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Özet 

Yabancı paraların değerlemesine ilişkin hükümler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280'inci 

maddesinde yer almaktadır. Bu maddede, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği, borsa 

rayici bulunmayan yabancı paraların ise Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek kurlara göre 

değerleneceği belirtilmiştir. Ülkemizde yabancı paraların fiyatının oluştuğu resmi bir borsa 

bulunmadığı için Maliye Bakanlığı'nca tespit edilecek kurlara ihtiyaç vardır. Ancak Maliye 

Bakanlığı, tespit ettiği kurları değerleme günü geçtikten sonra ilan etmektedir. Bu nedenle cari 

uygulamada, çoğu yabancı para, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurlar ile 

değerlenmektedir. Makalemizde bu uygulamanın nedenleri ve kanuniliğine ilişkin açıklamalar 

yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yabancı paraların değerlemesi, vergilerin kanuniliği ilkesi, Vergi Usul 

Kanunu Tasarısı. 

 

1. Giriş 

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280'inci maddesinde yabancı paraların borsa 

rayici ile değerleneceği, yabancı paranın borsada rayici yoksa değerlemeye uygulanacak kurun 

Maliye Bakanlığı'nca tespit olunacağı hüküm altına alınmıştır. 

Bu hükme rağmen fiiliyatta mükellefler yabancı paralarını borsa rayici ile ya da Maliye 

Bakanlığı'nın tespit ettiği kurlar ile değerlememektedir. Bunlar yerine değerleme gününde 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurları kullanmaktadırlar. Bu durumun 

nedeni ise Maliye Bakanlığı'nın değerleme tarihi geçtikten sonra kurları tespit ve ilan etmesidir. 

Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurların değerlemede 

kullanılmasının vergilerin kanuniliği ilkesine uygun olup olmadığı ile değerlemede 

kullanılmamasına rağmen Maliye Bakanlığı tarafından kurların neden tespit ve ilan edildiği 

üzerinde durulacaktır. 

2.Yabancı Paraların Değerlemesi 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280'inci maddesinde; yabancı paraların borsa rayici ile 

değerleneceği, borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış 

bedelinin esas alınacağı hüküm altına alınmıştır. 
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Ayrıca aynı maddede yabancı paraların borsada rayicinin olmaması halinde, değerlemeye 

uygulanacak kurun Maliye Bakanlığı'nca tespit olunacağı belirtilmiştir. 

Söz konusu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar 

hakkında da uygulanmaktadır. 

Ülkemizde yabancı paraların fiyatının oluştuğu resmi bir borsa bulunmamaktadır. 

Bu nedenle yabancı paraların değerlemesinde Maliye Bakanlığı'nın tespit ve ilan edeceği 

kurların kullanılması gerekmektedir. 

Ancak, Maliye Bakanlığı, bu yükümlülüğünü 130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği1 ile hafifletmiştir. 

Tebliğde; Maliye Bakanlığı'nca kur tespit edilmediği sürece, Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası'nca tespit ve ilân olunan döviz alış kurlarının mezkûr ilânlarda belirtilen tarihlerden 

itibaren değerlemelerde esas alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru 

(efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar 

içinse döviz alış kurunun uygulanacağı duyurulmuştur. 

Bu uygulamaya geçilmesinin nedeni olarak, serbest kur uygulaması ve para değerinde meydana 

gelen sık değişikliklerin, her defasında yeniden kur tespit ve ilan zorunluluğunu ortaya 

çıkarması ve bu durumun önlenerek uygulamada kolaylık sağlanması olduğu açıklanmıştır. 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, yabancı paraların değerlemesinde cari uygulama 

kanuna göre değil, 130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre yapılmaktadır. 

3.TCMB'ce İlân Edilen Kurların Yabancı Paraların Değerlemesinde Kullanılmasının 

Kanuni Olup Olmadığı 

Vergilerin kanuniliği ilkesi, vergi koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisine yasama organının 

sahip olmasını ifade etmektedir. Yasama organı, bu ilke uyarınca vergilendirme yetkisini kanun 

adı verilen yasama tasarrufu aracılığı ile kullanabilmektedir. 

Böylece vergilendirme hususunda idarenin keyfi uygulamalarının önüne geçilmesi 

amaçlanmaktadır. Bu bağlamda yürütmenin, vergi koyma, değiştirme ve kaldırma hususlarında 

herhangi bir asli yetkisi bulunmamaktadır. Ancak usule ilişkin bazı hususlarda, kanunun çizdiği 

sınırlara bağlı kalarak düzenleme yapma yetkisi mümkündür. 

Vergilerin kanuniliği ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında da yerini almıştır. Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası'nın 73'üncü maddesinde; vergi, resim, harç ve benzeri malî 

yükümlülüklerin kanunla konulup, değiştirilip veya kaldırılacağı, vergi, resim, harç ve benzeri 

malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde 

kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisinin Bakanlar Kuruluna 

verilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre yabancı paraların değerlemesine ilişkin cari uygulamanın vergilerin kanuniliği ilkesi 

ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 73'üncü maddesine uygun olması için ya 213 sayılı 

Vergi Usul Kanununda yabancı paraların değerlemesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez 

                                                   
1 20.4.1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
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Bankası'nca tespit ve ilân olunan kurların esas alınması gerektiği hüküm altına alınmalı ya da 

aynı kanunda yabancı paraların değerlemesine ilişkin usul ve esası belirleme yetkisi Maliye 

Bakanlığı'na verilmelidir. 

Bu kapsamda yasama organınca usul ve esası belirleme yetkisi verilmemiş olmasına rağmen, 

çıkarılan tebliğ ile uygulaması düzenlenen yabancı paraların değerlemesine ilişkin cari 

uygulamanın, kanuni dayanağının olmaması nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve 

vergilerin kanuniliği ilkesine aykırı olduğu kanaatindeyiz. 

4.Değerlemede Kullanılmamasına Rağmen Neden Maliye Bakanlığı Kur İlân Ediyor? 

Maliye Bakanlığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280'nci maddesi hükmüne göre yıl sonları 

için değerlemede esas alınacak kurları belirlemektedir. Ancak kurların ilanı değerleme 

tarihinden sonra gerçekleştirilmekte ve dolayısıyla bu kurların değerleme gününde değerlemede 

kullanılma imkanı ortadan kalkmaktadır. Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere son beş yılda 

Maliye Bakanlığı'nca tespit olunan kurlar, esas alınacağı değerleme tarihinden sonra ilan 

edilmiştir. Bu durum daha evvelki dönemler için de geçerlidir. 

Genel Tebliğ Resmi Gazete’de 

Yayımlanma Tarihi 

Esas Alınacak 

Değerleme Tarihi 

468 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 06.02.2016 31.12.2015 

445 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 31.01.2015 31.12.2014 

434 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 23.01.2014 31.12.2013 

423 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 26.01.2013 31.12.2012 

412 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 20.01.2012 31.12.2011 
 

Peki değerleme gününde kullanılma imkanı olmamasına rağmen Maliye Bakanlığı neden 

kurları tespit edip, ilan etmeye devam etmektedir. Bize göre bu durumun iki nedeni 

bulunmaktadır. Bu nedenlerden ilki 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280'inci maddesinde yer 

almaktadır. Maddede Maliye Bakanlığı'na yabancı paranın borsada rayicinin olmaması 

durumunda kurları tespit etme görevi verilmiştir. Maliye Bakanlığı değerlemede esas alınacak 

kurları belirlemekle kanuni bir zorunluluğu yerine getirmektedir. 

İkinci neden ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının tüm yabancı paralar için kur ilan 

etmemesi ile ilgilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kur belirlenmeyen 

yabancı paralara ilişkin değerlemede oluşacak boşluğu önlemek için Maliye Bakanlığı, bu 

yabancı paralar için kurları tespit ederek ilan etmektedir. Bu durumda da kurlar değerleme 

gününden ve dolayısıyla dönem kapandıktan sonra ilan edildiği için bu kurlara göre yasal defter 

üzerinde bir değerleme işlemi yapılması mümkün değildir. Ancak Maliye Bakanlığı tarafından 

ilan edilen kurların esas alınması neticesinde oluşacak gelir ya da giderin, verilecek beyanname 

üzerinde, vergi matrahına eklenecek gelir ya da vergi matrahından düşülecek gider olarak 

dikkate alınması gerekmektedir. 
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Bu görüşlerimizi taslak halindeki Vergi Usul Kanununun "Yabancı Paralar" başlıklı 226'ncı 

maddesi desteklemektedir. Taslak halindeki Vergi Usul Kanununun 226'ncı maddesinin ikinci 

fıkrası şu şekildedir2: 

"(2) Yabancı paralar, borsada rayicinin olmaması veya borsa rayicinin oluşumunda muvazaa 

olduğunun anlaşılması durumunda, değerleme günü itibarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası tarafından değerleme gününde geçerli olmak üzere ilan edilen döviz alış kurları esas 

alınarak değerlenir. Değerleme günü itibarıyla kur ilan edilmediği durumda değerleme 

gününden önce en son ilan edilen kurlar dikkate alınır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

tarafından kuru ilan edilmeyen yabancı paralar için değerlemeye esas alınacak kurlar, Maliye 

Bakanlığınca tespit ve ilan edilebilir. Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan olunmayan hallerde 

ilgili ülke merkez bankasınca açıklanan ABD Doları çapraz kuru esas alınmak suretiyle 

değerleme yapılır." 

Taslak halindeki Vergi Usul Kanununun "Yabancı Paralar" başlıklı 226'ncı maddesinin ikinci 

fıkrasında; Maliye Bakanlığı tarafından kur tespit etme zorunluluğunun kaldırıldığı ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilan ettiği kurlarla yabancı paraların değerlemesinin kanuni bir 

uygulama haline dönüştürüldüğü görülmektedir. 

5. Sonuç 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında vergileme yetkisi yasama organına verilmiştir. Yasama 

organı bu yetkisini çıkardığı kanunlarla kullanmaktadır. Yasama organı, yürütme organının 

vergileme ile ilgili görevlerini de yine kanunlarla belirlemektedir. 

Bu kapsamda yasama organı, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 280'inci maddesi ile yabancı 

paraların borsada rayici olmaması halinde, kurları tespit etme görevini yürütme organının 

parçası olan Maliye Bakanlığı'na vermiştir. 

Diğer yandan yasama organı, Maliye Bakanlığı'na verdiği bu göreve ilişkin usul ve esası 

belirleme yetkisi vermemiş, bu görevin başka kurumlara devrine ilişkin kanunda bir belirleme 

yapmamıştır. Buna rağmen Maliye Bakanlığı çıkardığı tebliğ ile kendisine verilen görevle ilgili 

sorumluluğunu hafifletmiştir. 

Kur değerlemesinin, özellikle yabancı para birimleri ile iş yapan mükelleflerin ödeyeceği 

verginin miktarına önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır ve kanuni temeli bulunmayan cari 

uygulamanın, mükelleflerle vergi idaresi arasında bir uyuşmazlık konusu oluşturması 

muhtemeldir. Bu açıdan bakıldığında yabancı paraların değerlemesine ilişkin cari uygulamanın, 

kanuni bir temele dayandırılması son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmamızda 

bahsettiğimiz taslak halindeki düzenlemenin bir an önce yürürlüğe konulmasında yarar vardır. 
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