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Türk Lirası Mevduat ve Katılım Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ ve Uygulama Talimatı yayımlandı. 

 

21.12.2021 tarih ve 31696 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ayını gün 

yürürlüğe giren 2021/14 sayılı “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ve TCMB tarafından yayımlanan “Türk Lirası Mevduat 

ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe İlişkin 

Uygulama Talimatı” ile yurt içi yerleşik gerçek 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 esaslar 

düzenlenmiştir. 

Sözkonusu düzenlemelere göre; 

 20.12.2021 tarihinde mevcut olan döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım 

fonu hesaplarında bulunan döviz, yurt içi yerleşik gerçek kişi hesap sahibinin talep 

etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek 

 Banka tarafından Merkez Bankasının hesabına aktarılan dövizler, Merkez 

Bankasınca dönüşüm kuru üzerinden satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili 

bankaya aktarılacak. 

 Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma 

hesabı açabilecekler. 

 Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan düşük olması durumunda banka 

tarafından hesap sahibine anapara + faiz/kâr payı ödenecek. 

 Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması durumunda; 

a) Faiz/kâr payı tutarı > kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + 

faiz/kâr payı ödenecek. 

b) Faiz/kâr payı tutarı < kur farkı ise banka tarafından hesap sahibine anapara + 

faiz/kâr payı + “kur farkı – faiz/kâr payı” tutarı ödenir, Merkez Bankasınca 

bankaya “kur farkı – faiz/kâr payı” tutarı ödenecek. 

Hesap sahibi toplamda kur farkı kadar getiri elde edecek. 



 
 

 

 

 Banka kayıtları ile Merkez Bankası kayıtlarının mutabakatı sonrasında vade sonu 

kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan 

tutarın faiz/kâr payından yüksek olması durumunda; kur farkı üzerinden hesaplanan 

tutardan faiz/kâr payı düşülerek oluşan bakiye Merkez Bankasınca aynı gün ilgili 

bankanın hesabına aktaracak. 

 Bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesapları 

belirtilen destekten bir defaya mahsus olarak faydalanabilecek 

 Türk lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması 

halinde Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacak. 

 

Konunun önemine binaen bahsi geçen düzlemelere aşağıda yer verilen linkleri tıklayarak 

ulaşabilirsiniz. 

 Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ 

 Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 
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