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SİRKÜLER  
(2022/82) 

 
 
Konu: Şirketlerin 31/12/2021 ile 30/06/2022 Tarihleri Arasında Sahip Oldukları Döviz 
Mevduatları KKM Kapsamına Alınabilecektir. 

 
 

ÖZET 
6/7/2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Lirası Mevduat ve Katılma 
Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik 
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/22)” yayımlandı. 
 

 
6/7/2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmi Gazete’de “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına 

Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Sayı: 2022/22)” yayımlandı. 
 

Bu Tebliğ ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31/12/2021 ile 30/06/2022 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. 
 

Hatırlanacağı üzere, 28/5/2022 tarihli R.G’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar 
Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü maddesinde aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
 

“(4) Kurumların 31/3/2022 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 söz konusu hesapların 
dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve 
kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. Cumhurbaşkanı istisnayı 
30/6/2022 ve/veya 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatmaya 
yetkilidir.” 
 

Buna göre, Cumhurbaşkanı verilen yetkiyi kullanırsa, 30/06/2022 tarihli bilançolarında yer 
alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar en az üç ay vadeli KKM hesaplarına dönüştüren 
kurumlar, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde 
edilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları (destek ödemeleri dahil) kurumlar vergisinden istisna 
olacaktır. 



 

 
Bununla birlikte, 2022/67 sayılı Sirkülerimizde açıkladığımız üzere, KVK’nin geçici 14 üncü 

maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında uygulanan istisna kur farklarını kapsamamaktadır.          
 
     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: 2022/22)                   
 
Bilgilerinize sunarız. 
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