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Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına 

Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı 

Aralık 2021’de yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden 

katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat 

ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin birtakım düzenlemeler yapılmıştı. Bu 

düzenlemelere paralel olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (“TCMB”) 2023 Yılı Para 

Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi 

amacıyla, Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi 

Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 26 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ’de 

bankalar ve TCMB tarafından belirlenen diğer mali kuruluşlar hariç olmak üzere Türkiye’de 

kanuni yerleşim yeri bulunan tüzel kişiliği haiz firmaların (“Firmalar”) yurt dışı kaynaklı 

dövizlerinin TCMB’ye satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüştürülmesi halinde ilgili Firmalar’a destek sağlanmasına ilişkin usul ve süreç hakkında 

detaylar yer almaktadır.  

Tebliğ’e göre, Firmalar’ın (i) yabancılara yurt içinde sunulan hizmetler karşılığında kazanılan 

döviz tutarları, (ii) yurt dışında yerleşiklerden elde ettikleri döviz gelirleri ve (iii) yurt dışında 

bulunan döviz cinsi varlıklarından yurda getirdikleri döviz, Tebliğ uyarınca “yurt dışı kaynaklı 

döviz” kapsamına girmekte olup Firmalar bu dövizlere ilişkin olarak aşağıda belirtilen destekten 

yararlanabileceklerdir: 

• Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin bankalar aracılığıyla TCMB’ye satışı sırasında, 

TCMB tarafından kararlaştırılacak süre boyunca döviz alımı yapmama taahhüdünde 

bulunulması şartıyla, 

• Firmalar tarafından Türkiye’ye getirilen yurt dışı kaynaklı dövizin en az %40’ı TCMB’ye 

satıldıktan sonra kalan kısmının dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası vadeli mevduat ve 

katılma hesaplarına dönüştürülmesi ve TCMB tarafından kararlaştırılacak süre boyunca 

TCMB’ye satılan tutardan daha fazla döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması 

şartlarıyla 
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taahhütte bulunan Firmalar’a dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek ilgili tutarın 

%2’si oranında döviz dönüşüm desteği ödenecektir. 

Firmalar tarafından verilen döviz alımı yapmama taahhüdünün yerine getirilmemesi 

durumunda, döviz dönüşümü desteği tutarlarına kur farkı ve faiz eklenerek ilgili toplam 

tutarlar bankalarca tahsil edilip TCMB’ye aktarılacaktır. Ayrıca, döviz alımı yapmama 

taahhüdünü yerine getirmeyen Firmalar’ın TCMB kaynaklı kredi kullanım talepleri, ilgili 

taahhüdün yerine getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süre ile kabul 

edilmeyecektir. 

Tebliğ, yayım tarihi olan 26 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 

Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde her zaman bizlerle iletişime 

geçebilirsiniz.   


