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                                                                                             İstanbul, 31 Ocak 2022 

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ 

NO: 2022 / 24 
 

                         
     
 

 
13 Ocak 2022 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan “Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’nde kabul edilerek 7352 Kanun nosu ile 

kanunlaşmıştır. 7352 sayılı Kanun Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak 29 Ocak 2022 tarihli Resmi 

Gazete’de yayınlanmıştır. 7352 sayılı Kanunla Vergi mevzuatında yapılan değişiklikler aşağıdaki bölümlerde 

açıklanmıştır.  

  

1. VERGİ USUL KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK  

1.1 Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Ertelenmiştir.  

 
7352 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 33. Madde ile 2021 ve 2022 hesap 

dönemleri (özel hesap dönemine tabi olanlarda 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri) ile 2023 hesap 
döneminin geçici vergi dönemlerinde şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi 
yapılmaması; buna karşılık 31/12/2023 tarihli mali tabloların şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 
enflasyon düzeltmesine tabi tutulması ve oluşan enflasyon farkının geçmiş yıl kar/zararı olarak kabul 
edilerek vergi matrahı ile ilişkilendirilmemesi hükme bağlanmıştır.  

 
 
       2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK  

       2.1 Döviz ve Altın Hesaplarının Kur Korumalı TL Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesine  

             İlişkin Vergi İstisnası Getirilmiştir.  

  

              7252 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14. Madde ile; 

 

a) Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraları, 2021 yılı dördüncü 

geçici vergi beyan dönemi sonuna (17 Şubat 2022) kadar TL’na çevirerek en az üç ay vadeli TL 

mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri halinde; 

  

 Yabancı paraların 1/10/2021 - 31/12/2021 dönemine ilişkin değerleme kur farkı gelirleri; 
 
 Yabancı Paraların 1/1/2022   - 17/7/2022  dönemine ilişkin oluşan kur farkı gelirleri;   
 
 
 TL mevduat/katılım hesabına aktarılan tutarların vade sonuna kadar oluşacak faiz, kar payı 

ve diğer kazançları; 

 

          Kurumlar Vergisinden istisna tutulmaktadır. Madde hükmünde her ne kadar TL mevduat/katılım 

hesabında tutma süresi en az üç ay olarak yer alsa da maddede atıf yapılan TCMB’nin TL 

mevduat/katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulamasına ilişkin düzenlemesinde tüzel 

kişiler için uygulanan en az süre altı aydır. Bu itibarla şirketler için mevcut düzenlemeye göre TL 

mevduat/katılım hesaplarında kalma süresinin en az altı ay olarak dikkate alınması uygun olacaktır. 

Bununla birlikte TCMB tarafından şirketler için de bu sürenin en az üç ay olarak değiştirilmesi ihtimal 

dâhilindedir.   

7352 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler. 
KONU 
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b) Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paraların 17 Şubat 2022 

tarihinden sonra 2022 yılı sonuna kadar TL mevduat ve katılım hesaplarına aktarılarak en az üç 

ay değerlendirilmesi durumunda; 

 

 Oluşan kur farkı kazançlarının geçici vergi dönem sonu değerlemeleri ile TL’na çevrildiği 

tarih arasına isabet eden kısımları ile,  

 

 TL mevduat ve katılım hesaplarının dönem sonu değerlemelerinden kaynaklananlar da dâhil 

olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar, 

 

    Kurumlar Vergisinden istisna tutulmaktadır. 

 

c) Anılan maddenin (3) numaralı fıkrası ile Altın hesaplarının dönüşümü için de benzer 

düzenleme yapılmaktadır. 

d) İstisna düzenlemesi; aynı şartlarla geçerli olmak üzere bilanço esasına göre defter tutan 

gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanacaktır.  

 

e) TL hesapların vadeden önce bozulması halinde sağlanan vergi avantajının ceza ve faiziyle 

birlikte geri alınması öngörülmektedir. 

f) İstisna uygulamasında Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin “kurumlar vergisinden 

istisna edilen kazançlara ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan 

zararlarının istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilmeyeceği” yönündeki 

üçüncü fıkrası hükmü uygulanmayacaktır. Diğer bir deyişle istisna uygulamasında oluşan kur 

zararları ve istisna tutara ilişkin giderler KKEG olarak kabul edilmeyecektir.   

 

 

7352 sayılı Kanun yayımı ( 29 Ocak 2022) tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

Anılan Kanun Sirkülerimiz ekindedir. 

 

 

 

 

 Saygılarımızla     

      
 

 
 

 
EK: 7352 Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.  
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KANUN 

VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

  

Kanun No. 7352                                                                                                         Kabul Tarihi: 20/1/2022 

MADDE 1 – 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 33 – Geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 2022 hesap dönemleri 

(kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerde 2022 ve 2023 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla) ile 2023 hesap 

dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298 inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların 

oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz. 

Mükerrer 298 inci maddenin (Ç) fıkrası uygulaması açısından, birinci fıkrada enflasyon düzeltmesi 

yapılmayacağı belirtilen dönemler enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönem olarak değerlendirilir. 

31/12/2023 tarihli mali tablolar, enflasyon düzeltmesi şartlarının oluşup oluşmadığına bakılmaksızın enflasyon 

düzeltmesine tabi tutulur. Yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiş yıllar kâr/zararı 

hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit edilen geçmiş yıl kârı vergiye tabi tutulmaz, geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul 

edilmez. 

Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükümleri, mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasının (9) 

numaralı bendi kapsamında olan mükellefler bakımından geçerli değildir. 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

MADDE 2 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“GEÇİCİ MADDE 14- (1) 14/1/1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 4 

üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (I) numaralı bendinin (g) alt bendi hükmüne istinaden Türk lirası mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile 

ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine 

ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu 

kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda aşağıda 

belirtilen kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır: 

a) Bu fıkra kapsamındaki yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı 

kazançlarının 1/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı, 

b) 2021 yılı dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına 

çevrilen hesaplarla ilgili oluşan kur farkı kazançları ile söz konusu hesaplardan dönem sonu değerlemesinden 

kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar. 

(2) Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, kurumların 31/12/2021 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 oluşan kur farkı kazançlarının, geçici vergi 

dönemi sonu değerlemesiyle Türk lirasına çevrildiği tarih arasına isabet eden kısmı ile dönem sonu değerlemesinden 

kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar 

vergisinden müstesnadır. 

(3) Kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan altın hesabı ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve 

hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini 2022 yılı sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı 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 Türk 

lirasına çevrildiği tarihte oluşan kazançlar ile dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere vade 

sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden müstesnadır. 

(4) Bu maddede öngörülen süre ve şekilde dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden Türk lirası mevduat ve katılma 

hesaplarına çevrilen yabancı paralar ile altın hesaplarına ilişkin olarak bu istisnayla sınırlı olmak üzere Kanunun 5 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz. 

(5) Bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan istisna hükümleri, aynı şartlarla geçerli olmak 

üzere bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin kazançları hakkında da uygulanır. 

(6) Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda bu madde 

kapsamında istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek 

suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur.” 
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MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

28/01/2022 
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