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ALTIN CİNSİNDEN MEVDUAT HESAPLARI İLE ALTIN 
CİNSİNDEN KATILIM FONU HESAPLARINDAN DÖNÜŞÜM 
FİYATI ÜZERİNDEN TÜRK LİRASINA ÇEVRİLEN MEVDUAT 
HESAPLARI İLE KATILMA HESAPLARINDAN YAPILACAK 

TEVKİFAT ORANI %0 OLARAK BELİRLENDİ 
 

ÖZET 

 

5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;  

⎯ Altın cinsinden mevduat hesapları ile altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı 

üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesapları ile katılma hesaplarından Gelir Vergisi 

Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uyarınca yapılacak tevkifat oranları %0 olarak 

belirlendi.  

Karar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması 

kapsamında 28/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden 

katılım fonu hesapları 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 girmiştir. 

 

 

 

31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/12/2021 tarihli ve 5046  

sayılı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat 

oranları hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile 22/7/2006 tarihli ve  2006/10731 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararının eki Kararın l inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) 

numaralı alt bentleri ile Geçici 2 nci maddesinin  (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) l yıla kadar (l yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12, 

iii) l yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 

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

% 0, 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19724
https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/19724


 

  

  

  

 
 

 

 

   
 

04.01.2022/15-2 

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

Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0 

 

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen 

mevduat hesaplarından %0 

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; 

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

%15, 

               ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12, 

               iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10. 

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

kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0” 

 

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma 

hesaplarında %0 

“GEÇİCİ MADDE 2– 31/03/2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara 

ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarih dahil) 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 dahil) vadeli hesaplarda %5, 

                ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 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 

 

vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına çevrilen mevduat 

hesaplarından %0 

   3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından; 

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

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

               iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0. 
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             iv) Kur korumalı vadeli katılım hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından 

dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0 

 

v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen 

katılma hesaplarında %0” 

Karar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması 

kapsamında 28/12/2021 tarihi itibariyle mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden 

katılım fonu hesapları 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 girmiştir. 

 

 

  Saygılarımızla…  

 

 

"193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları 

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5046)"…>>> 
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