
KUR KORUMALI TL MEVDUAT HESABI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPAN 7351 SAYILI KANUN RESMİ 
GAZETE’DE YAYIMLANDI

25 OCAK 2022

1



2

KAPSAM

• İşbu çalışma, 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7351 sayılı ‘’Bireysel 
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ kapsamında hazırlanmıştır.
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1. Giriş

• Türk Lirası finansal araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde
işlemesi, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle
finansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amacıyla;
04.01.2022 tarihinde TBMM’ye Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
sunulmuştu.

• Bu kez, 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de 7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun (‘‘7351 sayılı Kanun’’) olarak yayımlanmıştır.
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2. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı

• 7351 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a ‘’Geçici Madde 35’’ eklenerek Kur Korumalı TL Mevduat
Hesabı’na ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre;

‘‘GEÇİCİ MADDE 35 – Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve
katılma hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar
nezdinde 21.12.2021 ve 31.12.2022 tarihleri arasında açılan Türk lirası vadeli mevduat ve
katılma hesaplarına aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına nakit kaynak
aktarmaya ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak
tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu madde kapsamında ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini, destekten
yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri, hesapların vadeden
önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin Hazine ve Maliye
Bakanlığına aktarılmasını, bu madde kapsamında destek olarak aktarılacak kaynağın
kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye
Cumhurbaşkanı yetkilidir.

…
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2. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı

…
Birinci fıkrada yer alan nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya 31.12.2023 tarihine
kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması kapsamında Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri ve bilgiyi talep edebilir. Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası veya bankalar talep edilen veri ve bilgiyi Hazine ve Maliye Bakanlığının
belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle yükümlü olup, veri ve bilginin birinci
fıkrada belirtilen amaç çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığına verilmesinde diğer
kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler uygulanmaz.
Bu madde kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından aktarılacak desteğin
hak sahipliğinin tespiti ile desteğin doğru ve tam hesaplanmasından, Türk lirası vadeli
mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumludur. Haksız olarak verildiği tespit
edilen destek tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği tarihe kadar 6183 sayılı
Kanun’un 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte anılan Kanun
hükümlerine göre tahsil edilir.’’
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2. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı

• Söz konusu düzenlemeye ilişkin madde gerekçesi ise aşağıdaki gibidir. Buna göre;
‘’Ülkemizde tasarruf kompozisyonunun makroekonomik politikalarla uyumlu olması için Türk
Lirası finansal araçların özendirilmesi önem arz etmektedir. Yapılan düzenleme ile Türk Lirası
araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, finansal
piyasalarda derinliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal
sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma hesaplarının
getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla madde kapsamında Hazine kaynağının
hangi tarihler arasında açılacak hesaplara hangi yöntemlerle aktarılacağına ilişkin Hazine ve
Maliye Bakanlığı yetkilendirilmektedir.
Hazine kaynağının aktarılması kapsamında ödenecek destek tutarını ve hesaplama
yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri,
hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu kesintilerin
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmasını, madde kapsamında destek olarak aktarılacak
kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı
tarafından belirleneceği hüküm altına alınmaktadır.
Maddenin birinci fıkrasında yer alan nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya tarihin
uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı yetkilendirilmektedir.
Madde uygulanması kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya bankalardan veri
ve bilgi talebine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmektedir.
Madde kapsamında verilecek desteğin haksız ödenmesi durumunda izlenecek usule yönelik
düzenleme yapılmaktadır.’’
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2. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı

Geçici Madde 35 Geçici Madde 35 Gerekçesi

Finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma
hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla bankalar
nezdinde 21.12.2021 ve 31.12.2022 tarihleri arasında açılan Türk lirası vadeli
mevduat ve katılma hesaplarına aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasına nakit kaynak aktarmaya ve nakit kaynak aktarımı için Bakanlık
bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve
Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu madde kapsamında ödenecek destek tutarını ve hesaplama yöntemini,
destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri, limitleri,
hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler ile bu
kesintilerin Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmasını, bu madde kapsamında
destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime
ilişkin usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Birinci fıkrada yer alan nihai hesap açma tarihini öne çekmeye
veya 31.12.2023 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanması kapsamında Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası ve bankalardan gerekli veri ve bilgiyi talep edebilir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya bankalar talep edilen veri ve bilgiyi
Hazine ve Maliye Bakanlığının belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde vermekle
yükümlü olup, veri ve bilginin birinci fıkrada belirtilen amaç çerçevesinde Hazine ve
Maliye Bakanlığına verilmesinde diğer kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı
hükümler uygulanmaz.
Bu madde kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından aktarılacak
desteğin hak sahipliğinin tespiti ile desteğin doğru ve tam hesaplanmasından, Türk
lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarının açıldığı banka sorumludur. Haksız
olarak verildiği tespit edilen destek tutarı, bankaya ödendiği tarihten tahsil edildiği
tarihe kadar 6183 sayılı Kanun’un 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme
zammıyla birlikte anılan Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.

Ülkemizde tasarruf kompozisyonunun makroekonomik politikalarla uyumlu olması
için Türk Lirası finansal araçların özendirilmesi önem arz etmektedir. Yapılan
düzenleme ile Türk Lirası araçlara olan talebin artırılması, finansal piyasaların daha
etkin bir şekilde işlemesi, finansal piyasalarda derinliğin artırılması, ürün
çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle finansal sektörün ve ulusal ekonominin
sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Ayrıca, finansal istikrara katkı sağlamak ve gerçek kişilerin mevduat ve katılma
hesaplarının getirilerini kur artışlarına karşı desteklemek amacıyla madde
kapsamında Hazine kaynağının hangi tarihler arasında açılacak hesaplara hangi
yöntemlerle aktarılacağına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmektedir.
Hazine kaynağının aktarılması kapsamında ödenecek destek tutarını ve hesaplama
yöntemini, destekten yararlanacak gerçek kişi kapsamını, hesap türlerini, vadeleri,
limitleri, hesapların vadeden önce kapatılması durumunda yapılabilecek kesintiler
ile bu kesintilerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılmasını, madde kapsamında
destek olarak aktarılacak kaynağın kullandırılması ile uygulamaya ve denetime
ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanı tarafından belirleneceği hüküm altına
alınmaktadır.
Maddenin birinci fıkrasında yer alan nihai hesap açma tarihini öne çekmeye veya
tarihin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı yetkilendirilmektedir.
Madde uygulanması kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya
bankalardan veri ve bilgi talebine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı
yetkilendirilmektedir.
Madde kapsamında verilecek desteğin haksız ödenmesi durumunda izlenecek
usule yönelik düzenleme yapılmaktadır.
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3. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Sorular & Cevaplar

Soru 1: Türk lirası vadeli mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümden kimler yararlanabilecektir?
Cevap: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni
yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler bu sistemden faydalanabilecektir. Türkiye’de kanuni yerleşim yeri
bulunan tüzel kişiler de bu sistemden yararlanabilecektir.
Soru 2: Yurt içi tüzel kişilerin kapsamı nedir?
Cevap: Bankalar ve Merkez Bankası tarafından belirlenen diğer mali kuruluşlar dışında kalan tüm
şirket ve kuruluşlar uygulama kapsamındadır.
Soru 3: Gerçek ve tüzel kişiler için hesaplar hangi vadelerde açılabilecektir?
Cevap: Gerçek kişiler 3, 6, 9 ve 12 ay vadede hesap açabilecektir. Tüzel kişiler ise 6 ve 12 aylık
vadelerde hesap açabilecektir.
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3. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Sorular & Cevaplar

Soru 4: Yararlanıcı, birden fazla bankada KKH kapsamında hesap açabilir mi? Birden fazla hesap
açabilirse farklı vadelerde, tutarlarda ve para birimlerinde mevduat yatırabilir mi? Açtığı hesabı
vadesinden önce kapatırsa tekrardan KKH kapsamında hesap açabilir mi?

Cevap: Yararlanıcının birden fazla bankada hesap açmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. KKH;
farklı vadelerde (3, 6, 9, 12 ay), tutarlarda ve para birimlerinde (USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY) de
olabilecektir.

Soru 5: Hesap açılışlarında dikkate alınacak kur ne zaman ilan edilecektir? KKH kapsamında
yararlanıcılara faize ek olarak yapılacak ödemelerin nasıl yapılacağının açıklanması talep
edilmektedir.

Cevap: Bu hesaplarda esas alınacak vade başı/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nın saat 11’de açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları kullanılacaktır. Vade
sonunda kur farkı desteğinin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur
farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek
tutara ilişkin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek
kısım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.

Soru 6: Bankalara saat 11:00’den önce KKH hesabı açmak isteyen müşteriler için nasıl bir yol
izlenmelidir?

Cevap: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de ilan edeceği USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY
döviz alış kurları baz alınarak hesap açılabilecektir.
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3. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Sorular & Cevaplar

Soru 7: Kur Korumalı Hesapların açılabileceği belirli bir tarih aralığı var mıdır?

Cevap: Kur Korumalı Hesapların; mevcut durumda 21.12.2021 ve 31.12.2022 tarihleri arasında açılmış
veya açılacak olması gerekmektedir.
Soru 8: Gerçek kişilerin sisteme girişi için belli bir tarih var mıdır?
Cevap: Gerçek kişiler, 20.12.2021'de mevcut olan ABD doları, avro ve İngiliz sterlini cinsinden
mevduat/katılım fonlarını ve 28.12.2021'de mevcut altın mevduat/katılım fonlarını dönüşüm
kuru/fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirerek sisteme giriş yapabilecektir. Gerçek kişiler, 28.12.2021'den
sonra banka şubelerine getirilen işlenmiş veya hurda altınlar (ziynet altın) ile de TCMB’nin saat başı
açıkladığı gram altın alış fiyatı baz alınarak sisteme girebilecektir.
Soru 9: Tüzel kişilerin sisteme girişi için belli bir tarih var mıdır?
Cevap: Tüzel kişiler, 31.12.2021'de mevcut olan ABD doları, avro ve İngiliz sterlini ve altın cinsinden
mevduat/katılım fonlarını dönüşüm kuru/ fiyatı üzerinden Türk lirasına çevirerek sisteme giriş
yapabilecektir. Tüzel kişiler, 31.12.2021'den sonra banka şubelerine getirilen işlenmiş veya hurda
altınlar (ziynet altın) ile de TCMB’nin saat başı açıkladığı gram altın alış fiyatı baz alınarak sisteme
girebilecektir.
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3. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Sorular & Cevaplar

Soru 10: Sisteme birden fazla hesapla giriş yapılabilir mi?
Cevap: Bir kişi birden fazla hesap ile sisteme dahil olabilecektir.
Soru 11: Hesaptan elde edilen getiri ne olacaktır?
Cevap: Mevduat sahibi ve banka arasında belirlenecek mevduat faiz oranına göre getiri elde
edilecektir. Vade sonunda döviz kurlarında/altın fiyatlarında, vade başlangıcına göre artış olması
halinde faizin üzerinde kalan kur farkı Merkez Bankası tarafından hesap sahibine ödenecektir.
Soru 12: Kur Korumalı Hesaba, banka tarafından işletilecek faiz oranına ilişkin herhangi bir sınırlama
var mıdır?
Cevap: Bankaların, Kur Korumalı Hesaplara uygulayacağı faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır.
Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde
belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca güncellenebilecek ve güncelleme
tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu esaslar Katılım Bankaları açısından
katılım bankacılığı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.



12

3. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Sorular & Cevaplar

Soru 13: Gerçek ve tüzel kişilerin elde ettiği getirilerden vergi alınacak mıdır? Ne gibi istisnalar söz
konusudur?
Cevap: Mevduat hesaplarına ödenecek faiz ve katılma hesaplarına ödenecek kâr payı üzerinden
stopaj kesintisi yapılmayacaktır. Şirketlerin, 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan döviz ve
altınlarını Türk lirasına dönüştürmeleri halinde değerleme farklarına kurumlar vergisi istisnası
getirilmesi ve vade sonunda elde edilen faiz ve kâr paylarının da kurumlar vergisinden istisna olması
öngörülmektedir. 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilmesi için Türk
lirasına dönüştürme işleminin 17.02.2022'ye kadar yapılması gerekmektedir.
Şirketler, bu ürünü kullandıkları sürece üçer aylık geçici vergi dönemlerinde olası döviz ve altın
değerleme farklarına bağlı vergilerden de muafiyet sağlamış olacaktır.
Soru 14: Vadeden önce hesaptan çekim yapılması mümkün müdür?
Cevap: Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması halinde hesap
sahibine herhangi bir fark ödenmeyecektir. Ayrıca, çekimin yapıldığı tarihte kurda düşüş olması
halinde vade başındaki döviz tutarının çekimin yapıldığı tarihteki kur üzerinden Türk lirası karşılığı
ödenmektedir. Döviz bazında ana parası korunmuş olmaktadır.
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3. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Sorular & Cevaplar

Soru 15: Her ürün için farklı bankalarda hesap açılabilir mi, farklı bankalara transfer yapılabilir mi?
Cevap: Gerçek ve tüzel kişiler döviz ve altınlarını hesaplarının bulunduğu bankalardan başka bankalara
transfer yaparak ya da efektif olarak çekim yapıp hesap açmak istediği bankaya yatırdıklarına dair
tevsik edici belge ile uygulamadan faydalanabilecektir.
Soru 16: Katılım finans kurumları da bu sisteme dahil midir?
Cevap: Katılım bankaları da sisteme dahildir. Uygulamayı katılım bankaları katılım bankacılığı esasları
çerçevesinde işletecektir.
Soru 17: Mevduat sahibi için faiz oranı, katılma hesabı sahibi için kâr payı nasıl belirlenecektir?
Cevap: Mevduat faiz oranı mevduat sahibi ve banka arasında belirlenecektir. Bu faiz oranı, TCMB
tarafından belirlenen 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının (yüzde 14) altında olamayacaktır. Faiz
oranı ile ilgili bir üst sınır getirilmemiştir. Kâr payı getirisi katılım bankacılığı esasları çerçevesinde vade
sonunda belirlenecektir.
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3. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Sorular & Cevaplar

Soru 18: Dijital kanallardan (mobil ve internet bankacılığı) bu sisteme dahil olunabilecek midir?
Cevap: Bazı bankalar dijital kanallardan bu hizmeti sunmaya başlamıştır. Diğer bankalar da kendi
kurum politikaları çerçevesinde bu hizmeti zamanla sunabilecektir.
Soru 19: Dövizi bozdurup neden bu ürüne geçilmeli / bu ürüne geçmeye gerek var mıdır?
Cevap: Bu ürünü kullanarak, dövizde yaşanacak düşüş veya faizden/getiriden düşük yükselişte bile
ulaşılamayacak TL faiz gelirine / katılım hesabı getirisine ulaşabilecektir. Kur yükselecek olursa aradaki
fark Merkez Bankasınca karşılanacağından bir kayıp olmaması öngörülmektedir.
Soru 20: Döviz hangi kurdan bozulacaktır?
Cevap: Merkez Bankası her iş günü saat 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 ve 15.00’de USD, EUR, GBP
ve altın için fiyat açıklamaktadır. İşlem yapılacak saatteki kur kullanılacaktır.
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3. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Sorular & Cevaplar

Soru 21: Müşterek hesap açılıp/açılmaması durumu ve açılması durumunda uygulanacak kriterler
nelerdir?

Cevap: Müşterek hesap açmak isteyen paydaşların; kur korumalı hesap açmak için gerekli kriterleri
sağlaması durumunda müşterek olarak da hesap açabilmesi öngörülmektedir.

Soru 22: 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak belirlenen vadelerinin bu vadeye tekabül edecek şekilde kırık
vade olarak belirlenmesi mümkün müdür?

Cevap: Bu hesaplar 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 1 yıl olarak açılabilmektedir. Vade sonunun iş günü dışında bir
güne denk gelmesi durumunda; takip eden ilk iş günü vade sonu tarihi olarak kabul edilmesi
öngörülmektedir. Bunun dışında kırık vade uygulaması öngörülmemektedir.

Soru 23: Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa aynı kişiye yeniden hesap açılabilir mi?

Cevap: Yararlanıcı, açtığı hesabı vadesinden önce kapatırsa yeniden hesap açmasının önünde bir
engel bulunmaması öngörülmektedir.
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3. Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı Sorular & Cevaplar

Soru 24: Söz konusu işlemlere yönelik örnek senaryoların da paylaşılmasının faydalı olacağı
düşünülmektedir.

Cevap: Döviz kuru 10 TL, KKH faizi yıllık %14 ve 100 TL tutarındaki 1 yıllık mevduat için açılacak örnek
bir hesaba yönelik öngörülen senaryolar aşağıdaki gibidir;

1. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 9 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara +
faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

2. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 10 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara +
faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

3. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 11 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara +
faiz olarak 114 TL alacaktır. Bu durumda TCMB tarafından ek bir ödeme yapılmayacaktır.

4. Senaryo: Hesap kapanış tarihinde döviz kuru 12 TL olarak gerçekleşirse KKH yararlanıcısı anapara +
faiz + kur farkı olarak 120 TL alacaktır. Kur farkı dolayısıyla oluşan 6 TL tutarındaki fark TCMB
tarafından bankaya ödenecektir.
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4. 7351 Sayılı Kanun ile Yapılan Diğer Düzenlemeler

4.1. İhracatçılara ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz ve Fiilen Üretim Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumlara
Kurumlar Vergisi Oranı 1 Puan İndirildi

• 7351 sayılı Kanun’un 15. maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK’nın) 32.
maddesine;

➢ KVK’nın 32/7. maddesi kapsamında ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde
ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanması (7351 sayılı Kanun,
15/1. madde),

➢ KVK’nın 32/8. maddesi kapsamında sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal
eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettiği kazançlarına kurumlar vergisi
oranının 1 puan indirimli uygulanması (Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için 7. fıkra
hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmayacaktır) (7351 sayılı Kanun, 15/2. madde),

➢ KVK’nın 32/9. maddesi kapsamında 7. ve 8. fıkralardaki indirimli oranların, KVK’nin 32. maddesi
kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanması
(7351 sayılı Kanun, 15/3. madde),

01.01.2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan
özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22.01.2022
tarihinde yürürlüğe girmiştir.
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4. 7351 Sayılı Kanun ile Yapılan Diğer Düzenlemeler

4.2. Girişim Sermayesi Dışındaki Diğer Yatırım Fonlarından Elde Edilen Kâr Paylarına İstisna Getirildi

• 7351 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile KVK’nın 5/1-(a) maddesine; ‘’4) Tam mükellefiyete tabi diğer
yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri kâr payları (portföyünde yabancı para birimi
cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları
bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç)’’ bendi eklenmiş ve bendin son cümlesi
‘’Diğer yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan
yararlanamaz’’ şeklinde değiştirilmiştir.

• Yapılan değişiklik ile girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım fonlarından elde edilen kâr
paylarına da istisnanın uygulanması sağlanmaktadır. Girişim sermayesi dışındaki diğer yatırım
ortaklıklarından elde edilen kâr paylarına ise istisna uygulanmayacaktır. Ayrıca; söz konusu istisna,
portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara
dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen iştirak kazançlarına
uygulanmayacaktır.
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4. 7351 Sayılı Kanun ile Yapılan Diğer Düzenlemeler

4.3. İadesi Talep Edilen Vergilere İlişkin Olarak Açılan Davalarda, Dava Konusu Tutarın %50’si
Oranında Teminat Alınması Düzenlendi

• 7351 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin
(4) numaralı fıkrasına; ‘’Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan
davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması
kararı verilemez’’ cümlesi eklenmiştir.

• Yapılan değişiklik ile vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan
davalarda, dava konusu edilen tutarın %50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin
durdurulması kararı verilememesi düzenlenmektedir.
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4. 7351 Sayılı Kanun ile Yapılan Diğer Düzenlemeler

4.4. Bireysel Emeklilik Sisteminde Bazı Değişiklikler Yapıldı

• 7351 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda bazı
değişiklikler yapılmıştır. Buna göre;

➢ Konut alımı, evlilik, eğitim ve benzeri özellik arz eden durumlarda ihtiyaç duyulabilecek
tasarrufların bireysel emeklilik sistemi (BES) çatısı altında biriktirilerek kullanılabilmesine imkân
verilmesi amaçlanmakta ve bu kapsamda, BES’te belirli bir süre bulunmuş katılımcılara kısmen
ödeme alma imkânı sağlanmakta (7351 sayılı Kanun, 4. madde),

➢ Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda katılımcıların hak ve menfaatlerinin
korunması adına %25 oranında devlet katkısı hesaplamasına tabi olan sözleşmelere 7351 sayılı
Kanun’un yürürlük tarihi itibariyle devlet katkısının %30 olarak uygulanmasına imkân sağlanmakta
(7351 sayılı Kanun, 6. madde),

➢ 45 yaş üstü katılımcıların da otomatik katılım sistemine dahil edilmesi sağlanmakta (7351 sayılı
Kanun, 7. madde),

➢ BES’e ödenen katkı paylarına yönelik yapılan düzenlemenin (devlet katkısının %30 olarak
uygulanması) halihazırda sistemde yer alan katılımcılara da uygulanmasına imkân sağlanmakta
(7351 sayılı Kanun, 9. madde),

şeklinde sıralanabilecektir.
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4. 7351 Sayılı Kanun ile Yapılan Diğer Düzenlemeler

4.5. Toplu Sözleşmede %5 Olarak Belirlenen Katsayı Artış Oranı %7,5 Olarak Yeniden Belirlendi

• 7351 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen ‘’Geçici
Madde 38’’ ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere toplu sözleşmede %5 artış oranı
üzerinden belirlenmiş olan katsayıların %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanacağı
düzenlenmiştir.

• Yapılan düzenleme ile kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin aylıklarının
hesaplanmasında kullanılan aylık ve taban aylık katsayıları yeniden belirlenmiş olup; gelir
vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk yardımı, yurtiçi ve yurtdışı gündelik tutarları
revize edilmiştir.



SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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