
TL mevduatlar, Banka bono/tahvilleri ile bazı yatırım fonu kazançlarında 31 Mart 2022 tarihine kadar 
dikkate alınan geçici süreli indirimli vergi oranları 1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 
5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

TL Mevduat Stopaj Oranlarındaki Geçici Uygulamanın Uzatılması: 
 

1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2022 

tarihine kadar olan mevduat stopaj oranlarına ilişkin geçici uygulamanın 30 Haziran 2022 tarihine 

kadar uzatılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bugün yayımlanan 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 30.06.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve ilk düzenlemenin 

yürürlüğe girdiği tarih olan 30.09.2020 ile 30.06.2022 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya 

vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizlere aşağıdaki oranlar uygulanacaktır. 

. 

 

 

TL Mevduat Faizi 30.06.2022 tarihine 

kadar açılacak 

hesaplara uygulanacak 

Geçici Oranlar 

30.09.2020 tarihi öncesi açılan 

hesaplara ilişkin uygulanan 

oranlar 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya 

kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda 

%5 %15 

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 

hesaplarda 

%3 %12 

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 %10 

Enflasyon oranına bağlı olarak 

değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan 

uzun vadeli hesaplarda 

%0 %0 

 
 

 

 

 YP Mevduat ve altın mevduat hesaplarına uygulanan mevcut stopaj oranlarında bir değişiklik 

yapılmamıştır. 

 
 

Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizlerden;  

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 20% 

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda  18% 

 
 
 
 
 
 
Banka Bono/Tahvil ve Kira Sertifikalarına Geçici Süreyle Uygulanacak Stopaj Oranlarındaki 
Değişiklik: 



 
1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2022 
tarihine kadar olan banka bono/tahvil ve kira sertifikalarına ilişkin geçici uygulamanın 30 Haziran 
2022 tarihine kadar uzatılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 
 
Bu kapsamda, 23 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında iktisap edilen Bankalar 
tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının 
bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir 
ve kazançlara vadeye göre değişen oranlarda stopaj uygulanmaya devam edilecektir. Konuya ilişkin 
özet tablo aşağıdaki gibi olup bu oranlar gerçek kişi ve diğer kurumlar (sermaye şirketi ve yatırım fonu 
statüsünde olmayanlar) tarafından elde edilen kazançlara uygulanmaktadır.  

 

Bankalar tarafından ihraç 

edilen tahvil / bono 

& Varlık kiralama şirketleri 

tarafından ihraç edilen kira 

sertifikaları 

23.12.2020 - 

30.06.2022 

arasında iktisap 

edilenler için 

geçici oranlar 

 

24.05.2020 – 

22.12.2020 tarihi 

arasında iktisap 

edilenler) 

 

24.05.2020 öncesi 

iktisap edilenler 

Vadesi 6 aya kadar (6 ay 

dahil) olanlara sağlanan 

gelirlerden 

%5 %15 %10 

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl 

dahil) olanlara sağlanan 

gelirlerden 

%3 %15 & %10 (1 yıl 
dahiller için) 

%10 

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara 

sağlanan gelirlerden 

%0 %10 %10 

6 aydan az süreyle (6 ay 

dahil) elde tutulanların elden 

çıkarılmasından doğan 

kazançlardan  

%5 %15 & %10 %10 

1 yıldan az süreyle (1 yıl 

dahil) elde tutulanların elden 

çıkarılmasından doğan 

kazançlardan  

%3 %15 & %10 %10 

1 yıldan fazla süreyle elde 

tutulanların elden 

çıkarılmasından doğan 

kazançlardan 

%0 %10 %10 

 
 
 
Yatırım Fonlarına İlişkin Kazançlara Geçici Süreyle Uygulanacak Stopaj Oranlarında Değişiklik: 
 
1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 5360 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Mart 2021 
tarihine kadar olan yatırım fonlarına ilişkin kazançlara uygulanacak geçici uygulamanın 30 Haziran 
2022 tarihine kadar uzatılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. 
 



Bu kapsamda, 23 Aralık 2020 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında iktisap edilen (değişken, karma, 
eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları 
hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında stopaj uygulanmaya devam 
edilecektir. Konuya ilişkin özet tablo aşağıdaki gibi olup bu oranlar gerçek kişi ve diğer kurumlar 
(sermaye şirketi ve yatırım fonu statüsünde olmayanlar) tarafından elde edilen kazançlara 
uygulanmaktadır.  
 
 

Yatırım Fonları 23.12.2020 - 

30.06.2022 arasında 

iktisap edilenler için 

geçici oranlar 

23.12.2020 tarihi öncesi iktisap 

edilenler 

değişken, karma, eurobond, dış 

borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 

unvanında “döviz” ifadesi geçen 

yatırım fonları hariç olmak üzere 

yatırım fonlarından elde edilen gelir 

ve kazançlara 

 

%0 

 

%10 (hisse senedi yoğun fonlar 

%0) 

 
 
Güncelleme tarihi: 01.04.2022 


