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31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE YAPILACAK 
DEĞERLEMEDE UYGULANACAK KURLAR 
 
(525 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği) 
 
 

VUK’nun 280 inci maddesinde, yabancı paraların (kasadaki ve 
banka hesaplarındaki yabancı paralar) borsa rayici ile 
değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa, 
değerlemeye esas alınacak kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit 
edileceği, bu hükmün yabancı para ile ifade edilen senetli veya 
senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu 
belirtilmektedir. 
 
Bu hükme dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca, 2020 yılı sonu 
itibariyle değerlemeye esas alınacak kurlar, 525 Sıra No.lu Vergi 
Usul Kanunu Genel Tebliği (R.G. 09.02.2021 – 31390) ile 
belirlenmiştir. 
 
Listedeki efektif kurlar, sadece kasada mevcut, banknot 
şeklindeki yabancı ülke paralarının değerlenmesinde dikkate 
alınacaktır. Bunun dışındaki döviz cinsinden yabancı paralar için 
(Türkiye’deki veya yurt dışındaki banka hesaplarında mevcut 
yabancı paralar, yabancı para cinsinden her türlü alacak ve 
borçlar) döviz alış kuru uygulanır. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 

sorumluluk kabul etmemektedirle 
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Vergi uygulamaları açısından bankaların 31.12.2020 tarihi itibariyle yapacakları 
değerlemelerde, bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine T.C. Merkez Bankası’nca 
belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını 
esas almaları gerekmektedir. 
 
Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği1 ile 217 Seri No.lu Gelir 
Vergisi Genel Tebliğinde2 belirtildiği üzere, değerleme günü itibariyle Maliye 
Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda (örneğin geçici vergi dönem sonlarında) 
T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde 
yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru 
(bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar için se döviz 
alış kuru uygulanacaktır. 
 

525 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ekindeki kurlara ulaşmak için 
tıklayınız. 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 

                                                 
1 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
2 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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