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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 30.09.2022 

Sirküler No     : 2022.44 
 

 

Konu: Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır. 

 

Özet: 30 Eylül 2022 tarih 31969 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına 

Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14)’de 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2022/27) ile;  

 

 Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi 

yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 

tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda 

mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini 

cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım 

fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi 

halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına 

çevirmeleri halinde, getirilen desteklerden 

yararlanılacağı yönünde değişiklik yapılmıştır. 

 Değişiklik öncesinde, 06.07.2022 tarih 31888 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 2022/22 sayılı Tebliği ile, 

yurt içi yerleşik tüzel kişiler; 31.12.2021 ile 30.06.2022 

tarihleri arasında herhangi bir tarihte bankalardaki 

mevcut olan yabancı paralarını, kur korumalı mevduat 

veya katılma hesaplarına dönüştürmeleri halinde 

desteklerden faydalanabiliyordu. 

 Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 31.12.2021 ile 

30.09.2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte 

bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz 

sterliği cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden 

katılım fonu hesabı bakiyelerini, hesap sahibinin talep 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 
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etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına 

çevirmeleri halinde, getirilen desteklerden yararlanılacağı 

yönünde değişiklik yapılmıştır.  

 Ayrıca, bu değişiklik ile yurt içi yerleşik tüzel kişilerin, 

01.07.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında bankada 

bulunan döviz bakiyelerinin de, kur korumalı mevduat 

veya katılma hesaplarına dönüştürebilme imkanı 

getirilmiştir.  

 Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin, dönüşüm hesabına 

geçme ve getirilen desteklerden yararlanabilmeleri 

bakımından kısıtlayıcı bir süre bulunmadığından, bu 

yönde bir değişiklik yapılmamış olup, önceden olduğu 

gibi yurt içi yerleşik gerçek kişiler diledikleri zaman kur 

korumalı mevduat veya katılım hesaplarına geçmeleri 

halinde desteklerden yararlanabileceklerdir. 

 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/27) 

1/12/2021 tarihli ve 31696 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve 

Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’in 4 üncü 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin 

ise 31/12/2021 ile 30/9/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD 

doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı 

bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.” 

 

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihi olan 30.09.2022 tarihinde yürürlüğe girer. 

 

 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


