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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
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KATILMA YAZILARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 
imzamı koyuyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

  14.01.2022

  Ekrem Çelebi 

  Ağrı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

13.01.2022 tarih ve 2/4092 esas numaralı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine imzamı koyuyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

  14.01.2022

  Süleyman Karaman

  Erzincan

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine 
imzamı koyuyorum.

Gereğini arz ederim.

  Recep Uncuoğlu

  Sakarya

HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYON
(2/4092)

ESAS Plan ve Bütçe Komisyonu  

GENEL GEREKÇE

Mükelleflerin, yeniden değerleme imkânları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin 
uygulanmaması gerekçeleriyle, şartlar oluşsa bile enflasyon düzeltmesi uygulamasının ertelenmesi 
taleplerine istinaden, Teklif ile 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi 
neticesinde belirlenen geçmiş yıl kârının vergiye tâbi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak 
kabul edilmemesi öngörülmektedir.

Ayrıca Teklif ile, bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde 
Türk Lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını Türk 
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Lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları 
da dâhil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde 
edecekleri faiz ve kâr paylarının vergiden istisna edilmesi amaçlanmaktadır.

 

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesine göre enflasyon düzeltmesine 

ilişkin şartların oluşması hâlinde, şartların gerçekleştiği hesap dönemlerinde mali tabloların enflasyon 
düzeltmesine tabi tutulması gerekmektedir. Enflasyon düzeltmesi 2003 ve 2004 yıllarında uygulanmış ve 
mezkûr maddenin A fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamındakiler hariç, sonraki dönemden günümüze 
kadar şartların gerçekleşmemesi nedeniyle enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır. Bununla birlikte 
3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı Kanunla geçici 31 inci maddede yapılan düzenlemeyle 31/12/2021 
tarihine kadar mükelleflerin taşınmazlarını ve amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini yeniden 
değerlemeye tabi tutma imkânı getirilmiştir. Yine 2021 yılında aynı Kanunda, 14/10/2021 tarihli ve 
7338 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle de; amortismana tabi iktisadi kıymetler bakımından sürekli 
yeniden değerleme uygulamasının, enflasyon düzeltmesi koşullarının oluşmadığı dönemlerde tekrar 
uygulanabilmesi mümkün hâle getirilmiştir.

Mükelleflerin, söz konusu yeniden değerleme imkânları ve 2004 yılından itibaren enflasyon 
düzeltmesinin uygulanmaması gerekçeleriyle, şartlar oluşsa bile enflasyon düzeltmesi uygulamasının 
ertelenmesi taleplerine istinaden, yapılan bu düzenlemeyle 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi 
yapılmaması sağlanmaktadır. Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon 
düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl kârının vergiye tâbi tutulmaması, geçmiş yıl zararının 
zarar olarak kabul edilmemesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, madde hükümleri 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının 
(9) numaralı bendi kapsamındaki mükellefler bakımından geçerli olmayıp, bu mükellefler bahse konu 
fıkra kapsamında, geçici vergi dönemleri ve hesap dönemleri sonları itibarıyla enflasyon düzeltmesi 
yapmaya devam edeceklerdir.

Madde 2- Madde ile bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde 
Türk Lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla, yabancı paralarını Türk 
Lirasına çeviren kurumlar vergisi mükelleflerinin dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları 
da dâhil olmak üzere bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde 
edecekleri faiz ve kâr paylarının vergiden istisna edilmesi amaçlanmaktadır.

Buna göre, kurumların döviz tevdiat ve katılma hesaplarında bulunan yabancı paralarını dördüncü 
geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk Lirasına çevirmeleri ve bu 
suretle elde edilen Türk Lirası varlıkları en az üç ay vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında 
değerlendirmeleri durumunda, dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının son 
üç aya isabet eden kısmı istisna edilmektedir. Ayrıca yabancı para cinsinden varlıkların Türk Lirasına 
çevrildiği tarihte oluşan kur farkı kazançları ile vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları kurumlar 
vergisinden istisna edilmektedir. Mezkur istisnaya, dönüşümün desteklenmesi kapsamında Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan destek ödemeleri ve dönem sonu değerlemesinden 
kaynaklanan faiz ve kâr payları da dâhil edilmektedir.

Diğer taraftan maddenin ikinci fıkrası ile 2022 yılı sonuna kadar yabancı paralarını dönüşümün 
desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmek suretiyle en az üç ay vadeli 
Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren kurumların bu hesaplardan elde edecekleri 
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kazançların da (faiz, kâr payı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yapılan destek ödemeleri dâhil) 
kurumlar vergisinden istisna edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bir geçici vergi döneminden 
sonra Türk Lirasına dönüşümün gerçekleşmesi durumunda dönem sonu ile Türk Lirasına çevrildiği 
tarih aralığına isabet eden kur farkı kazançları da istisna edilmektedir.

Öte yandan, maddenin üçüncü fıkrasında, kurumların altın cinsi hesaplarındaki varlıkları ile 
işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesabı bakiyelerini dönüşüm fiyatı üzerinden Türk Lirasına 
çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk Lirası varlığı maddede belirtilen asgari süreler dâhilinde 
değerlendirmeleri durumunda, altının Türk Lirasına çevrildiği tarihte oluşan kurum kazancı ile dönem 
sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere bu kapsamda açılan hesaplardan vade 
sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna edildiği 
hükmüne yer verilmektedir.

Maddenin son fıkrası ile bu kapsamda açılan hesaplardan vadesinden önce çekim yapılması 
durumunda istisna edilen tutarlar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergilerin vergi ziyaı 
cezası ve gecikme faizi uygulanmak suretiyle tahsil olunacağı hükmüne yer verilmektedir.

Madde 3- Yürürlük maddesidir.

Madde 4- Yürütme maddesidir.
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

 Türkiye Büyük Millet Meclisi

 Plan ve Bütçe Komisyonu  18/01/2022

 Esas No: 2/4092

 Karar No: 6

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4092 esas numaralı, “Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 17/01/2022 tarihinde yaptığı 28 inci birleşiminde görüşülmüş 
ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. GİRİŞ

Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR ve 42 Milletvekili tarafından 13/01/2022 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 2/4092 esas numaralı ‘Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Başkanlıkça 14/01/2022 tarihinde esas 
komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiştir.  

Komisyonumuzun 17/01/2022 tarihinde yaptığı 28 inci birleşiminde 2/4092 esas numaralı Kanun 
Teklifi, Teklifin ilk imza sahibi Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Adalet Bakanlığı, Türkiye Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcilerinin 
katılımıyla görüşülmüştür.  

2. 2/4092 ESAS NUMARALI KANUN TEKLİFİNDE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

2/4092 esas numaralı Teklifin gerekçesi ve metni incelendiğinde, Teklifte;

- 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemleri sonuna kadar enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların 
oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmamasına, 
31/12/2023 tarihli mali tablolarda yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl 
kârının vergiye tâbi tutulmamasına ve geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesine, 

- 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 en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri 
durumunda düzenlemede şartları belirtilen kazançlarının kurumlar vergisinden istisna edilmesine, 

- 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 kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesine,

- 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 kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesine,

yönelik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir.
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3. KOMİSYONDA KANUN TEKLİFİ ÜZERİNDE YAPILAN GÖRÜŞMELER

Kanun Teklifi üzerinde yapılan görüşmelerde milletvekilleri tarafından;

 - Mükelleflerin 2004 yılından itibaren Vergi Usul Kanununda öngörülen şartların oluşmaması 

nedeniyle uygulanmayan enflasyon düzeltmesinin, gerekli sürede hazırlanmasında yaşanabilecek 

güçlük nedeniyle ertelenmesi yaklaşımının anlaşılabilir olduğu, fakat bu ertelemenin 2022 yılı sonu 

yerine 2023 yılı sonuna bırakılmasının anlaşılamadığı,

  - Son dönemde getirilen düzenlemelerin, ekonomide yaşanan sorunların bir yansıması olduğu, 

ekonomide karşı karşıya kalınan sıkıntılı durumun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak sürecin iyi 

analiz edilmesine ve ekonomiye ilişkin köklü ve kapsamlı tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu, 

gelinen noktada kur korumalı hesap uygulaması neticesinde döviz mevduatlarında belirgin bir 

azalmanın henüz görülmediği, diğer taraftan düzenlemeden elinde yabancı para bulunan gerçek ve 

tüzel kişilerin yararlanabileceği, bu durumun eşitlik ilkesini zedelediği,

 - Kur korumalı hesap uygulamasının döviz kurlarının artmadığı bir konjonktürde Hazineye ilave 

yük anlamında herhangi bir sorun oluşturmasının beklenmediği fakat dünya genelinde oluşabilecek 

bir ekonomik çalkantının hali hazırda yüksek olan CDS risk primi nedeniyle ülkemizi de olumsuz 

etkilemesi durumunda döviz kurlarında görülmesi muhtemel artış nedeniyle Hazineye ciddi yük 

binmesine neden olabileceği, bu tip sistemik riskler nedeniyle söz konusu uygulamanın uzun vadeli 

olarak sürdürülmesinin mümkün görülmediği,

şeklindeki görüş, eleştiri ve önerilerin ardından Teklifin ilk imza sahibi Manisa Milletvekili 

Uğur AYDEMİR ve ilgili kamu idarelerinin temsilcileri tarafından yapılan açıklamalarda;

 - Enflasyon düzeltmesine yönelik getirilen düzenlemenin mükelleflerin lehine bir durum 

olarak görüldüğü, uzun yıllar enflasyon şartlarının oluşmaması sebebiyle uygulama zorunluluğu 

oluşmadığından mükellefler açısından yeterli teknik altyapının kurulamadığı, bu kapsamda mükellefler 

tarafından gelen erteleme talebinin karşılanmaya çalışıldığı ve uygulamanın 2023 yılı sonuna 

ertelenmesinin de mükellefler lehine bir yaklaşım olduğu,

 - 20 Aralık 2021 tarihinde açıklanan ekonomik tedbirler kapsamında yapılan düzenlemeler 

sonucunda, döviz kurlarında görülen ve ekonomik gerekçelerle açıklanamayan artışların önüne geçildiği 

ve döviz kurlarında geri çekilmelerin yaşandığı, yapılan düzenlemelerde amacın hem spekülatif döviz 

talebinin azaltılması hem de vatandaşların mevduatlarının dövize karşı değerinin korunması olduğu, 

 - Şirketlerin de kur korumalı TL mevduat ve katılım sistemi uygulamasına dahil edilmesi ve bu 

kapsamdaki kazançlarının vergiden istisna tutulmasının Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarına 

dönüşüme katkı sağlayacağının değerlendirildiği, sürecin dinamik yapısı nedeniyle gerekli tedbirlerin 

yeri geldikçe alınmakta olduğu,

ifade edilmiştir.
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4. KOMİSYONUN MADDELER HAKKINDA KARARI

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin ardından Teklifin maddelerinin görüşülmesine geçilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Teklif metni aşağıdaki değişiklikler yapılmak suretiyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Madde 1 

Teklifin çerçeve 1 inci maddesi; aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2

Teklifin çerçeve 2 nci maddesi; kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi 
mükelleflerinin de istisna hükümlerinden aynı şartlarda yararlanabilmesini temin eden düzenlemenin 
yeni bir fıkra olarak eklenmesi suretiyle 2 nci madde olarak kabul edilmiştir.

Madde 3 ve 4

Teklifin yürürlüğe ilişkin 3 üncü ve yürütmeye ilişkin 4 üncü maddeleri; aynen kabul edilmiştir.

Teklifin maddelerinin kabul edilmesinin ardından Teklifin tümü oylanmış ve kabul edilmiştir. 

Ayrıca; Komisyondan alınan yetki çerçevesinde Teklif metni; kanun dili ve tekniği, anlatıma 
açıklık kazandırılması ile kanunların hazırlanmasında uygulanan usul ve esaslar doğrultusunda gözden 
geçirilmiş, bu çerçevede metinde redaksiyon mahiyetinde değişiklikler yapılmıştır. 

5. ÖZEL SÖZCÜLER

İçtüzüğün 45 inci maddesi uyarınca Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere; 

- Ankara Milletvekili Orhan YEGİN,

- Antalya Milletvekili İbrahim AYDIN,

- Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet ERİM,

- Denizli Milletvekili Nilgün ÖK,

- Erzurum Milletvekili İbrahim AYDEMİR,

- Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat KOÇER,

- Giresun Milletvekili Cemal ÖZTÜRK, 

- İstanbul Milletvekili Şirin ÜNAL,

- İzmir Milletvekili Yaşar KIRKPINAR,

- Kayseri Milletvekili Mustafa Baki ERSOY,

- Manisa Milletvekili Uğur AYDEMİR,

- Trabzon Milletvekili Salih CORA

özel sözcüler olarak seçilmiştir.
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 Başkan Başkanvekili Sözcü

 Cevdet Yılmaz İsmail Faruk Aksu Abdullah Nejat Koçer
 Bingöl İstanbul Gaziantep

   (Bu raporun özel sözcüsü)

 Kâtip Üye Üye

 Şirin Ünal Bülent Kuşoğlu Orhan Yegin
 İstanbul Ankara Ankara

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye

 Bekir Kuvvet Erim İbrahim Aydın Nilgün Ök
 Aydın Antalya Denizli

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye 
 Garo Paylan İbrahim Aydemir Muhammet Naci Cinisli
 Diyarbakır Erzurum Erzurum

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

 Cemal Öztürk Mehmet Bekaroğlu Emine Gülizar Emecan
 Giresun İstanbul İstanbul

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye 
 Erol Katırcıoğlu Yaşar Kırkpınar Mustafa Baki Ersoy
 İstanbul İzmir Kayseri

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye Üye 
 Abdüllatif Şener Uğur Aydemir Süleyman Girgin
 Konya Manisa Muğla

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

  Üye

  Salih Cora
  Trabzon

  (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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 Bülent Kuşoğlu Abdüllatif Şener Mehmet Bekaroğlu
 Ankara Konya İstanbul

  Süleyman Girgin  Emine Gülizar Emecan
  Muğla  İstanbul
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  Garo Paylan  Erol Katırcıoğlu
  Diyarbakır  İstanbul
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MUHALEFET ŞERHİ
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   Muhammet Naci Cinisli
   Erzurum
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin)

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR 
VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

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 bu Kanunun mükerrer 298 inci 
maddesi kapsamındaki enflasyon düzeltmesine 
ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın 
mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmaz.

Bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin 
(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 kar/zarar farkı geçmiş yıllar kar/
zararı hesabında gösterilir. Bu şekilde tespit 
edilen geçmiş yıl kârı vergiye tâbi tutulmaz, 
geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmez.

Bu maddenin önceki fıkralarında yer alan 
hükümler, bu Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin 
(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 

VERGİ USUL KANUNU İLE KURUMLAR 
VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

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 

MANİSA MİLLETVEKİLİ UĞUR AYDEMİR İLE 
42 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ
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üçüncü fıkrasının (I) 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 
istisnadır:

a)  Söz konusu 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 kar 
payları ile diğer kazançlar.

(2) Birinci fıkra kapsamına girmemekle 
birlikte, kurumların 31/12/2021 tarihli bilan-
çolarında 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 kar payları ile diğer kazançlar kurumlar 
vergisinden istisnadır.

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 bilan-
çolarında 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.
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(3) Kurumların 31/12/2021 tarihli bilan-
çolarında 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 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.

  (5) 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.”

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

(3)  Kurumların 31/12/2021 tarihli bilan-
çolarında 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 kar payları ile diğer kazançlar kurumlar 
vergisinden istisnadır.

(4)  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.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini 
Cumhurbaşkanı yürütür.

TBMM Basımevi - 2022


