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Konu: 28 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla 
kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu kesintisi oranı % 15 olarak tespit edilmiştir. 

Özet: 28 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla 
kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu kesintisi oranı % 15 olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı, 28 Ekim 
2010 tarihinde yürürlüğe girmektedir.  

4389 sayılı Bankalar Kanununun 20 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca, 
Bakanlar Kurulu. kredilerin, kalkınma planlarının amaçlarına uygun olarak yönlendirilmesi 
amacıyla fon kurmaya, kaldırmaya, kaynağını kredilere tahakkuk ettirilen faizlerden sair 
suretlerle sağlamaya yetkili kılınmış, bu yetki çerçevesinde 1988 yılında, Kaynak Kullanımı 
Destekleme Fonu (KKDF) kurulmuş ve Fonun idaresi T.C. Merkez Bankasına verilmiştir. 

Fonun uygulamasına ilişkin temel açıklamalar, 26.08.1989 tarihli ve 20264 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF 
Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğ’de yapılmıştır. T.C. Merkez Bankası, çeşitli tebliğ ve talimatlar 
ile 01.01.2002 tarihine kadar Fonun uygulamasın sürdürmüştür. 

4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin (a) bendi ile KKDF 31.12.2001 tarihi itibariyle 
tasfiye edilmiş, ancak kesintilerin, bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten 
kaldırılan hükümlere göre doğrudan genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsiline devam 
edilmesi hükme bağlanmıştır. Ayrıca, kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya 15 puana 
kadar yükseltmeye veya kesintiyi tümüyle kaldırmaya Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğu 
belirtilmiş; kesintilerin tahakkuk ve tahsilinin Maliye Bakanlığınca vergi gelirlerine ilişkin 
yetkiler kapsamında takip edilmesi ve kesintilerin tahsilinde 6183 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanması esasa bağlanmıştır. 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması 
Hakkında 2004/7735 Sayılı Karar1

                                                           
1 15/08/2004 tarih ve 25554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 ile bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici 
kredilerinde (ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) 
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Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı % 15 olarak tespit edilmişti. 

Ancak, 16 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14803 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla 
kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu (KKDF) kesintisi oranı % 10 olarak uygulanmaya başlanmıştır. Söz konusu BKK’nın 
yayım tarihi olan 16 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 27 Ekim 2010 tarihine kadar 
uygulanmıştır. 

28 Ekim 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  

 Bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredilerinde (ticari amaçla 
kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan krediler) KKDF kesintisi oranı % 
10’dan % 15’e çıkarılmıştır.  

 Karar, 28 Ekim 2010 tarihinden itibaren geçerli olarak yürürlüğe girmektedir. 

Oran değişikliği ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Bankalar Birliği’ne hitaben 
yazılan 28 Ekim 2010 tarih ve 97121 sayılı genel yazıda; 

 Kredinin kullanım tarihine bakılmaksızın bütün tüketici kredilerinde 28 Ekim 2010 
tarihinden itibaren yeni oranın (% 15) uygulanacağı, 

 Türk lirası kredilerde fon kesintisi faiz tahakkukunda doğduğundan, bu kredilerle ilgili 
olarak kredi kullanım tarihine bakılmaksızın 28 Ekim 2010 tarihinden (bu tarih dahil) 
sonra tahakkuk ettirilecek faizler için fon kesintisi oranının % 15 olarak uygulanması 
gerektiği, 

belirtilmektedir. 

Saygılarımızla. 

ERK Yeminli Mali Müşavirlik  

& Denetim & Danışmanlık 

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.  

 


