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SİRKÜLER SAYI: 2022/043                                                  15.02.2022  

 

 

KUR KORUMALI VADELİ HESAPLARDA STOPAJ UYGULAMASINA 
DAİR KARARLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR  
 

14.02.2022 tarih ve 31750 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 5193 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.12.2021 tarih-4970 sayılı ve 30.12.2021 tarih – 5046 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarında değişiklikler yapılmıştır.  

 

4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kur korumalı vadeli mevduat/katılım hesapları 

ile döviz tevdiat hesaplarından ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından 

dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında uygulanacak 

gelir vergisi stopaj oranı %0 olarak belirlenmişti. (Düzenleme hakkında 26.12.2021 – 

2021/308 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalar yapılmıştı.) 

 

5046 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile, altın cinsinden mevduat hesaplarından veya 

altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşün fiyatı üzerinden Türk Lirasına 

çevrilen mevduat/katılım hesaplarında uygulanacak gelir vergisi stopaj oranı %0 

olarak belirlenmişti. (Düzenleme hakkında 31.12.2021 – 2021/316 sayılı sirkülerimizde 

detaylı açıklamalar yapılmıştı.) 
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4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın yürürlüğüne ilişkin düzenlemenin 

yapıldığı 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

MADDE 3- Bu Karar, 21/12/2021 tarihinden 

itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve 

katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün 

desteklenmesi uygulaması kapsamında 

20/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz 

tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım 

fonu hesaplarında bulunan dövizin 

dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına 

çevrilen mevduat ve katılım hesaplarında 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 

girer.  

 

MADDE 3- Bu Karar, 21/12/2021 tarihinden 

itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve 

katılma hesaplarında, Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün 

desteklenmesi uygulaması kapsamında yurt 

içi yerleşik gerçek kişilerin 20/12/2021 tarihi 

itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 

31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz 

tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım 

fonu hesapları ile yurt dışında yerleşik 

vatandaşlar mevduat ve katılım sistemi 

kapsamında yurt dışı bankalardan transfer 

edilen döviz tutarları karşılığında 

bankalarda açılan Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarında uygulanmak üzere 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki Kararın yürürlüğüne ilişkin düzenlemenin 

yapıldığı 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün 

desteklenmesi uygulaması kapsamında 

28/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın 

depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu 

hesaplan ile bu tarihten sonra açılacak 

işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın 

hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk 

lirasına çevrilen mevduat ve katılma 

hesaplarında uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün 

desteklenmesi uygulaması kapsamında yurt 

içi yerleşik gerçek kişilerin 28/12/2021 tarihi 

itibarıyla, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 

31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan altın 

depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu 

hesaplan ile bu tarihlerden sonra açılacak 

işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın 

hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk 

lirasına çevrilen mevduat ve katılma 

hesaplarında uygulanmak üzere yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

Saygılarımızla,  
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       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK 

5193 Sayılı Cumhurbaşkanı 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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