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SİRKÜLER SAYI: 2021/125                                                  01.06.2021  

 

 

VADESİZ VE ÖZEL CARİ HESAPLARA ÖDENECEK FAİZ VE KÂR 
PAYLARI, BANKALAR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN TAHVİL VE 
BONOLAR İLE FON KULLANICISININ BANKALAR OLDUĞU KİRA 
SERTİFİKALARINDA VE BAZI YATIRIM FONU KAZANÇLARINDA 
VERGİ KESİNTİSİ UYGULAMASINA DAİR GEÇİCİ 
DÜZENLEMELERİN SÜRESİ UZATILMIŞTIR   
 

01.04.2021 tarih ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3755 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. maddesine ilişkin 

olarak stopaj oranlarını düzenleyen 2006/10731 sayılı Kararnamenin geçici 2. ve 

geçici 3. maddelerinin 31.03.2021 tarihinde biten süreleri 31.05.2021 tarihine kadar 

uzatılmıştı.  

 

Buna göre, mevduat faizleri ve katılım bankası kâr paylarında düşük oranlı tevkifat 

uygulaması ile bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolar ile varlık kiralama 

şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları ile yatırım fonlarından elde edilen gelir 

ve kazançlarda tevkifat oranlarına dair düzenlemenin süresi 31.03.2021 tarihinden 

31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştı.  

 

Bu düzenleme hakkında 02/04/2021 – 2021/74 sayılı sirkülerde bilgilendirme 

yapmıştık.  

 

 

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3023.pdf
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Bu defa 01.06.2021 tarih ve Mükerrer 31498 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 4027 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin uygulama süresi 

31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

Söz konusu süre uzatımı düzenlemesi, 01.06.2021 tarihinden itibaren açılan veya 

vadesi yenilenen hesaplara ve 01.06.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar 

tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon 

kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 

sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 

iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere 

01.06.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.  
 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK 

4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı  

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr

  

mailto:eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
mailto:gogredik@mazarsdenge.com.tr


CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4027

1 Haziran 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

1 Haziran 2021 SALI                              Resmî Gazete                      Sayı : 31498 (Mükerrer)


