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30.09.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2022/27 sayılı 

TCMB Tebliği ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31.12.2021 ile 30.09.2022 tarihleri 

arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan; 

• ABD doları,  

• Euro ve  

• İngiliz sterlini  

 

cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarını kur 

korumalı mevduat hesaplarına dönüştürme imkanı getirilmişti. 

Bu defa; 27.10.2022 tarih ve 31969 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 6297 sayılı 

Cumhurbaşkanı kararı ile 7407 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 

14’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına eklenen istisnanın, kurumların 30.09.2022 

tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibariyle de uygulanması imkânı 

sağlanmıştır. 

Buna göre; 30.09.2022 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 tarihlerinden önce sona eren geçici vergi ve kurumlar vergisi dönem 

sonlarında tahakkuk ettirilen faiz ve kâr payları, 

 

✓ Vade sonlarında elde edilen faiz ve kâr payları, 

✓ Vade sonlarında döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazançlar (destek 

ödemeleri dâhil) 

 

kurumlar vergisinden istisna olacaktır. 

Buna karşılık; 30.09.2022 tarihli bilançolarda yer alan dövizlerin KKM hesaplarına 

dönüşümü nedeniyle ortaya çıkan kur farkı gelirleri istisna kapsamına 

girmemektedir. 



 

Dolayısıyla; 30.09.2022 tarihli bilançolarda mevcut dövizlerin KKM hesaplarına 

dönüşümü sırasında ortaya çıkan kur farkı kazançları genel hükümler dâhilinde 

kurumlar vergisine tabi kazançlar içinde yer alacaktır. 

Öte yandan, TBMM’de halen görüşülmekte olan Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Teklifi içerisinde; KKM hesapları ile ilgili mevcut uygulamanın 2023 yılı 

sonuna kadar sürdürülmesi ve Cumhurbaşkanı’na bu istisnayı 31.12.2023 tarihine 

kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri sonu itibarıyle kurumların 

bilançolarında yer alan yabancı paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma yetkisi 

de yer almaktadır. 

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

Saygılarımızla. 
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