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_______________________________________________________________ 

 

26.01.2023 Tarih ve 32085 Sayılı Resmî Gazete ’de, Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı 

Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında 2023/5 sayılı 

TCMB Tebliği yayımlandı. 

Tebliğde, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile 

Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara 

sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır. 

Ayrıca; TCMB tarafından aynı tarihte yapılan Basın Duyurusunda, ticari hayatta 

TL’nin desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin TL’ye 

dönüşümüne destek sağlanmasına karar verildiği ifade edilmektedir. 

Tebliğde, döviz dönüşüm desteğinin iki farklı şekilde uygulanacağı ifade 
edilmektedir: 

a) Yurt dışı kaynaklı dövizlerin Merkez Bankasına satılması,  

b) Yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına çevrilmesi. 

 

Dönüşüm desteği sağlanacak yurt dışı kaynaklı döviz kapsamına, firmaların; 
 

• Yurt dışında yerleşik kişilerden elde ettikleri döviz gelirleri,  

• Yurt dışında bulunan döviz cinsi varlıklarından yurda getirdikleri döviz, 

• Yabancılara yurt içinde sunulan hizmetler karşılığında kazanılan dövizler 

girmektedir. 

 
Dönüşüm desteğinden yararlanacak firmalar ise (Bankalar ve TCMB tarafından 

belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç) Türkiye'de kanuni yerleşim yeri ve tüzel kişiliği 

bulunan kurumlar olarak belirtilmiştir. 

 

 

 



 

1- Döviz Dönüşüm Desteği Uygulaması 

a) Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin TCMB’ye Satılmasında Döviz Dönüşüm Desteği 

 
Firmalar; yurt dışı kaynaklı dövizlerini Banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı 

sırasında, TCMB tarafından belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama 

taahhüdünde bulunmaları şartıyla, dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilen 

tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği alacaktır. 

 
Destek tutarı, firmaya ödenmek üzere Merkez Bankasınca ilgili Bankaya 
aktarılacaktır. 
 
Merkez Bankasına satışı yapılacak dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun tespiti 
ise Bankaca yapılacaktır. 
 
b) Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerin TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarına 

Çevrilmesi Halinde Döviz Dönüşüm Desteği 

 
Yurda getirilen yurt dışı kaynaklı dövizin en az yüzde 40’ını Merkez Bankasına 
satmak zorunda olan firmalar, bu satış sonrası kalan dövizi; 
 

• Dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası vadeli mevduat ve katılma 
hesaplarına çevirmeleri ve  

 

• TCMB tarafından belirlenecek süre boyunca TCMB’ye satılan tutardan 
daha fazla döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunmaları  

 
şartıyla, dönüşüm kuru üzerinden TL’ye çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz 
dönüşüm desteği alabilecektir. 
 
Diğer taraftan, Tebliğde; 
 

• Dönüşümü yapılacak döviz cinslerinin,  

• Açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının vadeleri ile  

• Diğer usul ve esasların  

 
Merkez Bankasınca belirleneceği, TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüştürülecek dövizlerin yurt dışı kaynaklı olduğunun Bankalar tarafından tespit 

edileceği hususları yer almaktadır.  

 

 

 



 

 

2- Yaptırımlar ve Diğer Hususlar 

Firmaların döviz alımı yapmama taahhüdünü yerine getirmemesi halinde, 

kendilerine verilen döviz dönüşümü desteği tutarlarına; 

 

• İlgili dönem boyunca oluşan pozitif kur farkı eklenerek,  

• Destek ödemesi tarihinden taahhüdün yerine getirilmediği tarihe kadar 

geçen süre için TCMB’nin en yüksek gecelik borç verme faiz oranı 

üzerinden faiz hesaplanarak, 

 
bulunacak tutar, Bankalarca firmadan tahsil edilerek Merkez Bankasına 
aktarılacaktır.  

 
Ayrıca; taahhüdünü yerine getirmeyen firmaların TCMB kaynaklı kredi kullanım 
talepleri, taahhüt ihlal tarihinden itibaren bir yıl süreyle kabul edilmeyecektir. 

 
Aracılı ihracat sözleşmesi kapsamında Dış Ticaret Sermaye Şirketleri tarafından 

yurda getirilen dövizlerin satışı, bunlara ürün tedarik eden firmalar adına 

yapıldığından, döviz satışının da tedarikçi firmaca yapıldığı kabul edilecektir.  

 
Grup firmalarının vereceği taahhütler ana ortaklıklarını da bağlayacaktır. 
 
Tebliğ hükümleri, yayımı tarihinde (26.01.2023) yürürlüğe girmiştir. 
 

Bilgilerinize sunulur. 

 

Saygılarımızla. 

 

RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Member Of RSM International 

 
 
 


