
       

 

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ 
MADDESİNDE YER ALAN VE İNDİRİMLİ OLARAK 

UYGULANAN BAZI STOPAJ ORANLARININ UYGULAMA 
SÜRESİ 30.06.2023 TARİHİNE KADAR UZATILDI 

____________________________________________________________ 
 

  Sirküler No: 2022/110 
    İstanbul, 30.12.2022   
_______________________________________________________________ 

29.12.2022 tarih ve 32058 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 6618 Sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı indirimli stopaj oranlarında süre uzatımına gidilmiştir.  

Buna göre; GVK. Geçici 67’nci maddesi ile ilgili 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2, 

3, 4 ve 5’inci maddesinde yer alan aşağıdaki stopaj oranlarının uygulama süreleri 

31.12.2022 tarihinden 30.06.2023 tarihine uzatılmıştır.  

I) TL Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kâr Payları Stopaj Oranları:  

- 30.09.2022-30.06.2023 tarihleri arasında açılan vadesiz ve özel cari hesaplara,  

- Vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara,  

ödenecek faizler ve kâr paylarına, 30.06.2023 tarihine kadar aşağıdaki stopaj oranları 
uygulanacaktır.  

Mevduat faizlerinden;  

• Vadesiz ve ihbarlı hesaplarda %5,  

• 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,  

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

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,  

• Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun 

vadeli hesaplarda %0,  

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar 
paylarından;  

• Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplarda %5  

• 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,  

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

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.  



 

II) Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık 
Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları Stopaj Oranları  

23.12.2020-30.06.2023 tarihleri arasında iktisap edilmiş olan;  

• Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve 
kazançlara,  

• Fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen 
kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, 

30.06.2023 tarihine kadar uygulanacak stopaj oranları şöyledir:  

- Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,  

- Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,  

- Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,  

- 6 aydan az süreyle tutulanların elden çıkarılması doğan kazançlardan %5, 

- 1 yıldan az süreyle tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3, - 1 

yıldan çok süreyle tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.  

III) Yatırım Fonlarından Elde Edilen Gelir ve Kazançların Stopaj Oranları  

23.12.2020-30.06.2023 tarihleri arasında iktisap edilen yatırım fonlarından elde 

edilen gelir ve kazançlara 30.06.2023 tarihine kadar %0 oranında stopaj 

uygulanacaktır.  

Ancak; değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile 
unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları %0 stopaj uygulaması kapsamında 
değildir.  

 
IV) İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde 
Edilen Gelir ve Kazançlara Uygulanacak Stopaj Oranı 

 

28/6/2022 ile 30/06/2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilmiş olan ve 6362 

sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları bu şirketlerin 

kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları tarafından ihraç 

edilen 



 

✓ Varlığa dayalı menkul kıymetler,  

✓ İpoteğe dayalı menkul kıymetler,  

✓ İpotek teminatlı menkul kıymetler ve  

✓ Varlık teminatlı menkul kıymetlerden  

elde edilen gelir ve kazançlara 30.06.2023 tarihine kadar  %5 stopaj oranı 
uygulanacaktır. 

Bu oranın %0 olarak uygulandığı herhangi bir değişikliğe neden olmamaktadır. 

 

V) Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları İle Kira Sertifikalarından Elde Edilen 
Gelirlere Uygulanan Stopaj Oranı 

 

22 Aralık 2021 tarihi ile 30 Haziran 2023 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen; 

- Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine Bonolarından 

elde edilen gelir ve kazançlar ile 

- 4749 Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 

sertifikalarından elde dilen gelir ve kazançlar, 

üzerinden %0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

Saygılarımızla. 

 

RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member Of RSM International 
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