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CUMHURBAŞKANI KARARI 

Karar Sayısı: 5752 

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

ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 Sayılı kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir. 

27 Haziran 2022 

        Recep Tayyip ERDOĞAN 

CUMHURBAŞKANI 

27/6/2022 TARİHLİ VE 5752 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ  KARAR 

MADDE 1– 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu eki Kararın geçici 2 nci ve geçici 

3 üncü maddelerinde yer alan “30/6/2022” ibareleri “31/12/2022” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2– Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) 

arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin 

kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa 

dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık 

teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 

(1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanır. 

MADDE 3– 24/12/2021 tarihli ve 4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3- Bu Karar, kur korumalı vadeli mevduat ve katılma hesapları ile Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında bankalarda açılan Türk lirası mevduat 

ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” 

MADDE 4– 30/12/2021 tarihli ve 5046 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3- Bu Karar, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi 

uygulaması kapsamında altın depo hesapları, altın cinsinden katılma fonu hesapları ile işlenmiş ve hurda altın 

karşılığı altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” 

MADDE 5– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

 

 

Bu Karar İlişkin Resmi Gazeteye Bu Bağlantı İle Ulaşabilirsiniz. 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis 

etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek 

suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak 

isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 
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