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Karar Sayısı: 4970 

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. 

24 Aralık 2021 

Recep Tayyip ERDOĞAN 

CUMHURBAŞKANI 

MADDE 1– 22/7/2006 tarihli ve 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 oram uygulanan 1 yıldan uzun vadeli 

hesaplarda %0, 

v) Kur korumalı vadeli mevduat hesaplan 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 (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %12, 

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10, 

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

dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0,” 

MADDE 2– 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 

https://alomaliye.com/2006/07/23/193-sayili-gelir-vergisi-kanununun-gecici-67-nci-maddesi-ve-5520-sayili-kurumlar-vergisi-kanununun-15-inci-ve-30-uncu-maddelerinde-yer-alan-bazi-tevkifat-nispetlerinin-yeniden-belirlenmesi-bkk-200/
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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 hesaplan île 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 hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm 

kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.” 

MADDE 3– Bu Karar, 21/12/2021 tarihinden itibaren açılan kur korumalı vadeli mevduat ve 

katılma hesaplan ile Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi 

uygulaması kapsamında 20/12/2021 tarihi itibarıyla mevcut olan döviz tevdiat hesaplan ve 

döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin dönüşüm kuru üzerinden Türk 

Lirasına çevrilen mevduat ve katılma hesaplarında uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

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

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4970) 

 

 

 

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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