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KAPSAM

İşbu çalışma, 01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı kapsamında hazırlanmıştır.



• Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67’nci maddesi uyarınca, mevduat faizleri
stopaja tabi tutulmaktadır. 31 Ağustos 2018 tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile stopaj oranları 3 ay (30.11.2018 tarihine kadar) yürürlükte kalma koşuluyla
değiştirilmişti.

• Son olarak, 01 Mayıs 2019 tarih ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1015 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı ile 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren açılan enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı
uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için uygulanacak stopaj oranı %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
Fakat, diğer stopaj oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.



• Önceden uygulanan stopaj oranları, 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 3 aylık süreyle uygulanan
stopaj oranları ve güncel stopaj oranları aşağıdaki gibidir.

2012/4116 Sayılı BKK
(Önceki Uygulama)

53 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile 3 Ay Yürürlükte Kalan 

Uygulama

1015 Sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile Uygulanacak Güncel 

Uygulama

Döviz Tevdiat Hesaplarına yürütülen
faizlerden ve katılım bankalarınca
döviz katılma hesaplarına ödenen kâr
paylarından;

• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya
kadar vadeli hesaplarda

%18 %20 %18

• 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %15 %16 %15

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13 %13 %13

Mevduat faizlerinden;

• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya
kadar vadeli hesaplarda

%15 %5 %15

• 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12 %3 %12

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 %0 %10

• Enflasyon oranına bağlı olarak
değişken faiz oranı uygulanan 1
yıldan uzun vadeli hesaplarda

- - %0

Katılım bankaları tarafından katılma
hesabı karşılığında ödenen kâr
paylarından;

• Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya
kadar vadeli hesaplarda

%15 %5 %15

• 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12 %3 %12

• 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 %0 %10



• 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı aşağıdaki gibidir.



SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.


