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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 30.09.2020 

Sirküler No     : 2020.92 
 

 

Konu: 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo 

muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken 

BSMV’nin (kambiyo gider vergisi) oranı yüzde 1’den binde 2’ye 

düşürülmüş ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası 

mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları 

tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden 

yapılan tevkifat oranları düşürülmüştür. 

 

Özet: 30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3031 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo muamelelerinde satış 

tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin (kambiyo 

gider vergisi) oranı yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür. 

Karar, 30 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya 

birbirlerine yaptıkları kambiyo satışları, Hazine ve 

Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları ve döviz 

kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi 

kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka 

tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, 

sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo 

satışları, İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara 

yapılan kambiyo satışları ile Bankacılık Kanunu 

uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen 

faaliyetlerden en az birini yapan yurt dışında mukim 

kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında ise BSMV’nin 

oranı yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır. 

 

 30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3032 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası mevduat 
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Bu sirkülerde 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. 
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hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları 

tarafından katılım hesaplarına ödenen kâr payları 

üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle 

düşürülmüştür. 

 

 Buna göre TL mevduat faizleri ile katılım bankaları 

tarafından TL katılma hesabı karşılığında ödenen kâr 

payları üzerinden vadesine göre %5, %3 ve %0 

oranlarında, tevkifat yapılacaktır. Yeni tevkifat oranları, 

31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve 

özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile 30 

Eylül 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında (bu tarih 

dahil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen 

hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına 

uygulanacaktır. 

Söz konusu 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına bu adresten 

ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

Söz konusu 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına bu adresten 

ulaşmak mümkün bulunmaktadır. 

 

 

30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin (kambiyo 

gider vergisi) oranı yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür. Karar, 30 Eylül 2020 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

 

Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo 

satışları, Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları ve döviz kredisinin 

ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka 

tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, sanayi sicil belgesini haiz işletmelere 

yapılan kambiyo satışları, İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo 

satışları ile Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden 

en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışlarında ise BSMV’nin 

oranı yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanacaktır. 

 

1. Kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken 

BSMV’nin (kambiyo gider vergisi) oranı binde 2’ye düşürülmüştür. 

30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken 

BSMV’nin (kambiyo gider vergisi) oranı yüzde 1’den binde 2’ye düşürülmüştür. 

Ancak, aşağıdaki kambiyo işlemlerinde daha önceki Cumhurbaşkanı Kararlarında olduğu gibi 

BSMV oranı yüzde 0 (sıfır) olarak uygulanmaya devam edilecektir. 

 Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları 

kambiyo satışları, 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-17.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-18.pdf
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 Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, 

 Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da 

kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, 

 Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları, 

 İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları, 

 Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden en 

az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo satışları. 

3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (30 Eylül 2020) yürürlüğe girmiştir. 

 

2. Mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından TL 

cinsinden katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan tevkifat 

oranları düşürülmüştür. 

30 Eylül 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 

2006/10731 sayılı Karar’ın 1. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt 

bentlerinde değişiklik yapılmıştır. 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Lirası mevduat 

hesaplarından elde edilen faizler ile katılım bankaları tarafından katılım hesaplarına ödenen 

kâr payları üzerinden yapılan tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. 

Buna göre TL mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından TL katılma hesabı karşılığında 

ödenen kâr payları üzerinden vadesine göre %5, %3 ve %0 oranlarında, tevkifat yapılacaktır. 

Yapılan değişiklikle Türk Lirası mevduat hesaplarından elde edilen faizler ile katılım 

bankaları tarafından TL cinsinden katılım hesaplarına ödenen kâr payları üzerinden yapılan 

tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüştür. Döviz tevdiat hesaplarına ödenen faizler ile 

katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarına ilişkin tevkifat 

oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Yeni tevkifat oranları; 

- 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) vadesiz ve özel cari hesaplara ödenen faizler 

ve kâr payları ile 

- 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında (bu tarih dahil) açılan veya vadesi bu 

tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına 

uygulanacaktır. 

Yukarıdaki 3 aylık sürenin sona erdiği tarihi izleyen günden (1 Ocak 2021) itibaren vadesiz 

ve özel cari hesaplara ödenen faizler ve kar payları ile aynı tarihten (1 Ocak 2021) itibaren 

açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına bu Karar’dan önce 

yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanacaktır. 

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayım tarihinde (30 Eylül 2020) yürürlüğe girmiştir. 

3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca geçici süreyle uygulanacak olan tevkifat oranları 

aşağıda yer almaktadır: 
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2.1. Mevduat faizlerinden; 

  Eski Oran Yeni Oran 

(3032 Sayılı CBK) 

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli 

hesaplarda 
%15 %5 

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12 %3 

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10 %0 

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan 

uzun vadeli hesaplarda 
%0 %0 

  

2.2. Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından; 

  Eski Oran Yeni Oran 
(3032 Sayılı CBK) 

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

hesaplarda 
% 15 % 5 

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda % 12 % 3 

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 10 % 0 

  

 

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. 


