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İstanbul, 15 Şubat 2022 

 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2022 / 30 
 
 
 

                         
     
 

Gelir Vergisi Kanununa 5281 Sayılı Kanunla eklenen geçici 67.madde hükmü ile, maddede sayılan 

(ve Kurumlar dâhil elde edilen) bazı finansal işlem gelirleri tevkifata tabi tutulmuştur. Bahse konu tevkifatlar 

gerçek kişilerin gelirleri için genel olarak nihai vergileme mahiyetinde olup, ticari işletmeler ve kurumlar 

vergisi mükellefleri için ise peşin vergileme mahiyetindedir. 

Anılan maddenin 17 numaralı fıkrası ile Bakanlar Kurulu/Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan 

tevkifat oranlarını her bir sermaye piyasası aracı, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde tutma süresi 

ve bunları elde edenler itibariyle ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %15’e kadar artırmaya yetkili 

kılınmıştır. Madde kapsamı işlemlere uygulanacak tevkifat oranları esas olarak 2006/10731 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı(BKK) ile belirlenmiş olup, daha sonra anılan kararda muhtelif değişiklikler yapılmıştır. 

Anılan yetkiye istinaden 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 3032 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile, mevduat faizlerinden ve katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında 
ödenen kar paylarından yapılacak stopaj oranlarına ilişkin olarak, 2006/10731 sayılı BKK eki Karara eklenen 
geçici 2. madde ile geçici süre için indirimli stopaj oranı uygulaması getirilmiştir. (Bakınız, 2021/151 sayılı 
Sirkülerimiz.) 

Daha sonra 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4970 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
ile; 

 
a) 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
  
   2) Mevduat faizlerinden; 
  
    i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15,  
  ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12, 
  iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 
  iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli 

hesaplarda %0, 
  v) Kur korumalı vadeli mevzuat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru 

üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0, 
  
 
     3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; 
   
     i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %15, 

               ii) 1 yıla kadar (1yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12, 
   iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 

Enflasyon Oranına Bağlı Değişken Faiz ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlar 
İçin %0 Oranlı Stopaj Uygulamasının Yürürlüğe Giriş Tarihi İle İlgili 
Değişiklikler Yapılmıştır.   
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   iv) Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından 
dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0, 

 
   b) Aynı Kararın geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 
 GEÇİCİ MADDE 2 31/3/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu 

tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.  
  
     2) Mevduat faizlerinden; 
 
    i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 

   ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3, 

   iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, 

   iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli 

hesaplarda %0; 

   v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru 

üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0. 
 
   3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; 

   i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5, 

   ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3, 

   iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0, 

   iv) Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm 

kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.  
 

 
4970 sayılı Cumhurbaşkanı kararı, Kararın 3. maddesine istinaden, 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 itibariyle mevcut olan döviz tevdiat 
hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk 
lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
(Bakınız 2021/196 sayılı Sirkülerimiz.) 

 
Bu defa 14 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5193 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 

4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girişe ilişkin 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(maddenin değişen kısımları koyu renk ile gösterilmiştir.)  

 
“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 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.”     

 

                                                                                                                                                     Saygılarımızla 

 
EK: 5193 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı. 
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