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TEBLİĞ

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasından:

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN
DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2021/14)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2022/1)

MADDE 1 – 21/12/2021 tar�hl� ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk L�rası Mevduat
ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğ (Sayı: 2021/14)’�n 1 �nc� maddes� aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, yurt �ç� yerleş�k gerçek ve tüzel k�ş�ler�n döv�z tevd�at hesaplarının ve
döv�z c�ns�nden katılım fonlarının Türk l�rası vadel� mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmes� hal�nde mevduat ve
katılım fonu sah�pler�ne sağlanacak desteğe �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“e) Yurt �ç� yerleş�k tüzel k�ş�: Bankalar ve Merkez Bankasınca bel�rlenen d�ğer mal� kuruluşlar har�ç olmak

üzere Türk�ye'de kanun� yerleş�m yer� bulunan tüzel k�ş�ler�,”
MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Yurt �ç� yerleş�k gerçek k�ş�ler�n 20/12/2021 tar�h�nde mevcut olan, yurt �ç� yerleş�k tüzel k�ş�ler�n �se

31/12/2021 tar�h�nde mevcut olan ABD doları, Euro ve İng�l�z Sterl�n� c�ns�nden döv�z tevd�at hesabı ve döv�z
c�ns�nden katılım fonu hesabı bak�yeler�, hesap sah�b�n�n talep etmes� hal�nde dönüşüm kuru üzer�nden Türk l�rasına
çevr�l�r.”

 “(3) Banka tarafından yurt �ç� yerleş�k gerçek k�ş�ler �ç�n 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadel� ve yurt �ç� yerleş�k tüzel
k�ş�ler �ç�n 6 ay veya 1 yıl vadel� Türk l�rası mevduat veya katılma hesabı açılır.”

MADDE 4 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebl�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n
Tar�h� Sayısı

21/12/2021 31696 (Mükerrer)
Tebl�ğde Değ�ş�kl�k Yapan Tebl�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n

Tar�h� Sayısı
31/12/2021 31706
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TEBLİĞ

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankasından:
ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA

HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA
TEBLİĞ (SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SAYI: 2022/2)

MADDE 1 – 29/12/2021 tar�hl� ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk L�rası
Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmes� Hakkında Tebl�ğ (Sayı: 2021/16)’�n 1 �nc� maddes�
aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, yurt �ç� yerleş�k gerçek ve tüzel k�ş�ler�n altın c�ns�nden mevduat ve
katılım fonu hesaplarının Türk l�rası vadel� mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmes� hal�nde mevduat ve katılım
fonu sah�pler�ne sağlanacak desteğe �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına aşağıdak� bent eklenm�şt�r.
“f) Yurt �ç� yerleş�k tüzel k�ş�: Bankalar ve Merkez Bankasınca bel�rlenen d�ğer mal� kuruluşlar har�ç olmak

üzere Türk�ye'de kanun� yerleş�m yer� bulunan tüzel k�ş�ler�,”
MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� ve üçüncü fıkraları aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Yurt �ç� yerleş�k gerçek k�ş�ler�n 28/12/2021 tar�h�nde mevcut olan, yurt �ç� yerleş�k tüzel k�ş�ler�n �se

31/12/2021 tar�h�nde mevcut olan altın hesabı �le bu tar�hten sonra açılacak �şlenm�ş ve hurda altın karşılığı altın
hesabı bak�yeler�, hesap sah�b�n�n talep etmes� hal�nde dönüşüm f�yatı üzer�nden Türk l�rasına çevr�l�r.”

“(3) Banka tarafından yurt �ç� yerleş�k gerçek k�ş�ler �ç�n 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadel� ve yurt �ç� yerleş�k tüzel
k�ş�ler �ç�n 6 ay veya 1 yıl vadel� Türk l�rası mevduat veya katılma hesabı açılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebl�ğ�n 5 �nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“(5) Bu Tebl�ğ kapsamında gerçekleşt�r�lecek her türlü �şlem�n, suç gel�rler�n�n aklanması ve terörün

f�nansmanının önlenmes�ne �l�şk�n ulusal ve uluslararası standartlara uygun gerçekleşt�r�ld�ğ�ne da�r kontrol
bankalarca yapılır.”

MADDE 5 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 6 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebl�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n
Tar�h� Sayısı

29/12/2021 31704
Tebl�ğde Değ�ş�kl�k Yapan Tebl�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n

Tar�h� Sayısı
31/12/2021 31706
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