
                                                        

 

 
PÜR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ 
MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

     31.01.2022 

                               Sirküler, 2022/08 

Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu: Yabancı Para ve Altın Mevcutlarını TL’ye Çeviren Mükelleflerin Kur Farkı, Faiz Ve Diğer 

Kazançlarına İstisna Tanıyan Kanun Yayımlandı. 

 

Konu ile ilgili Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 7352 Sayılı 

Kanun, 29.01.2022 tarih ve 31734 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır. 

 

Söz konunla getirilen hükümler özetle şöyledir; 

 

1- Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Getirilen Kur Farkı, Faiz, Katılım Kâr Paylarına İlişkin 

İstisna:  

- Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi 

mükelleflerinin 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, en geç 17.01.2022 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; 

 

 Yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançları,  (1.10.2021 ila 

31.12.2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı) 

 Türk lirasına dönüşüm tarihinde oluşan kur farkı kazançları (1.1.2022 ila dönüşüm tarihi 

arasındaki döneme isabet eden kısmı)  

 Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından vade tarihinde elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer 

kazançları (2022 yılı geçici vergi dönemleri sonu değerlemesinde hesaplanan faiz ve kâr payları ile diğer 

kazançlar dahil) 

Kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. 

 

- Kurumların 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 17.01.2022 tarihinden 

sonra 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde 

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; 

 Bu hesaplarda oluşan kur farkı kazançları 

 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 istisna tutulmuştur. 
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2- 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 müstesnadır. 

 

3- Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülen yabancı paralara ve altın hesaplarına 

ilişkin olarak istisna uygulanabilecek dönemlerde doğan zararın durumu ise şöyledir:  

Kurumlar Vergisi Kanununun “İstisnalar” başlıklı 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, kurumların 

kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki 

faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmemektedir. 

Ancak, bu kanunda öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk Lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak bu istisnayla sınırlı olmak 

üzere Kurumlar Vergisi Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmayacaktır.  

 

4- Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu 

madde kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, 

vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.” 

Söz konusu Kanuna aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

 

Bu kanun kapsamındaki hükümlerden yurt içi yerleşik tüzel kişiler faydalanabilmekte, Bankalar ve 

Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar bu uygulama dışında tutulmuşlardır. 

 

Bu kanunda yurt içi yerleşik tüzel kişiler için en az 3 ay vadeli hesap açılışı öngörülmüş, ancak Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2022/2 sayılı Tebliğe göre ise; 6 ay veya 1 yıl vadeli 

hesap açılışı yapılabilir. Dolasıyla kanunla getirilen bu uygulamadan TCMM Tebliğ değişikliği yapana 

kadar halihazırda en az 6 ay vadeli açılan Türk lirası mevduat ve katılma hesapları faydalanabilecektir. 

 

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

 

Bilgilerinize Sunulur. 

Saygılarımızla, 

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

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

