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İstanbul 02.02.2022
TCMB Operasyon Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ocak 2022 yayımlanan “Altın
Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi
Hakkında Tebliğe İlişkin Uygulama Talimatı” ile altın hesaplarının kur korumalı hesaplara
dönüşümüne ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.
Bu açıklamalarda öne çıkan bazı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
A) Altın Hesapları ile İlgili Tanımlar:
Altın hesapları: Mevduat ve katılım Bankalarınca açılan altın depo hesapları ile altın
cinsinden katılım fonu hesaplarıdır.
Dönüşüm fiyatı: Altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği saat itibariyle
Merkez Bankası tarafından açıklanmış olan 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram
altının Türk lirası karşılığı alış fiyatıdır.
Vade sonu fiyatı: Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde saat 11.00’de
Merkez Bankası tarafından ilan edilen 995/1000 veya 1000/1000 saflıktaki gram altının
Türk lirası karşılığı alış fiyatını ifade eder.
B) Altın Hesaplarının Vadeli Türk Lirası Mevduat veya Katılma Hesaplarına Dönüşümü:
1)Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin
o 28.12.2021 tarihi itibariyle yurt içindeki ve yurt dışındaki altın hesapları,
2) Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin,
o 31.12.2021 tarihi itibariyle yurt içindeki altın hesapları,
o 31.12.2021 tarihli bilançolarında yer alan, ancak yurt dışındaki bankalar nezdinde mevcut
olan altın hesapları,
o 31.12.2021 tarihinden sonra açılacak işlenmiş altın karşılığı altın hesabı bakiyeleri,

o 31.12.2021 tarihinden sonra açılacak hurda altın karşılığı altın
hesabı bakiyeleri

hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecektir.
Ayrıca; belirtilen tarihlerde mevcut altın hesaplarını başka bir bankaya transfer eden ya da
bu hesaplardan fiziken çekip hesap açmak istediği bankaya yatırdığını belgeleyen gerçek
veya tüzel kişilerin de altın hesabı hesabı bakiyeleri talep etmeleri halinde, dönüşüm kuru
üzerinden Türk lirasına çevrilebilecektir.
Bankalar ve Merkez Bankasınca belirlenen diğer mali kuruluşlar bu uygulamaya dahil
değildir.
B) Diğer Konular:
Bankaca hesap açılırken, vadeden önce çekimin koşulları hakkında hesap sahibi
bilgilendirilmelidir.
Açılan hesaplarla ilgili faiz, vade ve benzeri sözleşme değişiklikleri yapılamaz.
Altın hesaplarından dönüşümlü TL mevduat ve katılma hesaplarına çevrilen tutarlar
Bankalarca kullandırılacak Türk lirası kredilerde, teminat olarak gösterilemez.
Uygulamaya ilişkin daha geniş açıklamaların yer aldığı TCMB uygulama talimatının tam
metni Sirküler ekinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunulur.
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