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İstanbul, 01.10.2022  

DUYURU 565 
   

Konu:30.09.2022 Tarihli geçici vergi hesaplamalarında kullanılacak değerleme kurları ile 

kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin TCMB düzenlemesindeki değişiklik hk. 

   

1. 30.09.2022 Tarihli Geçici Vergi Hesaplamalarında Kullanılacak Değerleme Kurları 

 

30.09.2022 Tarihi itibariyle geçici vergi uygulamasında dövizli alacak ve borçların 

değerlemesinde yasa gereği dönemin son günü yayımlanan alış kurları esas alınmaktadır. Buna göre 

30.09.2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan döviz kurları aşağıdadır.  

 

    

2. Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açılışına İlişkin Düzenleme 

 

30.09.2022 Tarih ve 31969 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve 

Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27) uyarınca ürk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına 

http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/
http://www.erisymm.com/


ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cad. No:37/16 UBM Plaza Şişli İstanbul 

info@erisymm.com  www.erisymm.com  

 

Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 

31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD 

doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı 

bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”  

 

Değişiklik öncesinde yurt içi yerleşik tüzel kişiler sadece 30/06/2022 tarihi itibarıyla 

bankalarda mevcut olan döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri için 

kur korumalı mevduat sistemi imkanından yararlanabiliyordu. 

 

Yayımlanması beklenen Cumhurbaşkanı Kararı ile Kurumlar Vergisi Kanununun  geçici 

14’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan  kurumlar vergisi istisnasının1, yukarıdaki 

düzenlemeye paralel olarak  kurumların 30/9/2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları 

da içermesi mümkündür. 

 

Durum bilgilerinize sunulur.   

Saygı ile, 

ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 

 

 
1 (4) (Ek:26/5/2022-7407/12 md.)55 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 
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