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Konu: Şirketlerin 31/12/2021 ile 31/3/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz 
Mevduatları KKM Kapsamına Alınabilecektir 
 

 
 

ÖZET 
 
             8/4/2022 tarihli ve 31803 Sayılı Resmi Gazete’de "Türk Lirası Mevduat ve Katılma 
Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/16)" yayımlandı. 
 

 
 
1. Yapılan düzenleme 

TCMB’nin 2021/14 Sayılı Tebliği uyarınca yurt içi yerleşik tüzel kişiler, 31/12/2021 tarihi itibarıyla 
bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz 
cinsinden katılım fonu hesabı bakiyelerini kur korumalı mevduat kapsamına alabilmekteydiler. 

Bugün yayımlanan 2022/16 sayılı Tebliğ ile yukarıda anılan tebliğde değişiklik yapılarak, yurt içi 
yerleşik tüzel kişilerin 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 bakiyelerini kur korumalı mevduat kapsamına alabilmelerine 
imkan sağlanmıştır. 

2. Hatırlatmalar 

2.1. Vade sonunda kur farkının ödenmesi 

 Tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı 
açılabilecektir, 

 Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise 
vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecektir, 



 

 Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan 
tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı 
üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez 
Bankasınca mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacaktır, 

 Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde Merkez 
Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacaktır. 

2.2. Uygulanacak istisnalar 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını; 
dördüncü geçici vergilendirme dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihinin sonundan (25 Şubat 
2022) 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 Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
 
Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 
2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/16) 
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