
 

    
 
                                                                 Barış Mah. F.S.M Bulvarı No:1   
                                                                              As-Deniz Apt. K:4 D:11 Nilüfer BURSA 
www.denetcilerymm.com.tr                     Tel:0.224.452 20 36  Cep Tel:505 4746327 

 

Seri No   : 37 
Tarih      : 08.03.2022 
 
 

SİRKÜLER  
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Konu :  Tüzel Kişilere 3 Aylık Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Açabilme İmkanı ve KKM 
Hesaplarının Vade Sonunda Yenilebilmesine Yönelik TCMB'ye Yetki Verilmesi 
 

 
 

ÖZET 
 

            7/3/2022 tarihli ve 31771 sayılı Resmi Gazete'de tüzel kişilere 3 ay vadeli döviz ve 
altın dönüşümlü Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açabilmelerine imkan sağlanması 
ve KKM hesaplarının vade sonunda yenilebilmesine yönelik TCMB'ye yetki verilmesi 
hakkında "Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 
Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9)" ile "Altın 
Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 
2022/10)" yayımlandı. 
                               

 
 
7/3/2022 tarihli ve 31771 sayılı Resmi Gazete'de tüzel kişilere 3 ay vadeli döviz ve altın dönüşümlü 
Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açabilmelerine imkan sağlanması ve KKM hesaplarının vade 
sonunda yenilebilmesine yönelik TCMB'ye yetki verilmesi hakkında "Türk Lirası Mevduat ve Katılma 
Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ (Sayı: 2022/9)" ile "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 
2022/10)" yayımlandı. 
 
1) Yapılan değişiklikler 
 
Bilindiği üzere, TCMB tarafından yayımlanan ilgili Tebliğler uyarınca; yurt içi yerleşik gerçek kişiler 
için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için ise 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk 
lirası mevduat veya katılma hesabı açılabileceği ve bu düzenlemenin getirdiği avantajlardan bir 
defaya mahsus olarak faydalanabileceği düzenlenmekteydi. 
 
 
 



 

Yapılan değişiklikler ile; 
 

 Tüzel kişilerin de 3 ay vadeli döviz ve altın dönüşümlü Türk Lirası mevduat veya katılma 
hesabı açabilmelerine imkan sağlanmış ve 

 
 Gerçek ve tüzel kişilerin Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme 

imkânı tanınabilmesine yönelik TCMB’ye yetki verilmiştir. Yenilenen hesap ilk açılışta 
dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam 
edebilecektir. 

 
Yukarıda yer alan değişiklikler 7/3/2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
 
2) Uygulanacak istisnalar 
 
Hatırlanacağı üzere, düzenleme, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme 
tarihine kadar ve bu tarih sonrası dönüşüm olmak üzere iki dönemi dikkate almaktaydı.  
 
Buna göre, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı 
paralarını; dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihinin sonundan 
31/12/2022 tarihine kadar Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürmeleri halinde 
aşağıdaki kazançları istisnaya konu edilebilecektir; 
 

 Yabancı paraların Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına aktarıldıkları tarihi içeren geçici 
vergilendirme döneminin başından, Türk Lirası mevduat ve katılma hesabının açılış tarihine 
kadar olan döneme ilişkin kur farkı kazançları, 

 
 Söz konusu Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının (vadesinden önceki tarihte sona eren 

geçici vergilendirme dönemleri dahil olmak üzere) dönem sonları itibarıyla tahakkuk eden faiz 
gelirleri ve kar payları ile 

 
 Bu hesaplardan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payı gelirleri ile diğer kazançlar 

 
kurumlar vergisinden istisna tutulacaktır. 
 
Öte yandan, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını dördüncü geçici 
vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihinden sonra Türk Lirası mevduat ve 
katılma hesaplarına dönüştüren mükellefler, 31/12/2021 tarihinde biten geçici vergilendirme dönemi 
sonu ile hesabın açıldığı tarihten önce sona ermiş olan geçici vergilendirme dönemlerinin sonu 
itibarıyla, hesaplanan kur farkı kazançları için bu istisnadan yararlanamayacaklardır. 
 
 
Söz konusu Tebliğlere aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz. 
 
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 
2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/9) 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi 
Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/10) 

 
Bilgilerinize sunarız. 
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