
GELİRLERİN TÜRÜ STOPAJ DURUMU 2021 YILI BEYAN DURUMU

 T.C. Devlet Tahvil ve Hazine Bonosu faiz gelirleri ( vade sonu beklenerek 
itfada ve ara dönemlerde kupon  faizlerinin tahsili)                                 

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir.
Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

(1.01.2006 tarihinden ÖNCE ihraç edilmiş olan Devlet Tahvili ve Hazine Bonları faizi yıllık beyana tabi diğer gelir unsurları 
ile birlikte 

53.000 TL'yi aşarsa  yıllık beyan esasında Gelir Vergisine tabidir.)

T.C. Devlet Tahvil ve Hazine Bonosu , Özel sektör tahvilleri,
 alım satımından sağlanan kazançlar (VDMK, finansman bonosu dahil) Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir. 23.05.2020 tarihinden sonra iktisap edilen 

özel sektör şirket finansman bonosu (ve kiralama sertifikaları) satış kazançlarında Stopaj Oranı %15’tir.
Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

(1.01.2006 tarihinden ÖNCE ihraç edilmiş olan Devlet Tahvili ve Hazine Bonları satış kazancı yıllık beyan esasında Gelir 
Vergisine tabidir.)

T.C. Hazinesi tarafından yurt dışında ihraç edilen Eurobond faiz gelirleri
Stopaj oranı:% 0

Yıllık beyana tabi diğer gelir unsurları ile birlikte 
53.000 TL'yi aşarsa  tamamı

beyana tabidir. Enflasyon indirimi uygulanmaz. Gelir vade bitiminde ve kupon tahsilatlarında elde edilir.

 T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilen Eurobond alım satım kazançları  (Türkiye'deki özel sektör tarafından 
yurt dışında ihraç edilen tahvil ve eurobondlar dahil)

Vergi Stopajı yoktur.

Yıllık beyana tabidir.  Kazancın tespitinde ÜFE endekslemesi yapılarak iktisap maliyeti arttırılır ( ÜFE artış oranının %10 
veya üzerinde olması şartıyla) İstisna uygulaması bulunmdığından kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir. Alım 

satım kazancı, alış maliyeti ve satış bedeli TL'sına çevrilerek TL bazında hesaplanır. (2006 yılından önce ihraç edilmiş 
olanlarda 43.000 TL vergi istisnası vardır.)

Yurt dışında işlem gören  menkul kıymet alım satım kazançları (Yabancı Devlet ve yabancı ülke özel 
sektör şirketlerinin tahvil ve bonoları, Yabancı şirket hisse senetleri, yabancı yatırım fonu katılma belgesi 

satış kazançları )
Vergi Stopajı yoktur.

Yıllık beyana tabidir.  ÜFE endekslemesi yapılır( ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması şartıyla.) İstisna 
uygulaması bulunmadığından kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir. Satış karları ve satış zararları birbirine mahsup 

edilebilir. Alım satım kazancı, alış maliyeti ve satış bedeli TL'sına çevrilerek TL bazında hesaplanır.

Yabancı Devlet ve yabancı şirket bonoları faiz gelirleri İlgili ülke mevzuatı uygulanır. Elde edilen faiz tutarı 2.800 TL'dan fazla ise gelirin tamamı  yıllık gelir vergisi beyanına tabidir. 

Türk Özel sektör firmalarınca Türkiye'de  ihraç edilmiş olan tahvil faizi gelirleri 
(VDMK ve finansman bonosu dahil)

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir. 23.05.2020 tarihinden sonra iktisap edilen 
özel sektör şirket finansman bonosu (ve kiralama sertifikaları) faiz gelirlerinde Stopaj Oranı %15’tir.

Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

Türk Bankalarınca Türkiye'de TL cinsinden  ihraç edilmiş olan tahvil/bono faizi gelirleri ve Satış kazançları
23/12/2020 tarihi ile 31/3/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilenler için: 6 aya kadar  vadeli olanlarda 

%5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda %3, 1 yıldan uzun vadelilerde %0 
Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

 Türk özel sektör şirketlerince yurt dışında ihraç edilen eurobond/bono faizl gelirleri 
 Türk özel sektör şirketlerince yurt dışında ihraç edilen bonolarda vadelere göre stopaj vardır: 1 yıla kadar:%7, 1-

3 yıl arası: %3, 3 yıldan fazla:%0

Yıllık beyana tabi diğer gelir unsurları ile birlikte 
53.000  TL'yi aşarsa  tamamı yıllık gelir vergisi beyanına tabidir. Elde edilen gelir stopaj oranına göre brütleştirilir, 

bankaca yapılan stopaj tutarı yıllık esasta hesaplanan  vergiden  mahsup edilir.

 Türk özel sektör şirketlerince yurt dışında ihraç edilen tahvil/bono satış karları Vergi Stopajı yoktur.

Yıllık beyana tabidir. Kazancın tespitinde ÜFE endekslemesi yapılarak iktisap maliyeti arttırılır ( ÜFE artış oranının %10 
veya üzerinde olması şartıyla) İstisna uygulaması bulunmdığından kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir. Alım 
satım kazancı, alış maliyeti ve satış bedeli TL'sına çevrilerek TL bazında hesaplanır. Satış karları ve zararları birbirine 

mahsup edilebilir. 

Mevduat faizi (TL/DTH/Endeksli)
(Özel finans kurumlarından alınan kar payları ile KZOB kar payları dahil)

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca stopaja tabidir. TL hesaplarda Stopaj oranı 15%, 1 yıldan uzun 
vadeli  hesaplarda %10, 6 ay -1 yıl arası için %12'dir. YP'de 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %18, daha kısa 

olanlarda %20 stopaja tabidir. Döviz mevduatı ve bir değere endeksli olanlarda ana para kur farkları stopaja 
tabi değildir.

31.03.2021 tarihine kadar açılacak ve/veya yenilenecek TL hesaplara uygulanacak oranlar: 6 aya kadar (6 ay 
dahil) vadeli hesaplar%5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar%3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplar%0 olacaktır. 

Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir. Altın 
hesaplarından elde edilen gelirler vergiye tabi değildir.

Yurt Dışı banka, finansal kuruluşu ve OFF-SHORE'larda elde edilen faiz gelirleri Stopaj yoktur.
Offshore ve yurtdışı bankalardan elde edilen faiz tutarı 2.800 TL'dan fazla ise gelirin tamamı yıllık gelir vergisi beyanına 

tabidir. 

Repo geliri Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 15% stopaja tabidir. Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

Menkul Kıymet Yatırım
 Fonları katılma belgelerinden elde edilen kazançlar (Fon'a iade/geri satış)

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir. (%10 vergi stopajı, 23.12.2020 tarihi ile 
31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilmiş olanlara uygulanmak üzere sıfıra indirilmiştir.) Portföyünün 51%'i 
BIST' de işlem gören fon katılma belgeleri 1 yıl elde tutulduğunda stopaj yoktur. Hisse senedi yoğun fonlarda 

stopaj oranı %0'dır. 

Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

Gayrimenkul Yatırım
 Fonları (GYF) ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) katılma belgelerinden elde edilen kazançlar 

(Fon'a iade/geri satış)

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir. (%10 vergi stopajı, 23.12.2020 tarihi ile 
31.03.2021 tarihleri arasında iktisap edilmiş olanlara uygulanmak üzere sıfıra indirilmiştir. ) 

Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

Gayri Menkul Yatırım
 Fonları (GYF) ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) kar payları (temettü dağıtımı) 

Dağıtım sırasında stopaj yoktur.
Yıllık beyana tabi diğer gelir unsurları ile birlikte 

53.000 TL'yi aşarsa  tamamı
beyana tabidir.   Elde edilen temettülerin 1/2'si gelir vergisinden istisnadır.

Borsa yatırım
 fonları katılma belgeleri al-sat kazançları

Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir. Hisse senedi yoğun fonlarda stopaj oranı 
%0'dır.

Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları kar payları Dağıtım sırasında stopaj yoktur.
Yıllık beyana tabi diğer gelir unsurları ile birlikte 

53.000 TL'yi aşarsa  tamamı
beyana tabidir.   Elde edilen temettülerin 1/2'si gelir vergisinden istisnadır.

Türkiye'deki şirketlerden elde edilen temettü (kar payı) gelirleri
Dağıtım sırasında %15 stopaj var

Türkiye'de yerleşik şirketlerden elde edilen kar payı, yıllık beyana tabi diğer gelir unsurları ile birlikte 
53.000  TL'yi aşarsa  tamamı

beyana tabidir. Tam mükellef kurumlardan elde edilen temettülerin 1/2'si gelir vergisinden istisnadır. 
Gelirin beyanı halinde şirket tarafından yapılan toplam stopaj tutarı hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir. Aşan 

kısım Vergi Dairesi'nce iade edilir.

Yurt dışındaki şirketlerden elde edilen temettü (kar payı)gelirleri İlgili ülke mevzuatı uygulanır.
Yabancı ülkedeki şirketlerden elde edilen kar payı yıllık esasta vergiye tabidir

Yabancı hisse senetleri temettüleri için beyan sınırı 2.800 TL' dir. Elde edilen kar payı tutarı 2.800 TL'dan fazla ise 
gelirin tamamı  yıllık gelir vergisi beyanına tabidir. Yurtdışında ödenen vergiler mahsup edilir.

Türkiye'deki hisse senetlerinin satış kazançları
Stopaj %0'dır. (1 yıl elde tutulan hisse senetleri satış kazancı her halukarda stopaja tabi değildir.).  "Menkul 

Kıymet Yatırım Ortaklığı" hisse senetleri 1 yıldan fazla süre ile elde tutulmamış ise  %10 stopaj vardır. İMKB'de 
işlem görmeyen hisse senetleri satışları stopaj tabi değildir.

BİST'de işlem görenler yıllık vergi beyanına tabi değildir. BİST'de işlem görmeyen TR'deki şirketlere ait hisse senedi 
satışları ise iktisaptan itibaren 2 yıl içinde yapılmış ise elde edilen kazanç Yıllık esasta Gelir Vergisi beyanına tabidir.  2 

yıllık süreden sonra yapılan satıştan doğan kazanç vergiden istisnadır.

İvazsız (veraset veya hibe) suretiyle iktisap edilen hisse senetlerinin satışından doğan kazançlar Gelir Vergisine tabi 
değildir.

Yurt dışında işlem gören hisse senetlerinin satış kazançları Vergi Stopajı yoktur.
Yıllık beyana tabidir.  ÜFE endekslemesi yapılır( ÜFE artış oranının %10 veya üzerinde olması şartıyla.) İstisna 

uygulaması bulunmadığından kazancın tutarı ne olursa olsun beyan edilir. Satış karları ve satış zararları birbirine mahsup 
edilebilir. Alım satım kazancı, alış maliyeti ve satış bedeli TL'sına çevrilerek TL bazında hesaplanır.

Yurt içindeki vadeli işlem ve Opsiyon işlemlerinden elde edilen kazançlar (Forward, swap, opsiyon v.b. 
Gibi)

Hem VİOP'da hem de VİOP dışındaki işlemler Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir. 
(Hisse senetlerine veya hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan işlemlerden sağlanan kazançlarda vergi 

oranu %0'dır.)
Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

Yurt içindeki Aracı Kuruluş Varantlarından Elde Edilen Kazançlar
Dayanak varlığı hisse senedi veya hisse senedi endeksi olan varantlardan elde edilen kazançlar %0 stopaja 

tabidir. Diğer varantlarda stopaj %10.
Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

Yurt içindeki kaldıraçlı işlemlerden (Foreks) sağlanan kazançlar Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir. Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

Alacak Faizi  Vergi Stopajı Yoktur.
Yıllık esasta Gelir Vergisi beyanına tabidir. Elde edilen faiz tutarı 2.800 TL'dan fazla ise gelirin tamamı beyan edilir.

Bireysel Emeklilik (BES)  sağlanan kazançlar
Emeklilik hakkını kazananlarda, irat tutarı üzerinden Gelir Vergisi Kanunu 94. madde uyarınca % 5 stopaja 

tabidir. Diğer hallerde (10 yıllık sürede) %10, bunun dışında %15 stopaj yapılır.
Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

Gelire Endeksli Senet ( GES )  Faiz gelirleri Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir. Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

Gelire Endeksli Senet ( GES ) alım satımından sağlanan kazançlar Gelir vergisi kanunu geçiçi 67. madde uyarınca 10% stopaja tabidir. Yıllık beyana tabi değildir. Başka nedenle beyanname verilirse de beyannameye ithal edilmeyecektir.

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERDE MENKUL KIYMET KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ-2021

Bu broşür, sadece vergi hususunda bilgi vermek için hazırlanmıştır. Genel vergi bilgilerini içeren bu broşürün hazırlanmasında doğru olduğuna inanılan veriler ve son yasal uygulamalar dikkate alınmasına rağmen AKBANK T.A.Ş. broşürdeki 
bilgilerden, bu bilgilerin kullanılmasıyla ortaya çıkacak herhangi bir sorundan hukuken sorumlu tutulamaz. Kişi ve kurumlar, vergi konusundaki tüm bilgileri mali müşavir ve/veya yasal mercilerden edinmek, doğrulatmak ve son yasal 

düzenlemeleri uygulamak zorundadırlar.


