
 

 
 
 
SĐRKÜLER         Đstanbul, 03.09.2018 
Sayı: 2018/172        Ref:4/172 
 
 
Konu:  
DÖVĐZ VE TÜRK L ĐRASI MEVDUAT FA ĐZLER Đ ĐLE KATILIM BANKALARI 
KATILMA HESABI KAR ŞILI ĞI ÖDENEN KÂR PAYLARINDAN YAPILACAK 
STOPAJ ORANLARI DEĞĐŞTĐRĐLM ĐŞTĐR 
 
31.08.2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30.08.2018 tarih ve 53 saylı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki 1. maddesinin 
(d) bendinin 1, 2 ve 3 numaralı alt bentleri değiştirilmi ştir. Söz konusu karara göre döviz 
tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen 
kâr payları ile mevduat faizleri ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında 
ödenen kâr paylarından yapılan vergi tevkifat kesinti oranları aşağıdaki gibi değiştirilmi ştir.  
 
Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 
 
d) Bankalar arası mevduat ile aracı 
kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına 
yürütülen faizler hariç olmak üzere, Gelir 
Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentlerinde 
yazılı menkul sermaye iratlarından, 
 
1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen 
faizlerden ve katılım bankalarınca döviz 
katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından; 
 
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar 
(6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18, 
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 
%15, 
 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13, 
 
2) Mevduat faizlerinden; 
 
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar 
(6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15, 
 
 ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli 
hesaplarda %12, 
 
iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 

d) Bankalar arası mevduat ile aracı 
kurumların borsa para piyasasında 
değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına 
yürütülen faizler hariç olmak üzere, Gelir 
Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci 
fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentlerinde 
yazılı menkul sermaye iratlarından, 
 
1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen 
faizlerden ve katılım bankalarınca döviz 
katılma hesaplarına ödenen kâr 
paylarından; 
 
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar 
(6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %20, 
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 
%16, 
 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13, 
 
2) Mevduat faizlerinden; 
 
i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar 
(6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 
%3, 
 



 

 
3) Katılım bankaları tarafından katılma 
hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; 
 
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 
aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15, 
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 
%12, 
 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10. 

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, 
 
3) Katılım bankaları tarafından katılma 
hesabı karşılığında ödenen kâr 
paylarından; 
 
i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 
aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 
 
ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda 
%3, 
 
iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0 

 
Yukarıdaki değişiklikler kararın yayın tarihinden (31.08.2018) itibaren üç ay süreyle sınırlı 
olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten (31.08.2018) itibaren üç ay 
içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına 
uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
Üç aylık sürenin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ve 
söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve 
kâr paylarına yukarıdaki değişiklik öncesi düzenlemede yer alan oranlar uygulanmaya devam 
edilecektir.   
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE ĐSTANBUL YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
30.08.2018 tarih ve 53 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 YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge, Direktör  
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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