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Tarih    : 27.07.2022 

Sayı      : 2022 / 59 

Konu   : Kur Korumalı Mevduatta 30.06.2022 Tarihli Bilançoda Yer Alan 

Yabancı Paralara İstisna Uygulanması Hk. 

2022/8 sayılı sirkülerimizde, Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2022/1 ve 2022/2 

sayılı Tebliğler ile yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat 

veya katılma hesabı açılması durumunda kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik 

desteklerden yararlanabileceklerine ilişkin açıklamalara, 

2022/19 sayılı sirkülerimizde 7352 sayılı Kanunla getirilen vergi istisnasına yönelik 

düzenlemelere göre en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılmasının vergi 

istisnalarından yararlanmak için yeterli olduğu ve dolayısıyla, Merkez Bankası tarafından tebliğ 

değişikliğine gidilerek tüzel kişiler için de en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduat açılabilmesi 

yönünde düzenleme yapılması beklendiğine yönelik açıklamalarımıza,  

2022/25 sayılı sirkülerimizde gerek altın hesaplarından gerekse döviz hesaplarından 

Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümde yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay 

vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldığı 

şeklinde açıklamalarımıza, 

2022/26 sayılı sirkülerimizde gerek altın hesaplarından gerekse döviz hesaplarından 

Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına dönüşüm uygulaması kapsamında açılan Türk lirası 

mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabileceği yönünde 

düzenleme yapılmasına yönelik açıklamalarımıza, 

2022/28 sayılı sirkülerimizde yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi 

yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte 

bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve 

döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerinin, hesap sahibinin talep etmesi halinde 

dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebileceği yönünde düzenleme yapılmasına yönelik 

açıklamalarımıza, 

2022/39 sayılı sirkülerimizde ise 7407 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanununun geçici 14 üncü maddesi eklenen iki yeni fıkra ile, Kurumların 31/3/2022 tarihli 

bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma 

hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına 

çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat 

ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;  

-Söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak 

üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden 

müstesna tutulacağı, 

- Cumhurbaşkanı’na istisnayı 30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan 

yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya yetki verildiği, 

https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_82b6fe1a4b60430ca1123dedc1f2f30d.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_f6f437b71fcd459fa247979d421dae67.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_4b96bca07f8e4717bc6903bf02bdda7c.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_76f943fffb924cef9b46d708496d9e2a.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_58c114604bda4992b56a06d6e4d867ce.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_860099ce40d740b4b8e776602846bca4.pdf
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-İlgili madde kapsamındaki istisnaların 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen 

hesaplara da uygulanacağı, 

2022/50 sayılı sirkülerimizde ise 06.07.2022 tarih ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Tebliğ değişikliği ile; 

-Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin tarih fark etmeksizin bankalarda mevcut olan,  

-Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2022 dönemindeki 

herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan, 

 Dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım 

fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk 

lirasına çevrilebileceği yönünde düzenleme yapıldığı, 

Yönünde açıklamalarımıza yer verilmişti. 

Bu sefer, 27.07.2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5872 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14’üncü 

maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnanın 30.06.2022 tarihli bilançoda yer alan 

yabancı paralar itibarıyla da uygulanması yönünde karar verilmiştir. 

Sonuç olarak, Kurumların 30/06/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 

2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi 

kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk 

lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri 

durumunda söz konusu hesapların dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak 

üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden 

müstesna tutulacaktır.  

Saygılarımızla, 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı’na Ulaşmak İçin; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-1.pdf 

Tüm Sirkülerimize Ulaşmak İçin; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Md-14/4; 

 

https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_6bf70292e9f04abeba77bedeb75f3007.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-1.pdf
https://www.gcymm.com/sirkuler
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