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SİRKÜLER NO: POZ-2021 / 29                     İST, 02.04.2021 
 
 
ÖZET: 
 

 01 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3755 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile düşürülen tevkifat oranlarının uygulama süresi 31.05.2021 
tarihine uzatıldı 
 

 
1. Düşürülen tevkifat oranlarının uygulama süresi 31.05.2021 tarihine uzatıldı 
 
30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat 
faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları 
30.09.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici süreyle düşürülmüş; 
daha sonra 23.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
uygulama süresi 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 
 
Bu kez 3755 sayılı Karar ile bu süre 31.05.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. Buna 
göre mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat 
oranları aşağıdaki gibi uygulanacaktır. 
 
Mevduat faizlerinden; 
  

 Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5, 
 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 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 hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5, 
 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3, 
 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0. 

 
2. Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar  ile fon 
kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 
sertifikalarına uygulanan tevkifat oranları 
 
Söz konusu Karar ile 23.12.2020 tarihi ile 31.05.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 
bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon 
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kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından 
elde edilen gelir ve kazançlara aşağıdaki oranlar uygulanacaktır. 
 
 Vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %5, 
 Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden %3, 
 Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0, 
 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5, 
 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3, 
 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0 

 
3. Yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır 
 
23.12.2020 tarihi ile 31.05.2021 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, 
eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile ünvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları 
hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat 
uygulanacaktır. 
 
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210401-15.pdf 
 
Saygılarımızla… 

  
 


