
G&C Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Mall of İstanbul The Residence                  

B Blok D:33 Başakşehir / İstanbul                                              S a y f a  1 | 3   

0(212) 809 0 809       

           

Tarih    : 29.01.2022 

Sayı      : 2022 / 19 

Konu : Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi İlişkin Kurumlar ve Gelir Vergisi İstisnalarının Resmi Gazete’de 

Yayımlaması Hk. 

29 Ocak 2022 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7352 sayılı Vergi 

Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile;  

I- Kur Korumalı Mevduatlara İlişkin; 

1- 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 tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk 

lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli 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 olduğu, 

2- Kurumların 31/12/2021 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 oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi dönemi sonu değerlemesiyle Türk 

lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden 

kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer 

kazançlar kurumlar vergisinden müstesna olduğu, 

3- Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten 

sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar 

Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm 

fiyatı 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 Türk 

lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da 

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

vergisinden müstesna olduğu, 
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4- Yukarıda yer alan istisna hükümlerinin, aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço 

esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanacağı, 

Yönünde düzenlemeler yapılmıştır. 

Beklenen Alt Düzenlemeler 

1- 2022/8 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere, 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 yararlanabilecekleri belirtilmektedir. Ancak, 7352 sayılı 

kanunla getirilen ve yukarıda yer verdiğimiz düzenlemeye göre en az 3 ay vadeli Türk lirası 

mevduat veya katılma hesabı açılması yeterlidir. Dolayısıyla, Merkez Bankası tarafından tebliğ 

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

yönünde düzenleme yapılması beklenmektedir. 

2- Maddenin uygulanmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na usul ve esasları 

belirleme yetkisi verilmemiş olduğu için, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenleyici 

yönde bir tebliğden ziyade açıklayıcı bir tebliğ yayınlanması beklenmektedir. 

II- Enflasyon Düzeltmesine İlişkin; 

2022/11 sayılı sirkülerimizde Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini 

belirttiğimiz; şartlar oluşsa bile 2021 ve 2022 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine 

ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzetmesine tabi 

tutulmayacağı, 31.12.2023 tarihli mali tabloların ise enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların 

oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzetmesine tabi tutulacağı ve kar veya zararın 

(kar/zarar tutarları geçmiş yıllar kar/zararı hesabında gösterilmek suretiyle) o yılın vergi 

matrahı ile ilişkilendirilmeyeceği yönündeki düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

İlgili Kanuna ulaşmak için;  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220129-9.htm 

  

Saygılarımızla, 

 

https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_82b6fe1a4b60430ca1123dedc1f2f30d.pdf
https://www.gcymm.com/_files/ugd/e3b619_b9ed9b3eabd34af181c8840f2fa6a299.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220129-9.htm
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