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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 01.10.2021 

Sirküler No     : 2021.69 
 

 

Konu :  1 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4561 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TL mevduat faizleri, kâr 

payları  ile Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar, 

varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 

sertifikalarında tevkifat oran indirimlerinin uygulama süresi, 31 

Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

Özet : 1 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4561 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin 

uygulama süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Buna göre; TL mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından 

TL katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları üzerinden 

vadesine göre %5, %3 ve %0 oranlarında tevkifat yapılacaktır. 
Söz konusu tevkifat oranları, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu 

tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve 

kâr payları ile 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri 

arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında 

yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına 

uygulanacaktır. 

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 kazançlardan oran 

indirimlerinin uygulama süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 
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Adres: Küçükbakkalköy Mah. 

Vedat Günyol Cad. Defne Sok. 

No:1 Flora Residence K:11 

D.141- 142 Ataşehir/İSTANBUL 

 

Tel        : 0.216.340 00 86 

Fax       : 0.216.340 00 87 

E-posta: info@erkymm.com  

 

www.erkymm.com  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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1. Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına 

ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranları 

30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi 

Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’a 

geçici 2. madde eklenmişti. Bu düzenlemeyle Karar’ın 1. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (2) ve 

(3) numaralı alt bentlerinde değişiklikler yapılmıştı. 

Bu değişiklikle Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından 

TL cinsinden katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle 
(31 Aralık 2020 tarihine kadar) düşürülmüştü. Ardından bu uygulamanın süresi; 

- 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  31 Mart 2021 tarihine, 

- 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  31 Mayıs 2021 tarihine, 

- 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Temmuz 2021 tarihine, 

- 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  30 Eylül 2021 tarihine, 

kadar uzatılmıştı. 

Belirtilen kararlarla, döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma 

hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştı. 

Bu kez 1 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz 
konusu oran indirimlerinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Buna göre; 

- 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kâr 

payları ile 

- 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler 
arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, 

aşağıdaki tevkifat oranları uygulanacaktır. 

A. Mevduat faizlerinden; 

  Tevkifat oranı 

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 

 

B. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından; 

  Tevkifat oranı 

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 

 

Yeni bir uzatma olmadığı taktirde, yukarıdaki 15 aylık sürenin sona erdiği tarihi izleyen günden (1 
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Ocak 2022) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kar payları ile aynı tarihten (1 

Ocak 2022) itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına daha 
önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır. 

  

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 

sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlarda tevkifat oranları 

23 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir 

Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı 

Karar’a geçici 3. madde eklenmişti. 

Söz konusu geçici maddenin 1. fıkrasıyla, 23 Aralık 2020 tarihi ile 31 Mart 2021 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 kazançlardan yapılacak olan tevkifatın oranları, tahvil veya kira 
sertifikasının vadesine veya elde tutma süresine bağlı olarak düşürülmüştü. 

Ardından bu uygulamanın süresi; 

- 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
1
  31 Mayıs 2021 tarihine, 

- 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
2
  31 Temmuz 2021 tarihine, 

- 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
3
 30 Eylül 2021 tarihine, 

kadar uzatılmıştı. 

Bu kez 1 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz 

konusu oran indirimlerinin uygulama süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Buna göre; 23 Aralık 2020 tarihi ile 31 Aralık 2021 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 kazançlardan aşağıdaki oranlarda tevkifat yapılacaktır: 

  Tevkifat oranı 

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 

 

Banka dışındaki şirket ve kurumların ihraç ettiği söz konusu menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve 
kazançlar için bu düzenlemeler uygulanmayacaktır. 

                                                           
1
  01.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

2
  01.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

3
 30.07.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Diğer taraftan, 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23 Aralık 2020-31 Mart 2021 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 kazançlar üzerinden 

yapılacak tevkifatın oranı ise %0’a (sıfır) düşürülmüştü. Ardından bu uygulamanın süresi; 3755 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile  31 Mayıs 2021 tarihine, 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  31 Temmuz 
2021 tarihine, 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de  30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 

Bu kez 1 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4561 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

yukarıdaki 30 Eylül 2021 tarihi 31 Aralık 2021 olarak değiştirilmiştir. Buna göre 31 Aralık 2021 

tarihine kadar iktisap edilen yukarıdaki yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar 

üzerinden %0 (sıfır) oranında tevkifat yapılacaktır. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


