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2019 YILI SONU İTİBARİYLE DÖVİZ KURLARI 

 

Bilindiği gibi ülkemizde “döviz borsası” bulunmamaktadır. Bu bakımdan Vergi Usul 

Kanunu(VUK) hükümleri doğrultusunda, dövizlerin borsa rayici de oluşmamaktadır. Bu durumdan 

hareketle Hazine ve Maliye Bakanlığı, “borsa rayici olmayan yabancı paraların”, 213 sayılı Vergi Usul 

Kanunu gereğince yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin 

ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanarak her yıl için döviz kuru tespiti yapmakta ve 

bunu bir Tebliğ ile duyurmaktadır. Bakanlık, 2019 yılı için yapılacak değerlemelerde esas olmak üzere 

24 Ocak 2020 tarih ve 31018 sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 516 sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile 

döviz kurlarını ekteki gibi belirlemiştir. 

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve 

borçların değerlemesinde 2019 yılı sonu itibariyle aşağıdaki kurlar uygulanacaktır. Ancak, vergi 

uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2019 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu 

Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit 

ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir. 

Sirküler ekindeki Tabloda yer alan Döviz Kurları;  kanuni defterlerde hesaben kayıtlı bulunan 

dövizli borç ve alacakların değerlemesinde dikkate alınacaktır. Değerleme işlemi, yabancı para 

cinsinden tanzim edilmiş alacak ve borç senetlerini de kapsamaktadır. Öte yandan yerli ve yabancı 

bankalar ile özel finans kurumlarındaki döviz tevdiat hesapları dâhil, tüm dövizli borçlar ve alacakların 

değerlemesinde de aşağıda yer alan tablodaki döviz kurları kullanılacaktır.  

Tabloda yer alan Efektif Kurlar ise, 31-12-2019 tarihi itibariyle işletmenin bünyesinde fiziki 

olarak var olan ve “100 KASA” hesabında kayıtlı olan yabancı paraların değerlemesinde kullanılacaktır. 

 

Saygılarımızla… 

VİZYON YMM A.Ş. 

 

EK: - 2018 Yılı Döviz Kurları Tablosu 
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24 Ocak 2020 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31018 

TEBLİĞ 

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 

(SIRA NO: 516) 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesidir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 213 sayılı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Esas alınacak kurlar 

MADDE 3 – (1) Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve 

borçların değerlemesinde 2019 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanır. 

Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi 

MADDE 4 – (1) 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 Seri No.lu Gelir Vergisi 

Genel Tebliği gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda 

T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır. 

(2) 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 kuru uygulanır. 

(3) Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2019 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu 

Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen 

uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir. 

Yürürlük 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 
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