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Konu: 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

Özet: 15 Mart 2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile; 

 

 Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından 

sağladıkları Türk lirası kredilerde (fiduciary işlemler
1
 hariç) KKDF oranı; ortalama vadesi 

bir yıla kadar olanlarda % 1, bir yıl ve üzeri olanlarda ise % 0 (sıfır), 

olarak belirlenmiştir. Yukarıdaki düzenlemeler Bakanlar Kurulu Kararı’nın yayım tarihi olan 

15.03.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

1. Yurt dışından kullanılan Türk Lirası kredilerde KKDF oranı 

Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk 

Lirası kredilerde kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde 3 olarak 

uygulanmaktaydı. Aynı kişiler tarafından yurt dışından sağlanan döviz ve altın kredilerinde 

(fiduciary işlemler hariç) ise KKDF oranı kredinin ortalama vadesine göre değişmektedir. 

2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de 

yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) KKDF 

kesintisinin oranı da kredinin ortalama vadesine göre farklılaştırılmıştır. 

15 Mart 2017 tarihinde yürürlüğe giren bu değişiklik uyarınca, bankalar ve finansman şirketleri 

                                                           
1
 Fiduciary işlemler, Türkiye kaynaklı fonların yurt dışında kurulu bir banka veya şube kullanılarak önce yurt dışına 

çıkarılması ve daha sonra  tekrar yurda getirilmesi şeklinde işleyen sistemdir. Fiduciary işlemleri, KKDF Hakkında 6 Sıra 

No.lu Tebliğin 17 Sıra No.lu Tebliğle yapılan değişik 2 nci  maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, Türkiye’de kurulmuş 

bankaların  yabancı bankalar veya yurt dışındaki kendi şubeleri adına yurt içinden kabul  ettikleri mevduat veya aracılık 

ettikleri havalelerle karşılıklı olarak yurt dışından açtırılan mevduat hesapları ile havale olarak gelen ve Türkiye’de  

yerleşik kişilerin kullanımına sunulan paralar bu tebliğ uygulamasında kredi  olarak kabul edilmektedir.  

 

Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların yurt dışındaki bankalar veya yurt dışındaki kendi şubeleri adına yurt içinden 

kabul ettikleri mevduat veya Türkiye’deki kişilerin yurt dışı bankalara veya şubelere gönderecekleri havalelerle karşılıklı 

olarak, yurt dışındaki banka veya şubeden Türkiye’ye gönderilen havaleler kredi olarak değerlendirilecek ve vadesine 

bakılmaksızın fon kesintisine tabi tutulacaktır. Ancak, fiduciary işlem olarak nitelendirilen kredilerin Türkiye’de yerleşik 

kişilerin yurt dışından sağladığı ortalama vadesi 3 yıldan uzun krediler kapsamında değerlendirilerek KKDF istisnası 

uygulanması mümkün değildir. 
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dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk lirası kredilerde (fiduciary 

işlemler hariç) KKDF oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 1, bir yıl ve üzeri olanlarda 

ise % 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır. 

 

2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Karar metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz. 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
 

 

 

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170315-1.pdf

