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26.01.2023 tarih ve 32085 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2023/5 no.lu Firmaların 

Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında 

Tebliğ’de aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır. 

➢ Dönüşüm Desteği Uygulaması 

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin banka aracılığıyla Merkez Bankasına satışı 

sırasında (Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca döviz alımı yapmama 

taahhüdünde bulunulması şartıyla) taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk 

lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği ödeneceği belirtilmiştir. 

 

➢ Destek Tutarının Hesabı 

Bilindiği üzere İhracat Genelgesi’nin Ek-1’inci maddesine göre  İBKB veya DAB’a 

bağlanan ihracat bedeli dövizin %40’ının, İBKB veya DAB’ın düzenlendiği tarihteki işlem 

kuru üzerinden Merkez Bankasına satılmak üzere İBKB veya DAB’ı düzenleyen bankaya 

satılacağı belirtilmektedir. 

Dolayısıyla destek tutarının hesaplanmasında, yurda getirilen yurt dışı kaynaklı 

dövizin en az yüzde 40’ı Merkez Bankasına satıldıktan sonra getirilen dövizin kalan 

kısmının dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına 

dönüştürülen tutarın dikkate alınacağı belirtilmiştir.  

 

➢ Taahhüdün İptali Durumunda Yaptırım 

Firmalarca verilen döviz alımı yapılmaması taahhüdünün yerine getirilmemesi 

halinde döviz dönüşümü desteği tutarları ilgili dönem boyunca oluşan pozitif kur farkı 

eklenerek ve döviz dönüşümü desteğinin ödenme tarihinden taahhüdün yerine 

getirilmediğinin tespiti tarihine kadar geçen süre için tespit tarihinde geçerli olan Merkez 

Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi 

ile birlikte bankalarca tahsil edilerek Merkez Bankasına aktarılır. Taahhüdünü yerine 

getirmeyen firmaların Merkez Bankası kaynaklı kredi kullanım talepleri, taahhüdün yerine 

getirilmediğinin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kabul edilmez. 
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➢ Detaylar 

İlgili tebliğde; 

-Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülecek dövizlerin yurt 

dışı kaynaklı olduğunun tespiti bankaca yapılacağı, 

-Komisyon ve/veya masraf ödenebileceği, 

-Grup firmalarının taahhütlerinin ana ortaklıkları da bağlayacağı, 

Belirtilmiştir. 

 

➢ Beklenen Düzenleme 

Döviz dönüşüm desteği ödemelerine ilişkin usul ve esasların, dönüşümü yapılacak 

döviz cinsleri, açılacak Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarının vadelerinin Merkez 

Bankasınca belirleneceği belirtilmiş olup, kısa süre içerisinde Merkez Bankası tarafından 

belirlemelerin yapılması beklenmektedir. 

 

İlgili Tebliğe ulaşmak için; 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230126-23.htm 

Tüm sirkülerimize ulaşmak için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

Saygılarımızla, 
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