-31.03.2022 (bu tarihler 
dahil) arasında iktisap edilen tahvil ve bonolardan;                                                                      
i) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %5
ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %3
iii) 1 yıldan fazla süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %0

Bankalar tarafından ihraç edilen ve 23.12.2020-31.03.2022  (bu tarihler 
dahil) arasında iktisap edilen tahvil ve bonolardan;                                                                                                         
i) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %5
ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %3
iii) 1 yıldan fazla süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %0

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği 
kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.

Elden çıkarmadan doğan kazançlar kurumlar vergisi beyannamesine dahil 
edilir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Elden çıkarmadan doğan kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen 
vergiler beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup 
edilir.

Devlet Tahvili ve 
Hazine Bonosu Faiz 

Gelirleri

Devlet Tahvili ve 
Hazine Bonosu Alım 

Satım Kazançları

Özel Sektör Tahvil ve 
Bono (Finansman 
Bonosu, İTMK ve 
VTMK dahil) Faiz 

Gelirleri

Özel Sektör Tahvil ve 
Bono  (Finansman 
Bonosu, İTMK ve 

VTMK dahil) Alım 
Satım Kazançları

#Gizlilik Sınıfı: Kurum İçi



Tam Mükellef Gerçek Kişi Tam Mükellef Kurum Dar Mükellef Gerçek Kişi
Dar Mükellef Kurum (Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi 

bulunmayan)

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda beliritilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda beliritlen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir.

24.05.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen, varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira 
sertifikalarından elde edilen gelirler için stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen, varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira 
sertifikalarından elde edilen gelirler için stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen, varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira 
sertifikalarından elde edilen gelirler için stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren iktisap edilen, varlık 
kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira 
sertifikalarından elde edilen gelirler için stopaj oranı %15'tir.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen, 
fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarından;                                                                                                        
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen, 
fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarından;                                                                                                    
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen, 
fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarından;                                                                                           
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen, 
fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarından;                                                                                                     
i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,
iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

  
4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı  %0'dır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı  %0'dır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı  %0'dır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen gelirler için stopaj 
oranı  %0'dır. 

22.12.2021-31.12.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen 
4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için stopaj oranı 
%0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen 
4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için stopaj oranı 
%0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen 
4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için stopaj oranı 
%0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen 
4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için stopaj oranı 
%0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen gelirler için stopaj oranı %0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği faiz gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği 
kira sertifikası kar payı üzerinden stopaj yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.

Kira sertifikası kar payları kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir.
Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Kira sertifikası kar payı üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergi beyanname 
üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda beliritlen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde  %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir.

24.05.2020 tarihinden (bu tarih dahil)  itibaren Varlık kiralama şirketleri 
tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarının elde 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar için stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020 tarihinden (bu tarih dahil)  itibaren Varlık kiralama şirketleri 
tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarının elde 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar için stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020 tarihinden (bu tarih dahil)  itibaren Varlık kiralama şirketleri 
tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarının elde 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar için stopaj oranı %15'tir.

24.05.2020 tarihinden (bu tarih dahil)  itibaren Varlık kiralama şirketleri 
tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarının elde 
çıkarılmasından sağlanan kazançlar için stopaj oranı %15'tir.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen, 
fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarından;                                                                                              
i) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %5
ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %3
iii) 1 yıldan fazla süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %0

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen, 
fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarından;                                                                                                  
i) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %5
ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %3
iii) 1 yıldan fazla süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %0

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen, 
fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarından;                                                                                             
i) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %5
ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %3
iii) 1 yıldan fazla süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %0

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen, 
fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarından;                                                                                               
i) 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %5
ii) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %3
iii) 1 yıldan fazla süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elde çıkarılmasından 
doğan kazançlardan %0

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarının elde çıkarılmasından sağlanan 
kazançlar için stopaj oranı  %0'dır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarının elde çıkarılmasından sağlanan 
kazançlar için stopaj oranı  %0'dır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarının elde çıkarılmasından sağlanan 
kazançlar için stopaj oranı  %0'dır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarının elde çıkarılmasından sağlanan 
kazançlar için stopaj oranı  %0'dır. 

22.12.2021-31.12.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen 
4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen kira sertifikalarının elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar 
için stopaj oranı %0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen 
4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen kira sertifikalarının elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar 
için stopaj oranı %0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen 
4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen kira sertifikalarının elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar 
için stopaj oranı %0'dır.

22.12.2021-31.12.2022 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında iktisap edilen 
4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
ihraç edilen kira sertifikalarının elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar 
için stopaj oranı %0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının kira 
sertifikasının elde çıkarılması sonucu sağladığı kazanç üzerinden stopaj 
yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.

Kira sertifikasının elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar kurumlar 
vergisi beyannamesine dahil edilir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Kira sertifikaının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar üzerinden tevkif 
suretiyle ödenen vergiler beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar 
vergisinden mahsup edilir.

Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar payı %10 kar payı stopajına 
tabidir.

Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar payı stopaja tabi değildir.
Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar payı %10 kar payı stopajına 
tabidir.

Tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kar payı %10 kar payı stopajına 
tabidir.

Kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisnadır
Dağıtılan kar payı kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve aynı 
beyannamede iştirak kazancı olarak istisna uygulanmak suretiyle kurumlar 
vergisi hesabına konu edilmez.

Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez. Stopaj nihai vergi olup beyanname verilmez.

Kar payının brüt tutarının yarısı tek başına veya tevkifata tabi tutulmuş 
ücret, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 
70.000 TL'yi aşarsa, kar payının istisna dışı olan brüt tutarının yarısı gelir 
vergisi beyannamesi ile beyan edilir. (Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 62. 
maddesinde belirtilen kazançlar hariç)

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Kar payının beyan edilmesi durumunda tevkif edilen verginin tamamı gelir 
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetlerinin elde çıkarılmasından 
sağlanan kazançlar için stopaj oranı %0'dır. Bu gelirler için stopaj nihai vergi 
olup beyanname verilmez.

Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetlerinin elde çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır. 

Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetlerinin elde çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır. Bu gelirler için stopaj nihai 
vergi olup beyanname verilmez.

Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören hisse senetlerinin elde çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır. Bu gelirler için stopaj nihai 
vergi olup beyanname verilmez.

Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören ve bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar stopaja tabi değildir. Bu gelirler için beyanname 
verilmez.

Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören ve bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar stopaja tabi değildir. 

Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören ve bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar stopaja tabi değildir. Bu gelirler için beyanname 
verilmez.

Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören ve bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar stopaja tabi değildir. Bu gelirler için beyanname 
verilmez.

Tam mükellef kurumlara ait olup iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 
senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için beyanname  
verilmez. Gelirin bankalar aracılığı ile elde edilmesi halinde %10 stopaj 
uygulanır

Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Tam mükellef kurumlara ait olup iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 
senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar için beyanname  
verilmez. Gelirin bankalar aracılığı ile elde edilmesi halinde %10 stopaj 
uygulanır

Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

İvazsız olarak elde edilen hisse senetlerinin elde çıkarılmasından elde edilen 
kazançlar için beyanname verilmez. Gelirin bankalar aracılığı ile elde 
edilmesi halinde %10 stopaj uygulanır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının hisse 
senedi alım satım kazancı üzerinden stopaj yapılmaz.

İvazsız olarak elde edilen hisse senetlerinin elde çıkarılmasından elde edilen 
kazançlar için beyanname verilmez. Gelirin bankalar aracılığı ile elde 
edilmesi halinde %10 stopaj uygulanır.

Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeyen pay senedi alım satım işlemlerinden 
sağlanan kazançlar stopaja tabi değildir.
Kurumlar vergisine tabi olup 15 gün içinde özel beyanname ile beyan edilir.  
Kurumlar vergisi sonrası kalan tutar %10 oranında kar dağıtımı stopajına 
tabidir.

Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeyen pay senedi alım satım işlemlerinden 
sağlanan kazançlar; Gelir Vergisi Kanunu’nun genel vergileme hükümlerine 
göre beyan edilecektir. 

Hisse senedi alım satımından elde edilen kazanç kurumlar vergisi 
beyananmesine dahil edilir ve şartların gerçekleşmesi halinde kazancın 
%75'ine iştirak hissesi satış kazancı istisnası uygulanır. Şartların 
sağlanmaması halinde beyannameye konu kazanç üzerinden kurumlar 
vergisi ödenir.

 Borsa İstanbul A.Ş’de işlem görmeyen pay senedi alım satım işlemlerinden 
sağlanan kazançlar; Gelir Vergisi Kanunu’nun genel hükümlerine göre beyan 
edilecektir. 

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Kira Sertifikası Alım 
Satım Kazancı

Hisse Senedi Kar Payı 
(Yatırım fon ve 

ortaklıkları hariç)

Hisse Senedi Alım 
Satım Kazancı 

(Yatırım Ortakıkları 
hariç)

Kira Sertifkası Kar 
Payı

#Gizlilik Sınıfı: Kurum İçi



Tam Mükellef Gerçek Kişi Tam Mükellef Kurum Dar Mükellef Gerçek Kişi
Dar Mükellef Kurum (Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi 

bulunmayan)

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda beliritlen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde  %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinin elde çıkarılmasından elde 
edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinin elde çıkarılmasından elde 
edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinin elde çıkarılmasından elde 
edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinin elde çıkarılmasından elde 
edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında 
sağlanan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında 
sağlanan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında 
sağlanan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında 
sağlanan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen, 
(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 
unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından 
elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen, 
(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 
unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından 
elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen, 
(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 
unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından 
elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen, 
(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 
unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından 
elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

Bu gelirler için beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Bu gelirler için beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının yatırım 
fonu katılma belgelerini elden çıkarması sonucu sağladığı kazanç üzerinden 
stopaj yapılmaz.

Bu gelirler için beyanname verilmez

Elde edilen kazanç kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir. 
Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazanç üzerinden tevkif 
suretiyle ödenen vergi beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar 
vergisinden mahsup edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde  %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

Hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

İki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı %0'dır.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen, 
(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 
unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından 
elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen, 
(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 
unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından 
elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen, 
(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 
unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından 
elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

23.12.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) iktisap edilen, 
(değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 
unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından 
elde edilen gelir ve kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Bu gelirler için beyanname verilmez.
Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Bu gelirler için beyanname verilmez. Bu gelirler için beyanname verilmez.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettiği 
kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz.

Elde edilen kazanç kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir. 

Girişim sermayesi yatırım fonundan elde edilen kazançlar ile portföyünde 
yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve 
bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonları hariç diğer 
yatırım fonlarından elde edilen kazançlar kurumlar vergisi beyannamesine 
dahil edilir ancak iştirak kazançları istisnası uygulanarak ödenmesi gereken 
kurumlar vergisini etkilemez.

%0 stopaja tabidir %0 stopaja tabidir. %0 stopaja tabidir %0 stopaja tabidir

Kar payının brüt tutarının yarısı gelir vergisinden istisnadır Dağıtılan kar payı kurumlar vergisi beyannamesi ile beyan edilir. Beyana konu edilmez. Beyana konu edilmez.

Kar payının brüt tutarının yarısı tek başına veya tevkifata tabi tutulmuş 
ücret, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 
70.000 TL'yi aşarsa, kar payının istisna dışı olan brüt tutarının yarısı gelir 
vergisi beyannamesi ile beyan edilir.

Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından elde edilen kar payı da kurumlar 
vergisi beyannamesi ile beyan edilir ancak beyanname üzerinden iştirak 
kazancı istisnası olarak gösterilmek suretiyle kurumlar vergisi hesabına 
konu edilmez.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda beliritlen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde  %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir.

Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören ve bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından 
sağlanan kazançlar stopaja tabi değildir. 

Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören ve bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar stopaja tabi değildir. 

Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören ve bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar stopaja tabi değildir. 

Tam mükellef kurumlara ait olup Borsa İstanbul AŞ'de işlem gören ve bir 
yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından 
elde edilen kazançlar stopaja tabi değildir.

Beyannameye konu edilmez.
Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Beyannameye konu edilmez.
Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının hisse 
senedi alım satımı  sonucu sağladığı kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Beyannameye konu edilmez

Hisse senedi alım satımından elde edilen kazanç kurumlar vergisi 
beyananmesine dahil edilir ve şartların gerçekleşmesi halinde kazancın 
%75'ine iştirak hissesi satış kazancı istisnası uygulanır. Şartların 
sağlanmaması halinde beyannameye konu kazanç üzerinden kurumlar 
vergisi ödenir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Kazancın beyannameye dahil edilmesi halinde tevkif suretiyle ödenen 
vergiler beyanname üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Yatırım Fonu Katılma 
Belgelerinin Elden 

Çıkarılmasından 
Sağlanan Kazanç

Yatırım Ortaklığı Kar 
Payı

Yatırım Ortaklığı 
Hisse Senedi Alım 

Satım Kazancı

Yatırım Fonu Kar Payı

#Gizlilik Sınıfı: Kurum İçi



Tam Mükellef Gerçek Kişi Tam Mükellef Kurum Dar Mükellef Gerçek Kişi
Dar Mükellef Kurum (Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi 

bulunmayan)

Mevduat faizleri için stopaj oranı; 

i)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
%15, 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12, 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan
uzun vadeli hesaplarda % 0 
v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından
dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0
vi)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk
lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

Mevduat faizleri için stopaj oranı; 

i)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
%15, 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12, 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan
uzun vadeli hesaplarda % 0 
v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından
dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0
vi)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk
lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

Mevduat faizleri için stopaj oranı; 

i)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
%15, 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12, 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan
uzun vadeli hesaplarda % 0 
v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından
dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0
vi)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk
lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

Mevduat faizleri için stopaj oranı; 

i)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda
%15, 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12, 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 
iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan
uzun vadeli hesaplarda % 0 
v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından
dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0
vi)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk
lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

30.09.2020-31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) açılan vadesiz 
ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu 
tarihler dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara 
ödenecek faizler için stopaj oranı; 

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 
v)Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından 
dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0 
vi)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk 
lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

30.09.2020-31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) açılan vadesiz 
ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu 
tarihler dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara 
ödenecek faizler için stopaj oranı; 

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 
v)Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından 
dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0 
vi)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk 
lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

30.09.2020-31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) açılan vadesiz 
ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu 
tarihler dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara 
ödenecek faizler için stopaj oranı; 

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 
v)Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından 
dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0 
vi)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk 
lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

30.09.2020-31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) açılan vadesiz 
ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu 
tarihler dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara 
ödenecek faizler için stopaj oranı; 

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 
v)Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından 
dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0 
vi)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk 
lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler stopaja tabi 
değildir.

Menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonu, konut finansman fonu ve 
varlık finansman fonu dahil) ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları 
tarafından elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler stopaja tabi 
değildir.

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler stopaja tabi 
değildir.

Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez.
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler stopaja tabi 
değildir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının hisse 
senedi alım satımı  sonucu sağladığı kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.

Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez. Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez.

Elde edilen faiz geliri kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir tevkif 
suretiyle ödenen vergiler hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları ile altın 
cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına 
çevrilen mevduat hesapları için ödenen faiz tutarı kurumlar vergisinden 
istisnadır. 

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler için stopaj oranı 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda
%20, 
ii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler için stopaj oranı 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda
%20, 
ii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler için stopaj oranı 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda
%20, 
ii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,

Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler için stopaj oranı 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda
%20, 
ii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18,

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler stopaja tabi 
değildir.

Menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonu, konut finansman fonu ve 
varlık finansman fonu dahil) ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları 
tarafından elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler stopaja tabi 
değildir.

Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler stopaja tabi 
değildir.

Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez.
Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler stopaja tabi 
değildir.

Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez. Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının hisse 
senedi alım satımı  sonucu sağladığı kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Elde edilen faiz geliri kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir.

Faiz geliri üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergi beyanname üzerinde 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

%15 vergiye tabidir. %15 vergiye tabidir. %15 vergiye tabidir. %15 vergiye tabidir.

Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez.
Menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonu, konut finansman fonu ve 
varlık finansman fonu dahil) ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları 
tarafından elde edilen faiz gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez. Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının hisse 
senedi alım satımı  sonucu sağladığı kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Elde edilen faiz geliri kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir.

Faiz geliri üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergi beyanname üzerinde 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

%0 stopaja tabidir. %0 stopaja tabidir. %0 stopaja tabidir. %0 stopaja tabidir.

Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının hisse 
senedi alım satımı  sonucu sağladığı kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.

Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez. Stopaj nihai vergidir beyannameye dahil edilmez.

Faiz geliri ve dengeleme primi kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir 
ancak istisna uygulanması nedeniyle kurumlar vergisi hesabına konu 
edilmez.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Mevduat Faizleri

Döviz Tevdiat Faizleri

Ters Repo Kazançları

Kur Korumalı 
Mevduat Faiz ve 

Dengeleme Primi

#Gizlilik Sınıfı: Kurum İçi



Tam Mükellef Gerçek Kişi Tam Mükellef Kurum Dar Mükellef Gerçek Kişi
Dar Mükellef Kurum (Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi 

bulunmayan)

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda beliritlen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde  %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir.

Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinden elde edilen kazançlar için stopaj oranı%0'dır

Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinden elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır

Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinden elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır

Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon 
sözleşmelerinden elde edilen kazançlar için stopaj oranı %0'dır

Beyannameye konu edilmez.
Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Beyannameye konu edilmez.
Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SPKanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Tam mükellef kurumların kendi aralarında ve Türkiye'de işyeri veya daimi 
temsilcisi bulunan dar mükellef kurumlarla yaptıkları vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmeleri stopaja tabi değildir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Dar mükellef bankaların kendi aralarında veya tam mülkellef kurumlarla 
yaptıkları vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri stopaja tabi değildir.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının hisse 
senedi alım satımı  sonucu sağladığı kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.

Beyannameye konu edilmez.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar kurumlar 
vergisi beyannamesine konu edilir .

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler beyanname üzerinde 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda beliritlen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde  %10 stopaja tabidir. Aşağıda belirtilen durumlar haricinde %10 stopaja tabidir.

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup Borsa İstanbul'da 
işlem gören aracı kuruluş varantalarından elde edilen kazançlar için stopaj 
oranı %0'dır.

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup Borsa İstanbul'da 
işlem gören aracı kuruluş varantalarından elde edilen kazançlar için stopaj 
oranı %0'dır.

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup Borsa İstanbul'da 
işlem gören aracı kuruluş varantalarından elde edilen kazançlar için stopaj 
oranı %0'dır.

Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup Borsa İstanbul'da 
işlem gören aracı kuruluş varantalarından elde edilen kazançlar için stopaj 
oranı %0'dır.

Beyannameye konu edilmez.
Sermaye şirketleri ile SPK'nın düzenleme ve denetime tabi fonlar tarafından 
elde edilen gelirleri için stopaj oranı %0'dır.

Beyannameye konu edilmez.
Sermaye şirketleri ile benzer nitelikteki yabancı kurumların ve SP Kanunu'na 
göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları ile benzer nitelikteki 
yabancı kurumların elde ettiği kazançlar için stopaj oranı %0'dır.

Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan malî ve teknik 
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere 
kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat 
sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına 
dağıtmaksızın, kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar ile 
18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi 
kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet 
vermek amacıyla kurulan kurumlar ve emeklilik yatırım fonlarının hisse 
senedi alım satımı  sonucu sağladığı kazanç üzerinden stopaj yapılmaz.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Beyannameye konu edilmez

Varantlardan elde edilen kazançlar kurumlar vergisi beyannamesine konu 
edilir.

Çifte vergilemeyi önleme anlaşması hükümlerinin dikkate alınması 
gerekmektedir.

Kazançlar üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler beyanname üzerinde 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir.

Faiz gelirinin yıllık tutarının 3.800 TL'yi aşması halinde beyannameya konu 
edilmesi gerekir.

Faiz gelirinin kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir. Beyannameye konu edilmez. Beyannameye konu edilmez.

%0 stopaja tabidir %0 stopaja tabidir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir.

Faiz gelirinin yıllık tutarı tek başına veya tevkifata tabi tutulmuş ücret, 
menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 70.000 
TL'yi aşarsa gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir.

Faiz geliri kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilir. Beyannameye konu edilmez Beyannameye konu edilmez.

Faiz gelirinin beyan edilmesi durumunda tevkif edilen verginin tamamı gelir 
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Faiz gelirinin beyan edilmesi durumunda tevkif edilen verginin tamamı gelir 
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir.

Tahvillerin elde çıkarılmasından elde edilen kazanç tespit edilirken şartların 
oluşması halinde maliyetin endekslenmesi gerekir.

Tahvillerin elden çıkarılmasından elde edilen kazanç kurumlar vergisi 
beyannamesine konu edilir.

Beyannameye konu edilmez. Beyannameye konu edilmez.

Elde edilen kazanç gelir vergisi beyannamesine konu edilir.

Tahvilin ihraç anından sahip olduğu orijinal vadeye göre aşağıdaki oranlarda 
stopaja tabidir.

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 7, 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden % 0

Tahvilin ihraç anından sahip olduğu orijinal vadeye göre aşağıdaki oranlarda 
stopaja tabidir.

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 7, 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden % 0

Tahvilin ihraç anından sahip olduğu orijinal vadeye göre aşağıdaki oranlarda 
stopaja tabidir.

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 7, 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden % 0

Tahvilin ihraç anından sahip olduğu orijinal vadeye göre aşağıdaki oranlarda 
stopaja tabidir.

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden % 7, 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden % 3,
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden % 0

Faiz gelirinin yıllık tutarı tek başına veya tevkifata tabi tutulmuş ücret, 
menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları ile birlikte 70.000 
TL'yi aşarsa gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir.

Faiz gelirinin kurumlar vergisi beyannamesine konu edilmesi 
gerekmektedir.

Beyannameye konu edilmez. Beyannameye konu edilmez.

Faiz gelirlerinin beyannameye konu edilmesi halinde tevkif edilen vergi 
mahsup edilir.

Faiz gelirlerinin beyannameye konu edilmesi halinde tevkif edilen vergi 
mahsup edilir.

Stopaj, faiz ödemesini yapan ihraçcı kurum tarafından yapılır. Stopaj, faiz ödemesini yapan ihraçcı kurum tarafından yapılır. 

Stopaj, faiz ödemesini yapan ihraçcı kurum tarafından yapılır. Stopaj, faiz ödemesini yapan ihraçcı kurum tarafından yapılır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı  %0'dır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı  %0'dır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı  %0'dır. 

4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından 
yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için 
stopaj oranı  %0'dır. 

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen
kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı vadelerine göre
aşağıdaki gibidir.

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 7, 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3, 
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden % 0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen
kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı vadelerine göre
aşağıdaki gibidir.

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 7, 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3, 
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden % 0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen
kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı vadelerine göre
aşağıdaki gibidir.

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 7, 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3, 
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden % 0

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen
kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı vadelerine göre
aşağıdaki gibidir.

 i) Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden % 7, 
ii) Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden % 3, 
iii) Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden % 0

Kira sertfikasından elde edilen kazançların yıllık tutarı tek başına veya 
tevkifata tabi tutulmuş ücret, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul 
sermaye iratları ile birlikte 70.000 TL'yi aşarsa gelir vergisi beyannamesi ile 
beyan edilir.

Kira sertfikasından elde edilen kazançların kurumlar vergisi beyannamesine 
konu edilmesi gerekmektedir.

Beyannameye konu edilmez. Beyannameye konu edilmez.

Kira sertifikasından elde edilen kazançların beyannameye konu edilmesi 
halinde tevkif edilen vergi mahsup edilir.

Kira sertifikasından elde edilen kazançların beyannameye konu edilmesi 
halinde tevkif edilen vergi mahsup edilir.

Stopaj, faiz ödemesini yapan ihraçcı kurum tarafından yapılır. Stopaj, faiz ödemesini yapan ihraçcı kurum tarafından yapılır. Stopaj, faiz ödemesini yapan ihraçcı kurum tarafından yapılır. Stopaj, faiz ödemesini yapan ihraçcı kurum tarafından yapılır. 

Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir.

Tahvillerin elde çıkarılmasından elde edilen kazanç tespit edilirken şartların 
oluşması halinde maliyetin endekslenmesi gerekir.

Tahvillerin elden çıkarılmasından elde edilen kazanç kurumlar vergisi 
beyannamesine konu edilir.

Beyannameye konu edilmez. Beyannameye konu edilmez.

Tahvillerin elde çıkarılmasından elde edilen kazanç gelir vergisi 
beyannamesine konu edilir.

Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir. Stopaja tabi değildir.

Kira sertifikasının  elde çıkarılmasından elde edilen kazanç tespit edilirken 
şartların oluşması halinde maliyetin endekslenmesi gerekir.

Kira sertifikasının elde çıkarılmasından elde edilen kazanç kurumlar vergisi 
beyannamesine konu edilir.

Beyannameye konu edilmez. Beyannameye konu edilmez.

Kira sertifikasının elde çıkarılmasından elde edilen kazanç gelir vergisi 
beyannamesine konu edilir.

* : Bu tablo 7 Şubat 2022 tarihinde yürürlükte olan mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. Tablo, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bu tablonun içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez. . 

Özel Sektör 
Tarafından 

Yurtdışında İhraç 
Edilen Tahvillerden 

Elde Edilen Faiz 
Gelirleri

Yurtdışında İhraç 
Edilen Kira Sertifikası 

Kar Payları

 Yurtdışında İhraç 
Edilen Özel Sektör 

Tahvillerinin 
(Eurobond) Elden 
Çıkarılmasından 

Sağlanan Kazançlar

Yurtdışında İhraç 
Edilen Kira 

Sertifikasının Elden 
Çıkarılmasından 

Sağlanan Kazançlar

Vadeli İşlem ve 
Opsiyon 

Sözleşmelerinden 
Elde Edilen Kazançlar

Varantlardan Elde 
Edilen Kazançlar

Off-Shore Mevduat 
Faiz Gelirleri

Hazine Tarafından 
Yurtdışında İhraç 

Edilen Tahvillerden 
(Eurobond) Elde 

Edilen Faiz Gelirleri

Hazine Tarafından 
Yurtdışında İhraç 
Edilen Tahvillerin 
(Eurobond) Elden 

Çıkarılmasından Elde 
Edilen Kazançlar

#Gizlilik Sınıfı: Kurum İçi


