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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 01.06.2021 

Sirküler No     : 2021.46 
 

 

Konu : 1 Haziran 2021 tarihli ve 31498 sayılı 1. Mükerrer Resmî 

Gazete’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile TL 

mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından TL katılma 

hesabı karşılığında ödenen kâr payları üzerinden vadesine göre 

tevkifat oran indirimlerinin uygulama süresi, 31 Temmuz 2021 

tarihine kadar uzatılmıştır.  

 

Özet : 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(30 Eylül 2020 tarihli 

Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) ile Türk Lirası mevduat 

hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından 

katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan 

tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştü. Daha sonra bu 

uygulamanın süresi; 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile önce 

31 Mart 2021 tarihine, daha sonra da 3755 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile (01.04.2021 tarihli Resmî Gazete’de 

yayımlanmıştır.) 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 

 

Bu defa 1 Haziran 2021 tarihli ve 31498 sayılı 1. Mükerrer 

Resmî Gazete’de yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile söz konusu oran indirimlerinin uygulama süresi 31 Temmuz 

2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Buna göre; TL mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından 

TL katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları üzerinden 

vadesine göre %5, %3 ve %0 oranlarında tevkifat yapılacaktır. 

Söz konusu tevkifat oranları, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar 

(bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler 

ve kâr payları ile 30 Eylül 2020 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri 

arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında 

yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına 

uygulanacaktır. 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 

ile Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından 

katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle 

düşürülmüştü. Daha sonra bu uygulamanın süresi; 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile önce 

31 Mart 2021 tarihine, daha sonra da 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile (01.04.2021 tarihli 

Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.) 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. 

 

Bu defa 1 Haziran 2021 tarihli ve 31498 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 

4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu oran indirimlerinin uygulama süresi 31 

Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Buna göre TL mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından TL katılma hesabı karşılığında 

ödenen kâr payları üzerinden vadesine göre %5, %3 ve %0 oranlarında tevkifat yapılacaktır. 

Söz konusu tevkifat oranları, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel 

cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile 30 Eylül 2020 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri 

arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek 

faizler ve kâr paylarına uygulanacaktır. Buna göre; 

 31 Temmuz 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen 

faizler ve kâr payları ile 

 30 Eylül 2020 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya 

vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına, 

aşağıdaki tevkifat oranları uygulanacaktır. 

A. Mevduat faizlerinden; 

  Tevkifat oranı 

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 

 

B. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından; 

  Tevkifat oranı 

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 

 

 

Saygılarımızla. 
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ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


