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                                                   DUYURU 2018-46 

MEVDUAT FAİZLERİNDEN VE DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDAN 
ELDE EDİLEN GELİRLERE UYGULANAN STOPAJ ORANLARININ 

GEÇİCİ SÜREYLE DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA	

 

31 Ağustos 2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de 53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
yayımlanmıştır. 

Bu Karar ile 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişikliğe gidilerek; döviz tevdiat 
hesaplarına yürütülen faizlerden, katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr 
paylarından, mevduat faizlerinden, katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında 
ödenen kar paylarından elde edilen gelirlere uygulanan stopaj oranları geçici süreyle aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

 

Konu 

Eski Oran Yeni Oran 1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım 
bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından; 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli 
hesaplarda 

18% 20% 

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 15% 16% 

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 13% 13% 

2) Mevduat faizlerinden; Eski Oran Yeni Oran 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli 
hesaplarda 

 

  15% 
 

5% 

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12% 3% 

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10% 0% 
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3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında 
ödenen kar paylarından; Eski Oran Yeni Oran 

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) 
vadeli hesaplarda 

 

15% 
 

5% 

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda 12% 3% 

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda 10% 0% 

 

Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve 
söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenenvadeli hesaplara ödenecek 
faizler ve kar paylarına uygulanmak üzere 31.08.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20
180831.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180831.htm  

 
İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
                       Saygılarımızla  
 
 


