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SĐRKÜLER                  Đstanbul, 03.01.2013 
Sayı: 2013/19                             Ref: 4/19 
 
 
Konu: 
MEVDUAT FA ĐZLER ĐNDE VADEYE GÖRE TEVK ĐFAT ORANI BEL ĐRLEYEN 
BAKANLAR KURULU KARARI YAYINLANMI ŞTIR  
 
01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 24.12.2012 tarihli ve 2012/4116 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3’üncü maddesi ile, 22.07.2006 tarih ve 2006/10731 sayılı 
kararın 1’inci maddesine (d) bendi olarak aşağıdaki bölüm eklenmiştir.  
 
“d) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri 
kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 
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, 

 
3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr 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”  

 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentleri 
aşağıdaki gibidir:  
 
“7) Mevduat faizleri (Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer 
müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında kalan kişi ve 
kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında 
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olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para 
piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mevduat faizi sayılır.); 
 
12) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payları ile kar ve zarar ortaklığı belgesi 
karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarar katılma hesabı 
karşılığında ödenen kar payları;” 
 
Yukarıda yer verilen karar hükmü, 02.01.2013 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari 
hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile 02.01.2013 tarihinden itibaren açılan veya 
vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere 
01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu 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 Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 










