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SİRKÜLER NO: POZ-2022 / 80                     İST,  27.07.2022 
 
ÖZET: 
 

• 27 Temmuz 2022 tarih ve 31905 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5872 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile kurumların 30.06.2022 tarihli bilançolarında yer alan 
yabancı paraların dönüşümünde de istisna uygulanacağı kararlaştırılmıştır.  
 

 
KUR KORUMALI MEVDUATIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ 

 
Hatırlanacağı üzere, 28.05.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı Kanun ile 
Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmişti. 
 
(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. 
 
Maddede belirtilen yetki kullanılarak, 5872 sayılı Karar ile kurumların 30.06.2022 tarihli 
bilançolarında yer alan yabancı paraların dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanması 
sağlanmıştır. 

 
Bu düzenlemeye göre; 30 Haziran 2022 tarihli bilançolarında yer alan EURO, GBP ve USD 
cinsinden yabancı paralarını 31.12.2022 tarihine kadar en az üç ay vadeli kur korumalı mevduat 
hesaplarına dönüştüren kurumlar, dönem sonu değerlemesinden (faiz veya kar payı tahakkukundan) 
kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer 
kazançlar (destek ödemeleri) kurumlar vergisinden istisna olacaktır.  
 
Ancak daha önceki uygulamalarda olduğu gibi dönüşüm tarihine kadar oluşan kur farkı gelirleri 
istisna kapsamında değildir. 
 
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220727-1.pdf 
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