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SİRKÜLER SAYI: 2022/060                                                  23.03.2022  

 

 

KUR KORUMALI VADELİ HESAPLARIN VADE SONUNDA DÖVİZE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HALİNDE BANKA TARAFINDAN YAPILACAK 
DÖVİZ SATIŞINDA UYGULANACAK BANKA VE SİGORTA 
MUAMELELERİ VERGİSİ ORANI %0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR 
 

23.03.2022 tarih ve 31787 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5349 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer 

alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28.08.1998 

tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın eki Kararın 1. maddesinin birinci 

fıkrasının (e) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri 

vergisi nispeti; 

 

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı 

üzerinden binde iki, aşağıda sayılan 

kambiyo muamelelerinde satış tutarı 

üzerinden sıfır; 

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi 

aralarında veya birbirlerine yaptıkları 

Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri 

vergisi nispeti; 

 

e) Kambiyo muamelelerinde satış tutarı 

üzerinden binde iki, aşağıda sayılan 

kambiyo muamelelerinde satış tutarı 

üzerinden sıfır; 

 

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi 

aralarında veya birbirlerine yaptıkları 
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kambiyo satışları, 

 

2) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan 

kambiyo satışları, 

 

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik  

olarak, döviz kredisi kullanılan ya da 

kullanımına aracılık eden banka tarafından 

kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, 

 

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere 

yapılan kambiyo satışları, 

 

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara 

yapılan kambiyo satışları, 

 

6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal 

kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden 

en az birini yapan yurt dışında mukim 

kuruluşlara yapılan kambiyo satışları, 

kambiyo satışları, 

 

2) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan 

kambiyo satışları, 

 

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik  

olarak, döviz kredisi kullanılan ya da 

kullanımına aracılık eden banka tarafından 

kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, 

 

4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere 

yapılan kambiyo satışları, 

 

5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara 

yapılan kambiyo satışları, 

 

6) Bankacılık Kanunu uyarınca finansal 

kuruluş faaliyeti kabul edilen faaliyetlerden 

en az birini yapan yurt dışında mukim 

kuruluşlara yapılan kambiyo satışları, 

 

7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 

4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) 

numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne 

istinaden Türk lirası mevduat ve katılma 

hesaplarına dönüşümün desteklenmesi 

kapsamında açılan Türk lirası hesapların 

vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak 

suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka 

tarafından yapılan kambiyo satışları, 

 

Buna göre, kur korumalı vadeli mevduat hesaplarında vade sonunda hesap 

bakiyesinin yine dövize dönüştürülmesi halinde ilgili banka tarafından hesap sahibine 

yapılacak döviz satışında %0 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

uygulanacaktır. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK 

5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı   

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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