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SİRKÜLER NO: POZ-2020 / 97                     İST, 30.09.2020 
 
 
ÖZET: 
 

 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar 
paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. 

 

MEVDUAT FAİZLERİ VE KATILMA HESABI KARŞILIĞINDA ÖDENEN KAR 
PAYLARINA UYGULANACAK TEVKİFAT ORANLARI GEÇİCİ SÜREYLE 

DÜŞÜRÜLDÜ 
 
Söz konusu Karar ile mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına 
uygulanacak tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. 
 
Buna göre, 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30.09.2020 
ile 31.12.2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen 
hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına aşağıdaki oranlar uygulanacaktır. 
 
Mevduat faizlerinden; 
  

 Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5, 
 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3, 
 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, 
 Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli 

hesaplarda %0 
  
Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; 
  

 Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %5, 
 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3, 
 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0. 

 
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-18.pdf 
 
Saygılarımızla… 


