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FİNANSMAN BONOLARI VE KİRA SERTİFİKALARINDA STOPAJ 

ORANI %15’E YÜKSELTİLDİ. 

1. Giriş 

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2569 Sayılı 

Karar ile; Finansman Bonoları ve Kira Sertifikalarından Elde Edilen Kazançlara 

Uygulanacak Stopaj Oranı yeniden belirlenmiştir. 

İşlem Türü 
Tevkifat 

Oranı 
 Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları 
dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları payları hariç) ve 
hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar  
 Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç 
borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri 
tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen 
kazançlar 

%0 

6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış            
 -    Finansman bonolarından ve  
- Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa 

vadeli kira sertifikalarından  
Sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlar 

%15 

 Tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar 

hariç] tarafından elde edilen kazançlar  
(yurt dışında ihraç edilen tahviller, kira sertifikaları ve (1) numaralı alt bent 
kapsamında 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış 
finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa 
vadeli kira sertifikalarından elde edilenler hariç) 

%10 

 Paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve 
opsiyon sözleşmeleri, Borsa İstanbul’da işlem gören aracı kuruluş varantları 
dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları payları hariç) ve 
hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile 
Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma 
senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar 

%0 

 6362 sayılı Kanuna göre Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış 
finansman bonoları ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir 
yıldan kısa vadeli kira sertifikalarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar 
 Diğer kazançlar 

                                                                                         
%15 

 
%10 

http://www.egedenetim.net/
https://goo.gl/RkqgJX
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Bu değişiklik, 24.05.2020 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanuna göre 
Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış finansman bonoları ve varlık kiralama 
şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara 
uygulanacaktır.  

24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2569 Sayılı 

Karara” buradan erişebilirsiniz. 

http://www.egedenetim.net/
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200524-2.pdf

