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TL mevduat hesaplarına dönüşümün desteklenmesine kapsamında Kur Korumalı 

Mevduat Hesaplarından elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve 

esaslar belirlenmiştir. 

 

Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 14’üncü madde uyarınca kurumlar vergisi 

mükellefleri ile bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin 31.12.2021 

tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını, Türk lirasına mevduat 

veya katılım hesabına dönüştürmeleri durumunda elde ettikleri kazançlar kurumlar 

vergisinden istisna edilmiştir, uygulamaya ilişkin örnek ve açıklamaların yapıldığı 19 Seri 

No’lu Kurumlar Vergisi  Genel Tebliğ 11.02.2022 tarih ve 31747 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 

Yapılan açıklamalara ilişkin ana başlıklar aşağıdaki gibidir;. 

31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk 

lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı 

kazançları da dahil olmak üzere bu kapsamda açılan en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat 

ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları kurumlar vergisinden istisna 

olacaktır. Ayrıca sözkonusu istisna uygulaması, kazançları bilanço esasına göre tespit 

edilen gelir vergisi mükellefleri için de geçerli olacaktır. 

 Kur farkı kazancı istisnası sadece 01.10.2021-31.12.2021 dönemi için hesaplanan kur 

farkı kazancını kapsamakta olup 01.10.2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin dönem 

sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının bu istisna kapsamında 

değerlendirilmeyecektir. 

 İstisnaya konu edilecek kur farkı gelirinin tespitine münhasır olmak üzere, dönem içi 

döviz çıkışlarında ve istisna tutarının hesaplanmasında ilgili hesaba giriş sırası esas 

alınacaktır. 

 Mükellefler tarafından, 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarının 

sadece bir kısmının bu düzenleme kapsamında Türk Lirası mevduat veya katılma 

hesabına dönüştürülmesi halinde, dönem sonu itibarıyla kur farkı değerlemesinden 



 
 

 

 

doğan kambiyo karının istisna uygulanacak kısmı, Türk Lirasına dönüştürülen yabancı 

paraların mükellefin 31.12.2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para hesabına 

oranı dikkate alınmak suretiyle tespit edilecektir. 

 Gerek yabancı paraların gerekse altın hesaplarının Türk lirasına dönüşme esnasında 

yabancı paraların veya altın hesaplarının değerlenmesinden zarar oluşması halinde bu 

zarar, kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilecektir. 

 Türk Lirasına dönüşümün 7352 sayılı Kanunun Resmi Gazete'de yayım tarihinden 

(20.01.2022) önce olması istisnadan yararlanmaya engel değildir. 

 

Yukarıda bahsedilen istisnalar bu kapsamda açılan en az 3 ay vadeli Türk lirası mevduat 

ve katılma hesapları için uygulanacaktı 

Ancak gerek kanunda gerekse de tebliğde 3 aylık süreden bahsedilse de Türk Lirası Mevduat 

ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yurt içi yerleşik 

gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl 

vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı belirtilmiştir. 

Bu nedenle tüzel kişiler için açılacak hesapların 6 aylık veya 1 yıllık açılacağı kanaati 

oluşmaktadır. 
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