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SİRKÜLER (2021’137) 

 

 

Konu: Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında.  

 
 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından; “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına 

Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14) yayımlanmış olup, tebliğde; 

 
Yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılma fonlarının 

Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarının dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu 

sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi uygulamasına yer verilmiştir. 
 

Yurt içi yerleşik gerçek kişi tanımı; Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk 

Vatandaşları dahil Türkiye‘de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler olarak kabul edilecektir. 
 

Tebliğde 20 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz 

tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarına, hesap sahibinin talep etmesi halinde döviz 

dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek tebliğde belirtilen esaslara göre uygulama 
yapılacaktır. 

 

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz dönüşüm kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından 
satın alınır ve karşılığı Türk Lirası ilgili bankaya aktarılacaktır. 

 

Banka tarafında 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılır.  

 
Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo 

ihale faiz oranın altında olamaz. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez 

Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan 
maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılar. 

 

Vade sonunda kur farkının ödenmesi: 
 

Vade sonunda Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kar payı banka 

tarafından ödenir. 

 
Vade sonu kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka 

tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan 

tutardan faiz veya kar payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankasınca mevduat veya katılma hesabı 
sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.  Bu işlemin tersi durumunda hesap sahiplerine yalnızca 

faiz veya kar payı ödemesi yapılacaktır. 
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Açılan Türk Lirası mevduat veya katılma hesaplarının vade’den önce çekim yapılması (bozdurulması) 

halinde Merkez Bankasınca kur farkına ilişkin ödeme yapılmayacaktır. 
 

İstisnalar: 16.10.2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları 

Kars ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer 
Menfaatler Hakkında Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 10.02.2020 tarihli 

ve 3105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar 

veya Zarara Katılma Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/3)’in 3’ncü maddesinin birinci fıkrasının 

birinci cümlesi ve dördüncü fıkrası hükümleri bu Tebliğ kapsamında açılacak Türk Lirası mevduat 
hesaplarına uygulanmaz. 

 

Bu uygulama kapsamında açılan Türk Lirası mevduat veya katılma hesapları, belirlenen destekten bir 
defaya mahsus olmak üzere yararlanılacaktır.  

 

Bu tebliğ 21.12.021 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 
 

(Resmi Gazete: 21.12.021 tarihli 31696 Mükerrer sayılı) 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221M1-1.htm  

 
Bilgilerinize sunarız. 

 

Saygılarımızla, 

 
TÜRKERLER Bağımsız Denetim 

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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