
 
 
 

1 
 
 
 

 

         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 03.05.2019 

         Sayı  : 2019/56 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                                        
   

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -Vadeli Mevduata Uygulanan Stopaj Oranıyla İlgili 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı Yayımlanmıştır. (01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı R.G.) 

 

         -KDV Oranlarını ve ÖTV Oran ve Tutarlarını Değiştiren 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı Yayımlanmıştır. (01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı R.G.) 

 

            Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     
 

B. Konu Özetleri 

 

1. Vadeli Mevduata Uygulanan Stopaj Oranıyla İlgili 1015 Sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı Yayımlanmıştır. (01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı R.G.) 

 

 Gelir Vergisi Kanun’unun geçici 67’nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve 

iratlardan yapılacak tevkifat oranları belirlenmiş olup, anılan geçici 67’nci madde 

uyarınca mevduat faizleri stopaja tabidir.  

 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1/1-d.2’inci maddesinde 

ise vadeli mevduat hesaplarının ilgili vadelerine göre uygulanacak stopaj oranları yer 

almaktadır.  

            1015 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

eki Kararın yukarıda belirtilen kısmına aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

“iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli 

hesaplarda % 0,”  

 Böylelikle, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan 

uzun vadeli hesaplar için uygulanacak stopaj oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiş olup, 

vadeli mevduata uygulanan diğer stopaj oranları ise değiştirilmemiştir.  

 Yapılan düzenlemeden sonra, mevduat faizlerine uygulanan stopaj oranlarında 

son durum şu şekildedir. 

 -Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,  

 -1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,  

 -1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10  
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 -Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun 

vadeli hesaplarda % 0.  

 Diğer taraftan, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 

vadeli hesaplarının vadesinin 1 yıldan kısa olması halinde, yukarıda ilgili vadelerine göre 

belirtilen oranlarda (% 15 veya % 12) stopaj uygulanır.  

2. KDV Oranlarını ve ÖTV Oran ve Tutarlarını Değiştiren 1013 Sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı Yayımlanmıştır. (01.05.2019 tarih ve 30761 sayılı R.G.) 

 

2.1. KDV Oran Değişiklikleri; 

 

         -Darülaceze Başkanlığı’na yapılan inşaat taahhüt işlerine ilişkin KDV oranı %18 den 

%1 e indirilmiştir.  

 

        -Halk arasında stor perde olarak isimlendirilen mekanizmalı perdelerde eskiden 

kumaş kısmı için %8 mekanizma kısmı için %18 KDV hesaplanması gerekiyordu. Perde işi 

yapan mükelleflerden bazıları mekanizma bedeli de dahil olmak üzere stor perde 

satışlarını %8 KDV uygulamaktaydı. Bu satışlarda mekanizma için %18 oran 

uygulanmadığı gerekçesiyle tarhiyatlar yapılmaktaydı. KDV oranlarını belirleyen Ana 

Kararnamedeki (2007/13033) %8 orana tabi işlemlere ilişkin II sayılı listenin B/5 nolu 

pozisyonuna,  

 

“(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri 

malzeme içerenler dahil)”  

 

hükmü eklenmek suretiyle stor perdeler mekanizmaları da dahil hali ile %8 oranda KDV 

ye tabi kılınmıştır. (Bu mekanizmaların müstakilen(ayrı) satışında KDV oranı %18 olarak 

devam edecektir.) 

 

2.2. ÖTV ile İlgili Değişiklikler; 
 

           -Bazı sigaralar ve tütün içeren ürünlerde vergi oranları asgari maktu vergi ve 

maktu vergi tutarları artırılmıştır.  
 

           -Telsiz telefon cihazlarında (cep telefonları) seyyanen %25 olarak uygulanmakta 

olan ÖTV oranı, aşağıdaki gibi ÖTV’ye tabi matrah tutarları baz alınarak farklılaştırılmak 

suretiyle, yani cep telefonlarının fiyatları esas alınarak artırılmıştır.  

 

 

G.T.İ.P NO Mal Cinsi 
Vergi Oranı 

(%) 

8517.12.00.00.11 

Alıcısı bulunan verici portatif (Çellular) telsiz telefon 

cihazları  

-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar 

-Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi 

aşmayanlar 

-Diğerleri 

 

 

        25 

40 

50 
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           ÖTV matrahı 1.500 TL’yi aşan cep telefonlarında ÖTV oranı %50 olarak 

uygulanacaktır.  

 

          Uygulama artan oranlı şekilde değil, bir cihazın ÖTV’ye tabi matrahı (fiyatı) 

yukarıda belirlenen hadleri aştığında tamamı için karşısındaki oran uygulanmak 

suretiyle yapılacaktır. 

  

           Örneğin; ÖTV matrahı 3.000 TL olan bir cep telefonu için bu matrahın tamamına 

doğrudan %50 oranında ÖTV hesaplanacaktır; 640 TL’ye kadar %25, 640 TL – 1500 TL 

arasına %40, 1.500 TL’yi aşan kısma %50 şeklinde bir uygulama yapılmayacaktır.  

 

          -Hurdaya çıkarılan sadece otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için aynı cins yeni 

bir aracın ilk iktisabında terkin edilecek ÖTV tutarının belirlenmesi için yeni aracın ÖTV 

matrahına ilişkin TL cinsinden aralıklar artırılmak suretiyle, daha yüksek tutarda ÖTV 

terkininden yararlanabilecek araç kapsamı (fiyat anlamında) genişletilmiştir. 

  

 

 Artırılmadan önceki rakamlar sırasıyla 46.000 TL ve 80.000 TL olarak 

uygulanmaktaydı. Özetle enflasyon nedeniyle limitler yeniden belirlenmiştir.  

 

  Yukarıda yer alan gerek KDV ve gerekse ÖTV ile ilgili düzenlemeler 01.05.2019 

tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

                                 Saygılarımızla 

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

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL) 

 

Terkin Edilecek Özel Tüketim 

Vergisi Tutarı (TL) 

Matrahı 70.000 TL'yi aşmayanlar için 10.000 

Matrahı 70.000 TL'yi aşıp, 120.000 TL'yi 

aşmayanlar için 
8.000 

Matrahı 120.000 TL'yi aşanlar için 3.000 


