
 

 

 
AŞAĞIDA ÇIKARILAN TEBLİĞ İLE 31.12.2021 GÜNÜ BANKALARDA DÖVİZİ BULUNAN 

TÜZEL KİŞİLEREDE; KORUMALI TL VADELİ MEVDUAT HESABI AÇMA HAKKI TANINMIŞ OLUP  
ALINAN DUYUMLARA GÖRE “YAKINDA ÇIKABİLECEK BİR TORBA KANUN MADDESİ İLE” 
ŞAYET 
 
Tüzel kişiler 31.12.21 de mevcut olan döviz mevduatlarını 17.02.22 tarihine kadar TL'ye 
dönüştürürlerse  
 
2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanılabilecek YANİ 2021 YIL SONU 
(D.T.H.) KUR FARKI GELİRLERİNİ 2021 KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İSTİSNA 
EDEBİLECEK, elbette bu bir duyum kesinliği yok, nasıl çıkar hangi tarihi nasıl etkiler bekleyip 
göreceğiz. 
 
11 Ocak 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31716     TEBLİĞ   Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasından:    (SAYI: 2022/1) 
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 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat 
hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma 
hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin 
usul ve esasları düzenlemektir.” 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“e) Yurt içi yerleşik tüzel kişi: Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar 
hariç olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişileri,” 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 20/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi yerleşik tüzel 
kişilerin ise 31/12/2021 tarihinde 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.” 
 “(3) Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi 
yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.” 
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.  
 


