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                     İstanbul, 23 Mart 2022 
 

 
MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2022 / 40 
 

                         
     
 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 28-33. maddeleri arasında Banka ve Sigorta Muameleleri 

Vergisi (BSMV) düzenlenmiş olup, kambiyo alım ve satım muameleleri de verginin kapsamına girmektedir. 

 

Kanun 31.maddesinde kambiyo alım ve satım muamelelerinde kambiyo satışlarının tutarının vergiye 

matrah olacağı; 33.maddesinde ise kambiyo muamelelerinde vergi nispetinin matrahın binde ikisi olduğu 

hükme bağlanmıştır. Ancak, 33.madde ile Cumhurbaşkanı kambiyo muamelelerinde vergi oranını sıfıra 

kadar indirmeye ve on katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. 

 

Bahse konu yetkiye istisnadan Cumhurbaşkanı Kararları ile 6802 sayılı Gider Vergileri 

Kanunu’nun 33 ‘üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi nispetlerinin tespitine 

ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin son hali 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.  

 

“ Madde 1 - Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti; 

 

a) Bankalar arası mevduat muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1, 

 

b) Bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki 
borsa para piyasası muameleleri sonucu lehe alınan paralar üzerinden % 1, 

 

c) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı 
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya 
elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden %1, 

 

d) Devlet tahvili, gelire endeksli senetler ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı 
İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin vadesi beklenilmeksizin satışı nedeniyle lehe 
alınan paralar üzerinden % 1, 

 

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 kambiyo satışları, 

 

2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları, 

 

3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık 
eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışları, 

 

Kambiyo Muamelelerinde BSMV Oranı Değişikliği Hk. KONU 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/


 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 2 ~ www.ecovis.com  

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 211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanununun 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,  

 

f) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarının geri alım ve satım taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe 
alınan paralar üzerinden 1, 

 

g) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahviller ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç 
edilen kira sertifikalarının vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden %1, 

 

h) Diğer banka ve sigorta muamelelerinde lehe alınan paralar üzerinden % 5, 

 

olarak uygulanır. “ 

 
 Bu defa 23 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 5349 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

98/11591 sayılı Karar eki Kararın 1. maddesinin BSMV oranı sıfır olarak belirlenen işlemlere ilişkin (e) 
bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir. 

 
“7) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 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” 

 
 
Değişiklikle TL mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan TL 

hesapların vade sonunda hesap sahiplerince tekrar dövize dönülmek istenmesi halinde döviz alımlarına 
BSMV oranının  sıfır olarak uygulanması, diğer bir deyişle BSMV alınmaması sağlanmıştır.  

 

 

Anılan Karar Sirkülerimiz ekindedir. 
    Saygılarımızla 

 
 
                                                                                                                                          

   

 
 

EK: 5349 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 
 
Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Büyükdere Cad. Nevtron İş Merkezi No.119/6, 34394 Esentepe- İstanbul 
Tel: +90 212 211 9901, 02, 04  Faks: +90 212 211 99 52 E-mail: info@degerymm.com.tr 
ECOVIS International tax advisors · accountants · auditors · lawyers in Austria, Belgium, Bulgaria, China, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, 
Great Britain, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Ireland, Italy, Japan, Republic of Korea, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Qatar, 
Romania, Russia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and USA (associated partners). 
ECOVIS International is a Swiss association. Each Member Firm is an independent legal entity in its own country and is only l iable for its own acts or omissions, not those of any 
other entity. 
 
ECOVIS Değer Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. is a Turkish Member Firm of ECOVIS International.   
 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/


 

  

 

www.ecovisdeger.com.tr ~ 3 ~ www.ecovis.com  

 

http://www.ecovisdeger.com.tr/
http://www.ecovis.com.tr/

