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SİRKÜLER SAYI: 2022/059                                                   23.03.2022  

 

YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLAR MEVDUAT VE KATILIM 
SİSTEMİ (YUVAM) HESAPLARI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN 
DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA YABANCI UYRUKLU GERÇEK VE 
TÜZEL KİŞİLERİNDE KUR KORUMALI MEVDUAT HESABI 
AÇABİLMESİNE İMKÂN SAĞLANMIŞTIR 
 

22.03.2022 tarih ve 31786 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “Yurt Dışında 

Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları Hakkında 

TebliğİN (Sayı: 2022/7)” “Amaç ve kapsam” başlıklı 1. maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik 

vatandaşlar ile yurt dışında yerleşik 

vatandaşların sermayedar olduğu, yasal 

yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri 

Merkez Bankası’nca tespit edilen şirketlerin 

yurt dışından transfer ettikleri döviz 

tutarları karşılığında bankalarda 

açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile 

döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası 

cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar 

Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) 

Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik 

kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, 

yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve 

nitelikleri Merkez Bankası’nca tespit edilen 

şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat 

hesapları ile döviz cinsinden katılım 

fonlarının Türk lirası cinsinden Yurt Dışında 

Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım 

Sistemi (YUVAM) hesaplarına 

dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 
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hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

 

Aynı Tebliğin “Tanımlar ve kısaltmalar” başlıklı 3. maddesinin birinci fıkrasının (d) 

ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

d) Yurt dışında yerleşik vatandaş: Yurt 

dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı 

bulunan veya adres kayıt sisteminde 

yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi 

kayıtlı olan 18 yaşından büyük Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile 

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk 

Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi 

uyarınca Mavi Kart verilenleri, 

 

 

e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar 

Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) 

Hesabı: (d) bendinde tanımlanan kişiler ile 

bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal 

yerleşim yeri Türkiye dışında olan ve 

nitelikleri Merkez Bankası’nca belirlenen 

şirketlerin yurt dışından transfer ettikleri 

döviz tutarları karşılığında bankalarda 

açtıracakları döviz tevdiat hesapları ile 

döviz cinsinden katılım fonlarının Türk 

lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve 

Merkez Bankası’nca belirlenen usule göre 

ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve 

katılma hesaplarını, 

d) Yurt dışında yerleşik kişiler: Yurt dışında 

oturma veya çalışma izni ya da hakkı 

bulunan veya adres kayıt sisteminde 

yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi 

kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

gerçek kişiler, 29/5/2009 tarihli ve 5901 

sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci 

maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile 

bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan 

yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri, 

 

e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar 

Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) 

Hesabı: (d) bendinde tanımlanan kişiler ile 

bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal 

yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri 

Merkez Bankası’nca belirlenen şirketlerin 

bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile 

döviz cinsinden katılım fonlarının Türk 

lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan ve 

Merkez Bankası’nca belirlenen usule göre 

ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve 

katılma hesaplarını, 

 

Buna göre, bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve 

tüzel kişiler de “kur korumalı” ve “ilave getiri” sağlayacak vadeli mevduat hesabı 

açabilecektir.  
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Tebliğin “Vade sonu işlemleri” başlıklı 6. Maddesine göre, vade sonunda hesap 

sahibinin vade sonu kuru üzerinden hesaplanan döviz bazında anaparası ile Merkez 

Bankası’nca sağlanacak ilave getiri tutarı toplamını elde etmesi esas olup; vade sonu 

kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan 

tutarın banka tarafından ödenecek faiz/kâr payından yüksek olması durumunda, kur 

farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar ile 

Merkez Bankası’nca sağlanacak ilave getiri tutarı Merkez Bankası’nca mevduat veya 

katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılacaktır. 

 

Aynı Tebliğin “YUVAM hesabı genel hükümleri” başlıklı 4. maddesine aşağıdaki 

fıkra eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

YUVAM hesabı genel hükümleri 

 

MADDE 4 – (1) YUVAM hesaplarının 

vadeleri Merkez Bankası’nca yayımlanacak 

usul ve esaslarda belirlenir. 

 

(2) YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz 

tutarları üzerinden anaparasına vade 

gruplarına göre sağlanacak ilave getirinin 

oranları ve usulü Merkez Bankası’nca 

yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir. 

İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk 

lirası karşılığı üzerinden hesaplanır ve Türk 

lirası olarak ödenir. 

YUVAM hesabı genel hükümleri 

 

 MADDE 4 – (1) YUVAM hesaplarının 

vadeleri Merkez Bankası’nca yayımlanacak 

usul ve esaslarda belirlenir. 

 

(2) YUVAM hesaplarına dönüştürülen döviz 

tutarları üzerinden anaparasına vade 

gruplarına göre sağlanacak ilave getirinin 

oranları ve usulü Merkez Bankası’nca 

yayımlanacak usul ve esaslarda belirlenir. 

İlave getiri döviz bazında anaparanın Türk 

lirası karşılığı üzerinden hesaplanır ve Türk 

lirası olarak ödenir. 

 

(3) Bu Tebliğ kapsamında Merkez 

Bankası’nın belirleyeceği usul ve esaslar 

çerçevesinde komisyon ve/veya masraf 

ödenebilir. 

 

Aynı Tebliğin “YUVAM hesabı açılması” başlıklı 5. maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir. 

 

“(5) 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 Bankası’nca belirlenir.” 
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Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

EK 

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (Yuvam) Hesapları 

Hakkında Tebliğde (Sayı: 2022/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/13) 

 

(*) 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: 
YURT DIŞINDA YERLEŞİK VATANDAŞLAR MEVDUAT VE KATILIM SİSTEMİ 

(YUVAM) HESAPLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2022/7)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2022/13) 

  

MADDE 1- 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar 

Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında yerleşik kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal 

yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca tespit edilen şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat 

hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası cinsinden Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve 

Katılım Sistemi (YUVAM) hesaplarına dönüştürülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” 

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“d) Yurt dışında yerleşik kişiler: Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt 

sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek 

kişiler, 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile 

bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişileri, 

e) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesabı: (d) bendinde tanımlanan 

kişiler ile bu kişilerin sermayedar olduğu, yasal yerleşim yeri yurt dışında olan ve nitelikleri Merkez Bankasınca 

belirlenen şirketlerin bankalardaki döviz tevdiat hesapları ile döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirasına 

dönüştürülmesi suretiyle açılan ve Merkez Bankasınca belirlenen usule göre ilave getiri sağlanan vadeli mevduat ve 

katılma hesaplarını,” 

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

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

masraf ödenebilir.” 

MADDE 4- Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) 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 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür. 

  

 


