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SİRKÜLER SAYI: 2022/057                                                  23.03.2022  

 

ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA 
HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 
 

22.03.2022 tarih ve 31786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “Altın 

Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğin (Sayı: 2021/16)” “Altın hesaplarının vadeli Türk 

lirası mevduat veya katılma hesaplarına dönüşümü” başlıklı 4. maddesinin birinci 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 

28/12/2021 tarihinde mevcut olan, yurt içi 

yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 

tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap 

sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm 

fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir. 

(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 

bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 

ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda 

mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin 

talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı 

üzerinden Türk lirasına çevrilir. 

 

(6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez 

Bankası’nın belirleyeceği usul ve 

esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya 

masraf ödenebilir. 
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Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın mevduat hesaplarının hangi tarihte 

açıldığına bakılmaksızın bu kişiler istemeleri halinde tebliğ hükümleri dahilinde altın 

mevduat hesaplarını fiyat garantili Türk Lirası mevduat hesabına çevirebileceklerdir.  

 

Aynı Tebliğin “Vade sonunda fiyat farkının ödenmesi” başlıklı 5. maddesinin dördüncü 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama 

kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya 

katılma hesaplarına vade sonunda 

yenilenme imkânı tanınabilir. Yenilenen 

hesap ilk açılışta dönüşümü yapılan altın 

miktarı ve dönüşüm fiyatı üzerinden 

destekten yararlanmaya devam eder. 

Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul 

ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir. 

(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama 

kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya 

katılma hesaplarına vade sonunda 

yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın 

yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve 

esaslar Merkez Bankasınca belirlenir. 

 

Saygılarımızla,  

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK 

Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğde (Sayı: 2021/16) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Sayı: 2022/15) 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt 

edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar 

dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan 

müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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22 Mart 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31786 

TEBLİĞ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
ALTIN HESAPLARINDAN TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA 

HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

(SAYI: 2021/16)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2022/15) 

  

MADDE 1- 29/12/2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası 

Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’in 4 üncü maddesinin 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla 

bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına 

çevrilir.” 

“(6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya 

masraf ödenebilir.” 

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına 

vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca 

belirlenir.” 

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. 

  
 

  

   
 

 


