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KAPSAM

• İşbu çalışma, 28.05.2022 tarih ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7407 sayılı ‘’Bankacılık
Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’’ kapsamında hazırlanmıştır.
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1. Giriş

• 12.04.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine giren Bankacılık Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 26.05.2022 tarih ve 7407 sayı ile “Bankacılık
Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun” (‘’7407 sayılı Kanun’’) olarak kanunlaşmıştır.

• Bilindiği üzere;
➢ Dövizlerin TL'ye çevrildiği tarihte dönüşümden doğan kur farkı gelirleri (geçici vergi dönemi sonu

değerlemesiyle TL'ye çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı),
➢ Kur korumalı TL hesapların vade tarihinden önce sonra eren geçici vergi ve kurumlar vergisi dönem

sonlarında tahakkuk ettirilen faiz ve kâr payları,
➢ Vade sonunda elde edilen faiz, kâr payları ve döviz kuruna bağlı olarak doğabilecek kazançlar

(destek ödemeleri),
7352 sayılı Kanun ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulmuştu. Yapılan düzenleme

kapsamında hazırlanan ‘’7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı’’ başlıklı bilgi notumuza buradan ulaşabilirsiniz.
• Bu defa, 7407 sayılı Kanun ile 31.12.2021 tarihli bilançolarda yer almadığı için eski düzenlemeye

göre istisnalardan yararlanamayan dövizlerden, 31.03.2022 tarihi itibariyle kayıtlarda mevcut
olanlarının KKM’ye dönüştürülmesi halinde, TL’ye çevrildiği tarihte dönüşümden doğan kur farkı
gelirleri istisnası dışında kalan tüm istisnalardan yararlanılmasına imkân verilmiştir.

https://cumhurbilenymm.com.tr/wp-content/uploads/2022/02/7352-SAYILI-VERGI-USUL-KANUNU-ILE-KURUMLAR-VERGISI-KANUNUNDA-DEGISIKLIK-YAPILMASINA-DAIR-KANUN-RESMI-GAZETEDE-YAYIMLANDI.pdf


4

2. 7407 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler

• 7407 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 14.
maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere;

‘’(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 lirasımevduat 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.
(5) Bu madde kapsamındaki istisnalar 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen
hesaplara da uygulanır.’’

fıkraları eklenmiştir.
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2. 7407 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler

• Yapılan düzenleme ile 31.03.2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 2022 yılı sonuna
kadar en az 3 ay vadeli KKM hesaplarına dönüştürülmesi halinde, TL’ye çevrildiği tarihte
dönüşümden doğan kur farkı gelirleri istisnası dışında kalan tüm istisnalardan yararlanılmasına
imkân verilmiştir.

• Başka bir ifadeyle, 31.12.2021 tarihinde mevcut dövizler için TL’ye dönüşüm kur farklarına istisna
tanınmışken, 31.03.2022 tarihinde mevcut olan dövizler için TL’ye dönüşüm kur farklarına istisna
tanınmamıştır.

• Bu kapsamda, 31.03.2022 tarihli dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak
üzere vade sonunda elde edilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar (destek ödemeleri dahil)
kurumlar vergisindenmüstesna olacaktır.
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2. 7407 Sayılı Kanun ile Yapılan Düzenlemeler

• Bunun yanı sıra, 31.12.2021 ve 31.03.2022 tarihi itibarıyla mevcut dövizler için açılan KKM
hesaplarının 2022 yılı sonuna kadar vade sonlarında yenilenmesi (yani KKM’lerde kalması)
halinde, yenilenen hesaplara da kurumlar vergisi istisnası uygulanması düzenlenmiştir.

• Ayrıca, Cumhurbaşkanı’na KKM kapsamındaki istisna uygulamasını 30.06.2022 ve/veya 30.09.2022
tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulama yetkisi verilmiştir.



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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