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Tarih    : 11.02.2022 

Sayı     : 2022 / 22 

Konu : 17.02.2022 Tarihine Kadar Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına 

Dönüşüm Halinde Yararlanılacak Kurumlar Vergisi İstisnalarına İlişkin 19 Seri No.lu 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Hk.  

29.01.2022 tarih ve 2021/19 sayılı sirkülerimizde “7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 

Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk 

lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 14’üncü 

maddeyle çeşitli istisnaların hayata geçirildiği ve istisnaların uygulama usullerine ilişkin 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklayıcı bir tebliğ yayınlanmasının beklendiği 

belirtilmiştir. 

Bu kapsamda beklenen tebliğ “19 Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği” olarak 

11.02.2022 tarih ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Geçici 14’üncü maddeye göre, Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün 

desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili 

olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü 

geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme (17.02.2022) tarihine kadar Türk lirasına 

çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli1 

Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda;  

a) 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların dönem sonu 

değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 

tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmının, 

b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine 

kadar Türk lirasına çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz 

konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak 

üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların, 

Kurumlar vergisinden müstesna olmaktadır. 

19 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’ne göre dördüncü geçici 

vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme (17.02.2022) tarihine kadar Türk 

Lirasına çevrilen yabancı paraların 2021 dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur 

farkı kazançlarına istisna uygulamasında dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir. 

 
1 11.01.2022 tarih ve 2022/8 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere Merkez Bankası tarafından 

yayımlanan 2022/1 ve 2022/2 sayılı Tebliğler ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin kur korumalı mevduat hesapların 

imkanlarından yararlanabilmesi için en az 6 ay veya 1 yıl vadeli hesap açmaları gerekmektedir. Merkez Bankası 

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

yönünde düzenleme yapılması beklenmekle birlikte, işbu sirküler tarihi itibariyle henüz bu yönde bir düzenleme 

hayata geçirilmemiştir. 

https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_f6f437b71fcd459fa247979d421dae67.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_82b6fe1a4b60430ca1123dedc1f2f30d.pdf
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➢ Mükellefler gerek dönem içi gerekse dönem sonu kur farkı kazançlarını muhtelif 

usullere göre belirleyebilmektedirler. Ancak, istisnaya konu edilecek kur farkı gelirinin 

tespitine münhasır olmak üzere, dönem içi döviz çıkışlarında ve istisna tutarının 

hesaplanmasında ilgili hesaba giriş sırasının (FİFO) esas alınması gerekmektedir. 

➢ 31/12/2021 tarihli bilançonun “Bankalar Hesabında” yer alan yabancı paraların birden 

fazla döviz tevdiat hesabından oluşması halinde istisna tutarının belirlenmesinde döviz 

cinslerine ilişkin döviz tevdiat hesapları birlikte dikkate alınacaktır. (Örneğin birden çok USD 

tevdiat hesabı varsa tamamı tek bir tevdiat hesabı varmış gibi hareket edilerek istisna tutarı 

tespit edilecek ve hesaplama yapılırken bu hesapların birbirleri arasındaki hareketler dikkate 

alınmayacaktır.) 

➢ Bu şekilde belirleme yapılıyor olmasının sonucu olarak aynı döviz cinsinden olan 

tevdiat hesaplarının birinde kur farkı geliri diğerinde kur farkı zararı ortaya çıkmış ise nihai kur 

farkı kazancı bu hesapların birbirilerinden mahsubuyla tespit edilecektir.  

➢ Dönüştürülebilir olan her bir döviz cinsine ilişkin değerlemeden kaynaklı kur farkı 

kazancı tespit edildikten sonra 31.12.2021 tarihli bilançodaki döviz tutarı ile kur korumalı 

mevduat hesabına yatırılmak üzere TL’ye çevrilen döviz tutarı oranlanmak suretiyle istisna 

tutarı tespit edilecektir. 

➢ Yukarıda yer verilen açıklamalarımızın uygulamasını gösteren Tebliğin 40.3.1.1. 

bölümündeki 3 no.lu örnek aşağıda yer almaktadır. 

“Örnek 3: (C) A.Ş.’nin 31/12/2021 tarihli bilançosunda “Bankalar Hesabı”nda 

1.000.000 ABD Doları ve 1.000.000 Avro olmak üzere iki ayrı döviz tevdiat hesabı 

bulunmaktadır. Başkaca döviz tevdiat hesabı olmayan (C) A.Ş.’nin söz konusu döviz tevdiat 

hesaplarına ilişkin hesap hareketleri aşağıdaki gibidir. 

(C) A.Ş., 31/12/2021 tarihli bilançosunda yer alan 1.000.000 ABD Doları ve 1.000.000 

Avro tutarındaki döviz tevdiat hesaplarının tamamını 16/2/2022 tarihinde, Kurumlar Vergisi 

Kanununun geçici 14 üncü maddesinden yararlanmak amacıyla Türk Lirası mevduat hesabına 

dönüştürmüştür.  

(ABD Doları kuru 30/9/2021 tarihinde 8,8433 TL, 31/12/2021 tarihinde ise 12,9775 TL, 

16/2/2022 tarihinde 13,2022 TL olup Avro 30/9/2021 tarihinde 10,3135 TL, 31/12/2021 

tarihinde ise 14,6823 TL, 16/2/2022 tarihinde 15,3002 TL’dir.) 

 

(C) A.Ş.’nin 31/12/2021 tarihi itibarıyla bu hesaba ilişkin döviz bakiyesi 1.000.000 ABD 

doları olup dönem sonu kur farkı kazancının istisnaya konu edilecek kısmının tespitinde 

Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.  
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09/10/2021 tarihli 100.000 ABD Doları ve 23/10/2021 tarihli 1.500.000 ABD Doları 

satış işlemlerinin 01/10/2021 tarihli 2.000.000 ABD Doları alışından yapıldığı kabul 

edilecektir.  

Buna göre, bu Kanunun geçici 14 üncü maddesi kapsamında Türk Lirasına 

dönüştürülen 1.000.000 ABD Doları dolayısıyla istisna uygulanacak (31/12/2021) dönem sonu 

kur farkı geliri, satış işlemleri sonucu kaldığı kabul edilen 1/10/2021 alıştan 400.000 ABD 

Doları ve 15/12/2021 tarihli alıştan 600.000 ABD Doları dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

 

Aynı mükellefin (B) Bankasındaki Avro hesabının işleyişi ise şöyledir: 

 

(C) A.Ş.’nin 31/12/2021 tarihi itibarıyla (B) Bankasındaki Avro hesabına ilişkin döviz 

bakiyesi 1.000.000 Avro olup dönem sonu kur farkı kazancının istisnaya konu edilecek kısmının 

tespitinde Tebliğin bu bölümünde yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.  

15/11/2021 tarihli 600.000 Avro ve 25/12/2021 tarihli 700.000 Avro satış işlemlerinin 

1/10/2021 tarihli 1.600.000 Avro alışından yapıldığı kabul edilecektir.  

Buna göre, bu Kanunun geçici 14 üncü maddesi kapsamında Türk Lirasına 

dönüştürülen 1.000.000 Avro dolayısıyla istisna uygulanacak (31/12/2021) dönem sonu kur 

farkı geliri, satış işlemleri sonucu kaldığı kabul edilen 1/10/2021 tarihli alıştan 300.000 Avro, 

17/12/2021 tarihli alıştan 700.000 Avro dikkate alınarak hesaplanacaktır. 

 

Dolayısıyla, 31/12/2021 tarihli bilançoda yer alan 1.000.000 Avro tutarındaki döviz 

tevdiat hesabının 1/10/2021-31/12/2021 dönemiyle sınırlı olmak üzere değerlemesinden 

[1.316.700,00 TL + (-1.759.380,00TL)=] -442.680,00 TL kur farkı zararı doğacaktır.  

(C) A.Ş.’nin 1.000.000 ABD Doları ve 1.000.000 Avro döviz tevdiat hesaplarının 

tamamını 16/2/2022 tarihinde bu Kanunun geçici 14 üncü maddesi kapsamında Türk Lirası 
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mevduat hesabına dönüştürmesi halinde, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı 

kazançlarının istisna uygulanacak 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet 

eden kısmı [921.400,00 TL + (-442.680,00 TL)=] 478.720,00 TL olacaktır.” 

“Örnek 3”teki (C) A.Ş. 31/12/2021 tarihli bilançosunda “Bankalar Hesabı”nda iki ayrı 

döviz tevdiat hesabında yer alan 1.000.000 ABD Doları ve 1.000.000 Avrodan 500.000 ABD 

Doları ve 500.000 Avro tutarını 16/2/2022 tarihinde, Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 

üncü maddesinden yararlanmak amacıyla Türk Lirası mevduat hesabına dönüştürmüştür. 

 Dönüşüm oranı = Dönüştürülen yabancı para tutarı (TL) / Yabancı para bakiyesi (TL) (31/12/2021)  

                              = [(6.488.750 TL + 7.341.150TL) / (12.977.500 TL + 14.682.300 TL)]  

                                 (500.000 ABD Doları + 500.000 Avro) / (1.000.000 Dolar + 1.000.000 Avro)  

                              = 13.829.900,00 TL / 27.659.800,00 TL = 0,50  

İstisna uygulanacak tutar = 478.720,00 TL x 0,50 = 239.360,00 TL olacaktır.  

Dolayısıyla, 31/12/2021 tarihli bilançosunda 1.000.000 ABD Doları ve 1.000.000 Avro 

döviz tevdiat hesabı bulunan (C) A.Ş.’nin 500.000 ABD Doları ve 500.000 Avroluk döviz tevdiat 

hesaplarını dönüştürmesi halinde 1/10/2021-31/12/2021 dönemine ilişkin değerlemeden doğan 

478.720,00 TL kazancın %50’lik kısmı (239.360,00 TL) söz konusu kurumlar vergisi istisnasına 

konu edilebilecek, kalan 239.360,00 TL’lik kısım ise genel hükümlere göre vergilendirilecektir. 

Söz konusu (C) A.Ş.’nin 1.000.000 ABD Doları ve 1.000.000 Avrodan oluşan döviz 

tevdiat hesaplarından sadece ABD doları hesabının tamamını 16/2/2022 tarihinde Türk lirası 

mevduat hesabına dönüştürülmesi durumunda ise istisna edilecek tutar aşağıdaki şekilde 

hesaplanacaktır. 

Dönüşüm oranı = Dönüştürülen yabancı para tutarı (TL) / Yabancı para bakiyesi (TL) 

                              = [(12.977.500 TL) / (12.977.500 TL + 14.682.300 TL)] 

                                 (1.000.000 Dolar) / (1.000.000 Dolar + 1.000.000 Avro)  

                              = 12.977.500 TL /27.659.800,00 TL = 0,4692 

Dolayısıyla istisna uygulanacak tutarın tespitinde dönüşüm oranı 0,4692 olarak dikkate 

alınacaktır. İstisna uygulanacak tutar= 478.720,00 TL x 0,4692=224.615,42 TL olacaktır.” 

II. Türk Lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançlarına ilişkin istisna 

31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici 

vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme (17.02.2022) tarihine kadar Türk Lirası 

mevduat veya katılma hesaplarına aktaran mükelleflerin, Türk Lirasına dönüşümden 

kaynaklanan kur farkı kazançları da kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.  

Dolayısıyla, 1/1/2022 tarihinden Türk Lirası mevduat veya katılma hesabının açılış 

tarihine kadar olan döneme ilişkin kur farkı kazancı istisna kapsamında değerlendirilecektir.  

“Örnek: (D) A.Ş. 31/12/2021 tarihli bilançosunda “Bankalar Hesabında” yer alan 

1.000.000 ABD Dolarını 14/1/2022 tarihinde Türk Lirası mevduat hesabına dönüştürmüş ve 

1/1/2022- 14/1/2022 dönemine ilişkin olarak 562.500,00 TL kur farkı kazancı elde etmiştir.  
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(1 ABD Doları 31/12/2021 tarihinde 12,9775 TL, 14/1/2022 tarihinde 13,5400 TL) 

 Buna göre, (D) A.Ş.’nin 1/1/2022-14/1/2022 dönemine ilişkin kur farkı 

değerlemesinden kaynaklanan 562.500,00 TL kur farkı kazancı kurumlar vergisinden 

istisnadır.” 

III. Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının dönem sonu değerlemesinden 

kaynaklanan kazançlarda istisna 

31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici 

vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme (17.02.2022) tarihine kadar Kanunda 

öngörülen süre ve şekilde Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarına aktaran kurumlar 

vergisi mükelleflerinin, mevduat veya katılma hesaplarının vadelerinden önceki bir tarihte sona 

eren geçici vergilendirme dönemleri dahil olmak üzere dönem sonları itibarıyla tahakkuk eden 

faiz ve kar payı gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.  

“Örnek: (E) A.Ş.’nin 31/12/2021 tarihli bilançosunda yer alan 1.000.000 ABD Dolarını 

14/1/2022 tarihinde Türk Lirası mevduat hesabına dönüştürmesi sonucu açılan 6 ay vadeli ve 

%15 faiz ödemeli Türk Lirası mevduat hesabının geçici vergilendirme dönemi sonu 

değerlemesinden kaynaklanan faiz tahakkuku aşağıdaki gibidir: (1 ABD Doları 14/1/2022 

tarihinde 13,5400 TL)  

(E) A.Ş.’nin vadesi 14/7/2022 olan (1.000.000 ABD Doları x 13,5400 TL=) 

13.540.000,00 TL tutarlı mevduat hesabı üzerinden 14/1/2022-31/3/2022 dönemi itibarıyla 

tahakkuk eden faiz tutarı 422.893,15 TL’dir.  

(E) A.Ş. birinci geçici vergilendirme dönemi sonu itibarıyla hesaplanan 422.893,15 TL 

faiz tutarı nedeniyle Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesi kapsamındaki 

istisnadan yararlanabilecektir.  

Ayrıca, (E) A.Ş. ikinci geçici vergilendirme dönemi (1/4/2022-30/6/2022) sonu 

itibarıyla hesaplanacak faiz tutarı nedeniyle de aynı istisnadan yararlanabilecektir.” 

IV. Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen 

kazançlarda istisna 

Bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde dönüştürülen yabancı paraların aktarıldıkları 

Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarından vade sonunda elde edilen faiz veya kar payı 

gelirleri ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır.  

“Örnek: Sirkülerimizin III. Bölümünde yer alan “Örnek”teki (E) A.Ş.’nin 6 ay vadeli 

ve %15 faiz ödemeli Türk Lirası mevduat hesabından vade sonunda (14/7/2022) elde ettiği faiz 

geliri olan 1.007.153,42 TL, vade tarihinden önce sona eren geçici vergilendirme dönemlerinin 

sonunda tahakkuk eden ve kurumlar vergisinden istisna tutulan faiz tutarları da dikkate 

alınarak, kurumlar vergisinden istisna edilecektir.  

Öte yandan, vade sonu (14/7/2022) itibarıyla döviz kurunun 12,2000 TL olduğu 

varsayıldığında, vade sonu kuru dönüşüm kurundan (13,5400 TL) küçük olduğu için banka 

tarafından ödenecek olan faiz gelirine ilave bir ödeme yapılması söz konusu olmayacaktır.” 
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Saygılarımızla, 

 

İlgili Tebliğ İçin; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220211-4.pdf 

 

Tüm sirkülerlerimiz için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 
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