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SİRKÜLER (2022’27) 
 
 

Konu: Kur Korumalı Türk Lirasına Dönüşümün Desteklenmesine İlişkin %0 Oranlı Stopaj Uygulaması. 
 
 
Cumhurbaşkanın 5193 sayılı Kararı yayımlanmış olup, bu kararda: "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
Geçici 67 inci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki 4970 ve 5046 Sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararları ile;   
 
- 25/12/2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Cumhurbaşkanının 4970 Sayılı Karar ile 
kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesaplarından elde faiz ve kar paylarına uygulanacak stopaj 
oranları % 0, 
 
- 31.12.2021 tarihli 31706 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanın 5046 Sayılı Karar ile 
altın cinsi hesaplardan Kur Korumalı Türk Lirasına çevrilen hesaplardan elde edilen faiz ve kar 
paylarından stopaj orani %0,    
 
olarak belirlenmiştir. 
 
Cumhurbaşkanının 5193 sayılı Kararı ile  4970 ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararlarına göre;  Kur 
Korumalı Vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması 
kapsamında; yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin 20.01.20221 tarihi ve yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 
31/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu 
hesapları bu tarihlerden sonra açılacak Kur Korumalı TL Vadeli mevduat hesaplarına çevrilen, vadeli 
mevduat ve katılma hesaplarından elde edilecek kazançlardan %0 oranında vergi uygulaması bu kararın 
yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.  
 
Ayrıca yine bu Karar ile söz konusu uygulamanın, yurt dışında yerleşik vatandaşların mevduat ve 
katılım sistemi kapsamında yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tutarları karşılığında bankalarda 
açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesapları için de 25/12/2021 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 
 
Kur Korumalı TL vadeli mevduat hesapları /katılım fonu hesaplarından yurt içinde yerleşik gerçek 
kişilerin 28.01.2021 tarihinden, yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin ise 31.01.2021 tarihi itibarıyla mevcut 
olan altın depo ve altın cinsinden hesapları Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat /Katılım hesabına 
dönüştürülen hesaplardan,  bu tarihlerden sonra açılacak işlenmiş altın veya hurda altın karşılığı altın 
hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Kur Korumalı Türk lirasına çevrilen vadeli mevduat ve katılma 
hesaplarından elde edilecek kazançlardan (faiz ve kar payı)  %0 oranında vergi uygulaması bu kararın 
yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmektedir.  
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(Resmi Gazete: 14.02.2022tarihli 31750 sayılı) 
 
Söz konusu Karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-6.pdf  
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş: 
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