
 
 

  

 

 1 

 

SİRKÜLER SAYI: 2022/135                                                   06.07.2022  

 

TÜZEL KİŞİLERİN KUR KORUMALI MEVDUAT HESABINA 
ÇEVİREBİLECEKLERİ DÖVİZ MEVCUDUNU 31.12.2021 İLE 
31.03.2022 TARİHLERİ ARASINDA SINIRLAYAN DÜZENLEME 
31.12.2021 İLE 30.06.2022 TARİHLERİ ARASI OLACAK ŞEKİLDE 
GENİŞLETİLMİŞTİR 
 

06.07.2022 tarih ve 31888 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Türk Lirası 

Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 

2021/14)’in 4.  maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının 

vadeli Türk lirası mevduat veya katılma 

hesaplarına dönüşümü 

 

 MADDE 4 – (1) Yurt içi yerleşik gerçek 

kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel 

kişilerin ise 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 

bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi 

Döviz tevdiat hesapları ve katılım fonlarının 

vadeli Türk lirası mevduat veya katılma 

hesaplarına dönüşümü 

 

 MADDE 4 – (1) Yurt içi yerleşik gerçek 

kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel 

kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/6/2022 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 



 

 2 

halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk 

lirasına çevrilir. 

halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk 

lirasına çevrilir. 

 

Buna göre, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31.12.2021 ila 30.06.2022 tarihleri arasındaki 

herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan dolar, euro ve sterlin cinsinden döviz 

tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep 

etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Kur Korumalı Mevduat kapsamında Türk 

Lirası’na çevrilebilecektir. Değişiklik öncesinde bu tarih 31.03.2022 olarak 

belirlenmişti. (11.04.2022 – 2022/72 sayılı sirkülerimiz.) 

 

30.06.2022 tarihli bilançoda yer alan yabancı paraların Türk Lirasına çevrilmesi ve 

vadeli KKM hesabı açılması halinde bu vadeli hesaptan elde edilecek faiz geliri ile 

diğer gelirlere (faiz gelirinin vadeli hesabın açılış tarihi ile vade tarihi arasında oluşan 

kur farkı artışının altında kalması halinde kur farkı geliri ile faiz geliri arasındaki farka 

isabet tutara) vergi istisnası uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından KVK’nın 

geçici 14. maddesine 7407 sayılı Kanunla eklenen 4. fıkradaki yetkinin kullanılarak 

istisnanın 30.06.2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da 

uygulatılması gerekmektedir. Söz konusu fıkra kapsamında kur farkı kazanç istisnası 

olmadığını bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bu düzenleme hakkında 31.05.2022 – 

2022/107 sayılı sirkülerimizde detaylı açıklamalar yapılmıştı.  

 

Saygılarımızla,  

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK 

TCMB’nin 2022/22 sayılı Tebliği 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr

  

https://dengeakademi.com/Files/Circular/3349.pdf
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6 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31888 

TEBLİĞ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN 

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

 (SAYI: 2022/22) 

MADDE 1- 21/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve 

Katılma Hesaplarına 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 30/6/2022 

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.” 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. 

  
 

  
 

 


