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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 31.08.2018 

         Sayı  : 2018/67 
 

 

Değerli Müşterimiz;    

                                                                                                                           

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

 Konu başlıkları; 

 

 -Vadeli Türk Lirası Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarından Elde Edilen Faiz 

Gelirlerine Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirilmiştir. 

 

 -Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj ve 

Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet Katkısı 

Ödemelerinin Süresi Uzatılmıştır. 

 

 -Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Perakende Satışında Uygulanan % 8 KDV 

Oranı, Kamuya Yararlı Dernekler ile Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara 10.09.2018 

Tarihine Kadar Yapılacak Teslimler İtibariyle % 1’e İndirilmiştir.        

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

 Konu özetleri; 

 

1. Vadeli Türk Lirası Mevduat ve Döviz Tevdiat Hesaplarından Elde Edilen Faiz 

Gelirlerine Uygulanan Stopaj Oranları Geçici Süreyle Değiştirilmiştir. 

 Bilindiği üzere, vadeli Türk Lirası (TL) mevduat ve döviz tevdiat hesaplarına 

ödenen faizler ile katılım bankaları tarafından ödenen kar payları, Gelir Vergisi Kanunu 

(GVK)’nun Geçici 67’nci maddesi kapsamında stopaja tabi tutulmaktadır. Bu 

kapsamda yapılacak stopaj oranları ise 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

belirlenmiştir.  

 

 Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar 

Sayısı: 53) ile 31.08.2018-30.11.2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere söz konusu 

stopaj oranlarında değişikliğe gidilmiştir.  

 

 Buna göre; 

 

 1.1.Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlere ve katılım bankalarınca döviz 

katılma hesaplarına ödenen kar paylarına ilişkin olarak uygulanan;  

 

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

geçerli olan %18 olarak uygulanan stopaj oranı %20'ye yükseltilmiş,  

 



 

2 
 

 -1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar için geçerli olan %15 olan stopaj oranı 

%16'ya yükseltilmiş,  

 

 -1 yıldan uzun vadeli hesaplar için geçerli olan %13'lük stopaj oranı ise 

değiştirilmemiş,  

 

 1.2.TL mevduatlara ödenen faizlere ve katılım bankalarınca TL katılma 

hesaplarına ödenen kar paylarına ilişkin olarak uygulanan; 

 

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

geçerli olan %15'lik stopaj oranı %5'e,  

 

 -1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar için geçerli olan %12'lik stopaj oranı 

%3'e,  

 -1 yıldan uzun vadeli hesaplar için geçerli olan %10’'luk stopaj oranı %0'a,  

düşürülmüştür.  

 Söz konusu Karar’ın 3’üncü maddesi uyarınca yeni stopaj oranları; Kararın yayımı 

tarihinden (31.08.2018’den) itibaren 3 ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari 

hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren 3 ay içinde açılan veya vadesi yenilenen 

vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanacaktır. 

2. Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, Staj ve 

Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Ücretlerine Yapılan Devlet 

Katkısı Ödemelerinin Süresi Uzatılmıştır. 

 

 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu(Geç. md:12) uyarınca aday çırak ve çıraklar 

ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden 

öğrencilere ödenebilecek en az ücretin;  

 -Yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi,  

 -Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 

tutarının Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre 2018-2019 eğitim öğretim yılından 

itibaren üç eğitim ve öğretim yılı uzatılmıştır. (16.08.2018 tarih ve 30511 Sayılı R.G) 

3. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvanların Perakende Satışında Uygulanan % 8 KDV 

Oranı, Kamuya Yararlı Dernekler ile Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara 10.09.2018 

Tarihine Kadar Yapılacak Teslimler İtibariyle % 1’e İndirilmiştir. 

 Bilindiği üzere, büyük ve küçükbaş hayvanlar 2007/13033 sayılı Kararnameye ekli 

(I) sayılı listenin 3 no.lu pozisyonuna göre %1 oranında KDV’ye tabidir. Ancak bu oran, 

toptan satışlar için geçerlidir. Küçük ve büyükbaş hayvanların perakende safhadaki 

teslimlerinde KDV oranı %8’dir. (Kararnamenin 1/3 üncü maddesi)  
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 Büyük ve küçükbaş hayvanların kamuya yararlı derneklere veya vergiden muaf 

vakıflara perakende tesliminde 10.09.2018 akşamına kadar %8 yerine %1 oranda KDV 

uygulanacaktır.(15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı R.G. Cum. Karar No:22) 

 Bu Kararın, kurban aracılığı yapan kamuya yararlı dernek ve vergi muafiyeti 

tanınan vakıflara destek amacıyla çıkarıldığı anlaşılmaktadır.  

 

                  Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


