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            Tarih      : 28.12.2021 

Sayı        : 2021 /  9 

Konu      : Kur Korumalı Vadeli Mevduat Stopaj Oranları Hk. 

25.12.2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.12.2021 tarihli ve 

4970 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre; 

Mevcut stopaj oranları değiştirilmeyerek aynı şekilde korunmuş ancak aşağıdaki 

hesaplarda stopaj oranı; 

➢ Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm 

kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0, 

➢ Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından 

dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0, 

Olarak belirlenmiştir. 

21.12.2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazete (1.Mükerrer)’de yayımlan 2021/14 sayılı 

“Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ” ile yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden 

katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde 

mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 

Tebliğe göre; 

• 20/12/2021tarihinde mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden 

döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının, hesap sahibinin talep 

etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrileceği, 

• Bankaların bu işlem sonucunda elde ettiği dövizin dönüşüm kuru1 üzerinden 

Merkez Bankası tarafından satın alınacağı ve karşılığı Türk lirasının ilgili bankaya 

aktarılacağı, 

• Bankalar tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma 

hesabı açılabileceği, 

• Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranının Merkez Bankasınca 

belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamayacağı, 

• Vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz 

veya kâr payının banka tarafından ödeneceği, 

• Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden 

hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması 

durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan 

tutarın Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili 

bankaya aktarılacağı, (Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma 

hesapları bu destekten bir defaya mahsus olarak faydalanır.) 

 
1 Dönüşüm Kuru: Döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin 

Türk lirasına çevrildiği gün saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurudur. 
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• Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması 

halinde Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacağı, 

Düzenlenmiş olup, ilgili düzenlemeler 21.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Saygılarımızla, 

 

İlgili Karar: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211225-3.pdf 
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