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SĐRKÜLER                Đstanbul, 24.04.2013  
Sayı: 2013/110               Ref: 4/110 
 
Konu:  
YURT DI ŞINDAK Đ ORTAKLAR TARAFINDAN GÖNDER ĐLEN SERMAYE 
AVANSI BEDELLER Đ HAKKINDA YAPILACAK ĐŞLEMLERE DA ĐR T.C.M.B. 
GENELGESĐNDE YENĐ TÜRK T ĐCARET KANUNU KAPSAMINDA 
DEĞĐŞĐKL ĐKLER YAPILMI ŞTIR  
 
Özet:  
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan 29.03.2013 tarih ve 2013/YB-7 
sayılı genelge ile yürürlükte olan Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Söz konusu yeni genelgeye göre mevcut yabancı sermayeli kuruluşların 
yapacakları sermaye artışı için yabancı ortaklar tarafından gönderilen tutarlar Türk lirası 
mevduat veya döviz tevdiat hesabına alacak kaydedildiği tarihten itibaren tescil edileceği 
tarihe kadar  “sermaye avansı” yerine “sermaye artış bedeli” olarak takip edilecektir.  Eski 
uygulamada sermaye avanslarının şirket tarafından kullanımı serbest iken, yeni uygulama ile 
sermaye artış bedelinin şirket tarafından sermaye artışı tescil edilene kadar serbestçe 
kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Sermaye artışından vazgeçilmesi halinde ise söz 
konusu “sermaye artış bedeli”  genelgede belirtilen şartlar dâhilinde kredi olarak 
değerlendirilecektir. 
 
T.C.M.B. (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından 29.03.2013 tarih ve 2013/YB-7 
sayılı genelge ile 02.01.2002 tarih ve 2002/YB-1 sayılı “Sermaye Hareketleri Genelgesi”nde 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında bazı değişiklikler yapılmıştır. Đlgili bölümlerin 
değişiklik öncesi ve sonrası karşılaştırmalı metinleri aşağıdaki gibidir. Devamında ise 
açıklamalarımız yer alacaktır.   
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Değişiklik öncesi metin:     Değişiklik sonrası metin:  
 
1.2.YABANCI SERMAYEN ĐN ÖDENMESĐ 
Yabancı sermaye olarak yurda getirilen nakit 
sermayenin (Türk liraları veya dövizlerin) 
alışı bankalar ve özel finans kurumları 
tarafından yapılabilecek olup nakit sermaye 
olarak gelen dövizlerin T.C. Merkez 
Bankası’nın I-M sayılı Genelgesinde 
belirtilen alım ve satımı yapılabilen döviz 
cinsinden olması gerekmektedir. 
 
Yabancı sermayeli şirket veya şube 
kurulması, mevcut şirketlere iştirak veya 
hisse devri, sermaye artırımı şeklinde nakit 
(havale dahil) olarak gelen yabancı ortak 
sermaye payının yurt dışından yabancı 
yatırımcıdan geldiğinin bankalar ve özel 
finans kurumlarınca tespit edilmesi 
gerekmektedir. 
Söz konusu sermayenin, efektif olarak 
getirilmesi halinde bu nakit sermayenin 
yurda girişte gümrüklere beyan edilmiş 
olduğunun tespiti suretiyle, seyahat çeki 
olarak getirilmiş ise seyahat çekinin yurt 
dışında düzenlendiğine ilişkin satış makbuzu 
görülerek alışı yapılacak ve Türk lirası veya 
dövizin geliş nedeni bölümüne “yabancı 
sermaye” açıklaması konulacaktır. 
Serbest bölgelerden Türkiye’ye gönderilen 
bedellerin (dövizlerin) yabancı sermaye 
olarak kabul edilebilmesi için, bu bedellerin 
serbest bölgeye girişinin mutlaka yurt dışı 
kaynaklı olması gerekmektedir. 
 
Yabancı sermaye, sermaye avansı veya 
sermaye artışı şeklinde yurda efektif olarak 
getirilen tüm nakit sermaye (Türk lirası veya 
dövizler) için, herhangi bir limit ya da ülke 
ayırımı yapılmaksızın gümrük idareleri 
tarafından döviz beyan tutanağı 
düzenlenmesi şarttır. 
Nakit sermayenin efektif olarak getirilmesi 
nedeniyle Döviz Beyan Tutanağının 
düzenlenmesi, geçerlilik süresi ve diğer 
hususlarda, Dış Ticaret Müdürlüğümüzün 11 
Haziran 2004 tarih ve 2004/YB-43 sayılı 

1.2.YABANCI SERMAYEN ĐN 
ÖDENMESĐ 
Yabancı sermaye olarak yurda getirilen nakdî 
sermayenin (Türk liraları veya dövizlerin) 
alışı bankalar tarafından yapılabilecek olup 
gelen dövizlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası'nın I-M sayılı Genelgesinde belirtilen 
ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca 
alım ve satım konusu yapılan döviz cinsinden 
olması gerekmektedir. 
Yabancı sermayeli şirket veya şube kurulması, 
mevcut şirketlere iştirak veya hisse devri, 
sermaye artırımı şeklinde nakdî (havale dahil) 
olarak gelen yabancı ortak sermaye payının 
yurt dışından yabancı yatırımcıdan geldiğinin 
bankalarca tespit edilmesi gerekmektedir. 
 
Söz konusu sermayenin, efektif olarak 
getirilmesi halinde bu nakdî sermayenin 
yurda girişte gümrüklere beyan edilmiş 
olduğunun tespiti suretiyle, seyahat çeki 
olarak getirilmiş ise seyahat çekinin yurt 
dışında düzenlendiğine ilişkin satış makbuzu 
görülerek alışı yapılacak ve Türk lirası veya 
dövizin geliş nedeni bölümüne "yabancı 
sermaye" açıklaması konulacaktır. 
Serbest bölgelerden Türkiye'ye gönderilen 
bedellerin (dövizlerin) yabancı sermaye olarak 
kabul edilebilmesi için, bu bedellerin serbest 
bölgeye girişinin mutlaka yurt dışı kaynaklı 
olması gerekmektedir. 
 
Yabancı sermaye veya sermaye artışı 
şeklinde yurda efektif olarak getirilen tüm 
nakdî sermaye (Türk lirası veya dövizler) 
için, herhangi bir limit ya da ülke ayırımı 
yapılmaksızın gümrük idareleri tarafından 
nakit beyan formu düzenlenmesi şarttır. 
Yabancı sermaye bedellerinin nakit (efektif) 
olarak yurda getirildiğinin tespiti gümrük 
müdürlüklerince imzalanarak onaylanmış 
nakit beyan formu ile yapılır. 
Nakit beyan formu konusu nakdin yabancı 
sermaye bedeli olarak alışının yapılabilmesi 
için; 
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genelgesinde öngörülen esas ve usuller 
dahilinde işlem yapılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
Yurt dışından yabancı sermaye, sermaye 
avansı veya sermaye artışı olarak gelen 
efektiflerin Türk lirası mevduat veya döviz 
tevdiat hesabına alınması veya Döviz Alım 
Belgesine bağlanması sırasında, ilgili 
bankanın, nakit olarak gelen paraların yurda 
girişte gümrüklere beyan edilmiş olduğunu 
ve düzenlenmiş olan Döviz Beyan 
Tutanağında yabancı sermaye payı, sermaye 
avansı veya sermaye artışı olduğuna dair 
açıklamanın bulunduğunu tespit etmesi 
gerekmektedir. 
Yabancı sermaye, sermaye artışı veya 
sermaye avansı olarak gelen bedellerin 
(efektif olarak gelenler dahil) döviz alım 
belgesine bağlanması ya da Türk lirası 
mevduat veya döviz tevdiat hesabına alınarak 
karşılığında makbuz düzenlenmesi sırasında, 
Döviz Alım Belgesinde veya makbuz 
üzerinde; 
-yabancı sermayeli kuruluşun adı, 
-yabancı ortağın adı, 
-dövizin veya Türk lirasının gönderildiği 
ülke, 
-dövizin veya Türk lirasının geliş şekli 
(havale, çek, efektif vb.), 
-döviz cinsi, 
-döviz tutarı/Türk lirası tutarı, 
-ABD doları karşılığı (Aracı banka çapraz 
kuru), 
-işleme aracılık eden banka veya özel finans 
kurumunun  cari döviz alış kurundan Türk 
lirası karşılığı, 
-yabancı sermayenin ne için geldiği (sermaye 
artışı, iştirakle ilgili transfer, vb.) 
-yabancı sermayenin geldiği sanayi veya 
hizmet dalı 
bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 
Diğer taraftan, yabancı ortaklı bir şirketin 

a) Nakit beyan formunun "Geliş Sebebi" 
bölümünde, nakdin kaynağının, getirilme 
sebebinin "yabancı sermaye bedeli" 
olduğunun açıkça belirtilmiş olması, 
b) Nakit beyan formunu Đbraz eden şahsın 
kimlik tespitinin yapılması, 
c) Yabancı sermaye bedelini nakit getiren 
kişinin yazılı beyanının aranılması 
gerekmektedir. 
Yurt dışından yabancı sermaye veya sermaye 
artışı olarak gelen efektiflerin Türk lirası 
mevduat veya döviz tevdiat hesabına alınması 
veya Döviz Alım Belgesine bağlanması 
sırasında, ilgili bankanın, nakit olarak gelen 
paraların yurda girişte gümrüklere beyan 
edilmiş olduğunu ve düzenlenmiş olan nakit 
beyan formunda yabancı sermaye bedeli 
(yabancı sermaye payı veya sermaye artışı) 
olduğuna dair açıklamanın bulunduğunu 
tespit etmesi gerekmektedir. 
 
Yabancı sermaye veya sermaye artışı olarak 
gelen bedellerin (efektif olarak gelenler dahil) 
döviz alım belgesine bağlanması ya da Türk 
lirası mevduat veya döviz tevdiat hesabına 
alınarak karşılığında makbuz düzenlenmesi 
sırasında, Döviz Alım Belgesinde veya 
makbuz üzerinde; 
 
- yabancı sermayeli kuruluşun adı, 
- yabancı ortağın adı, 
- dövizin veya Türk lirasının gönderildiği ülke, 
- dövizin veya Türk lirasının geliş şekli 
(havale, çek, efektif vb.), 
- döviz cinsi, 
- döviz tutarı/Türk lirası tutarı, 
- ABD dolar karşılığı (Aracı banka çapraz 
kuru), 
- işleme aracılık eden bankanın cari döviz alış 
kurundan Türk lirası karşılığı, 
- yabancı sermayenin ne için geldiği (sermaye 
artışı, iştirakle ilgili transfer, vb.) 
- yabancı sermayenin geldiği sanayi veya 
hizmet dalı 
bilgilerinin yer alması gerekmektedir. 
 
 
Diğer taraftan, yabancı ortaklı bir şirketin 
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yabancı ortağı tarafından sağlanan dış 
kredinin geri ödenmeyerek yabancı ortak 
sermaye payı olarak sermayeye dahil 
edilmesi mümkündür. Bu durumda dış 
kredinin alışını yapan banka tarafından 
kredinin geri ödenmediği, ancak sermayeye 
kalbedildiği bilgilerinin Đstatistik Genel 
Müdürlüğü Ödemeler Dengesi 
Müdürlüğümüze yazılı olarak bildirilmesi 
gerekmektedir. 
 
2) Talep edilmesi halinde, döviz olarak 
getirilen yabancı sermaye bedeli Türk 
lirasına çevrilmeden kurulacak şirket veya 
hisse devri yapan ortak veya yabancı ortak 
alırken sermayesini artıran şirket adına 
bankalarda açılacak döviz tevdiat hesabında 
tutulabilir, yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı 
hükümleri çerçevesinde döviz veya Türk 
lirası olarak kullanılabilir. 
Döviz tevdiat hesabında tutulan paralardan 
lehte ve aleyhte doğacak kur farkları şirkete 
veya hisse devri durumunda hisselerini 
devredene aittir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Mevcut yabancı sermayeli kuruluşların, 
ileri bir tarihte yapacakları sermaye artışı için 
yabancı ortaklardan sermaye avansı kabul 
etmeleri serbesttir. Yabancı ortak tarafından 
yurt dışından gönderilen sermaye avansı 
şirket adına açılmış ya da açılacak Türk lirası 
mevduat veya döviz tevdiat hesabında 
tutulabilir. Bu hesapta tutulan sermaye 

yabancı ortağı tarafından sağlanan dış 
kredinin geri ödenmeyerek yabancı ortak 
sermaye payı olarak sermayeye dahil edilmesi 
mümkündür. Bu durumda dış kredinin alışını 
yapan banka tarafından kredinin geri 
ödenmediği, ancak sermayeye kalbedildiği 
bilgilerinin Đstatistik Genel Müdürlüğü 
Ödemeler Dengesi Müdürlüğümüze yazılı 
olarak bildirilmesi gerekmektedir. 
 

 
2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na 
göre, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 
Temmuz 2012 tarihinden itibaren kurulan 
veya yeni ortak alan, SERMAYE 
ARTIRAN ŞĐRKETLER ĐÇĐN, YURT 
DIŞINDAK Đ YABANCI 
ORTAKLARDAN yabancı sermaye bedeli 
veya SERMAYE ARTIŞ BEDELĐ 
OLARAK GELEN ve Türk lirasına 
çevrilmeden, kurulacak şirket veya hisse 
devri yapan ortak veya yabancı ortak 
alırken sermayesini artıran şirket adına 
bankalarda açılacak döviz tevdiat hesabına 
yatırılan tutarların, şirketin tüzel ki şilik 
kazandığını bildiren sicil müdürlü ğü 
yazısının ibraz edilmesi kaydıyla şirkete 
ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan, 
bankalarca, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu’nun ve alt düzenlemelerin de 
belirlenen esaslar kapsamında işlem 
yapılacağı tabiidir. Söz konusu sermaye 
bedelleri yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı 
hükümleri çerçevesinde döviz veya Türk 
lirası olarak kullanılabilir.  

Döviz tevdiat hesabında tutulan paralardan 
lehte ve aleyhte doğacak kur farkları şirkete 
veya hisse devri durumunda hisselerini 
devredene aittir. 
 
3) Yabancı sermayeli mevcut bir şirkete yurt 
dışındaki yabancı ortak tarafından gönderilen 
sermaye artış bedeli, Türk lirası mevduat 
veya döviz tevdiat hesabına alacak 
kaydedildiği tarihten itibaren tescil edileceği 
tarihe kadar sermaye artış bedeli olarak takip 
edilir. 
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avanslarının şirket tarafından kullanımı 
serbesttir. 
4) Yabancı sermayeli mevcut bir şirkete yurt 
dışındaki yabancı ortak tarafından gönderilen 
sermaye artış veya sermaye avansı bedeli, 
Türk Lirası mevduat veya döviz tevdiat 
hesabına alacak kaydedildiği tarihten itibaren 
tescil edileceği tarihe kadar sermaye avansı 
veya sermaye artış bedeli olarak takip edilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Sermaye artış bedelinin sermaye olarak 
tescil ettirilmeyerek yurt dışına geri 
ödenmesi taleplerinde; 
a) Söz konusu bedellerin yurt dışına transfer 
edilmesi için firmaca bankaya müracaat 
edildiği tarihte krediye dönüştürülmesi ve bu 
bedelin kredi olarak kabul edilerek anapara ve 
faiz ödemesinin şirket tarafından yapılacak 
yazılı beyana istinaden gerçekleştirilmesi, 
 
b) Yurt dışındaki yabancı ortak ile yapılmış 
bir anlaşma veya mutabakat zaptı, ya da 
yabancı ortağın bu konudaki yazılı 
talimatının veya firmanın yazılı beyanının 
alınarak bu belgelerin kredi sözleşmesi olarak 
değerlendirilmesi ve Đstatistik Genel 
Müdürlüğümüz Ödemeler Dengesi 
Müdürlüğünün konuya ilişkin talimatlarında 
belirtilen şekilde kredi sıra numarası 
verilerek kredi kullanım ve geri ödemeye 
ili şkin bilgilerin bildirilmesi, Hazine 
Müsteşarlığına ise herhangi bir bildirimde 
bulunulmaması, 
c) Sermaye artışı olarak gelen ve sermaye 
olarak tescil ettirilmemesi nedeniyle krediye 
dönen bu bedellerin geri ödemesini yapacak 
bankaca sermaye artışının, Türk lirası 
mevduat veya döviz tevdiat hesabına alınışı 
sırasında düzenlenen makbuz veya sermaye 
artışı dövizinin alışının yapılması esnasında 
düzenlenen döviz alım belgesi ve 
düzenlenmiş olması durumunda sözleşme, 
mutabakat zaptı ile yabancı ortağın yazılı 
talimatının kredi sözleşmesi olarak kabul 
edilerek bu belgeler üzerine kredinin geri 
ödenmesine ilişkin bilgilerin işlenmesi, 
d) Sermaye artışı olarak yurt dışından gelen 
yabancı paranın banka tarafından alışının 
yapılmayarak firmanın banka nezdindeki 
döviz tevdiat hesabına alacak kaydedilmesi 
ve bu bedelin bir yıldan önce veya sonra yurt 
dışına kredi olarak geri ödenmesi durumunda 
Kambiyo ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Mevzuatlarında cezai şart içeren bir hüküm 
bulunmaması nedeniyle, Hazine 
Müsteşarlığına herhangi bir ihbar 
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5) Sermaye avansı veya sermaye artış 
bedelinin sermaye olarak tescil ettirilmeyerek 
yurt dışına geri ödenmesi taleplerinde;  
a) Söz konusu bedellerin yurt dışına transfer 
edilmesi için firmaca bankaya müracaat 
edildiği tarihte krediye dönüştürülmesi ve bu 
bedelin kredi olarak kabul edilerek anapara 
ve faiz ödemesinin şirket tarafından 
yapılacak yazılı beyana istinaden 
gerçekleştirilmesi,  
b) Yurt dışındaki yabancı ortak ile yapılmış 
bir anlaşma veya mutabakat zaptı, ya da 
yabancı ortağın bu konudaki yazılı 
talimatının veya firmanın yazılı beyanının 
alınarak bu belgelerin kredi sözleşmesi 
olarak değerlendirilmesi ve Đstatistik Genel 
Müdürlüğümüz Ödemeler Dengesi 
Müdürlüğünün konuya ilişkin talimatlarında 
belirtilen şekilde kredi sıra numarası 
verilerek kredi kullanım ve geri ödemeye 
ili şkin bilgilerin bildirilmesi, Hazine 
Müsteşarlığına ise herhangi bir bildirimde 
bulunulmaması,  
c) Sermaye artışı veya sermaye avansı 
olarak gelen ve sermaye olarak tescil 
ettirilmemesi nedeniyle krediye dönen bu 
bedellerin geri ödemesini yapacak bankaca 
sermaye artışı veya sermaye avansının, Türk 
Lirası mevduat veya döviz tevdiat hesabına 
alınışı sırasında düzenlenen makbuz veya 
sermaye artışı veya sermaye avansı dövizin 
alışının yapılması esnasında düzenlenen 
döviz alım belgesi ve düzenlenmiş olması 
durumunda sözleşme, mutabakat zaptı ile 
yabancı ortağın yazılı talimatının kredi 
sözleşmesi olarak kabul edilerek bu belgeler 
üzerine kredinin geri ödenmesine ilişkin 
bilgilerin işlenmesi,  
d) Sermaye artışı veya sermaye avansı 
olarak yurt dışından gelen yabancı paranın 
banka tarafından alışının yapılmayarak 
firmanın banka nezdindeki döviz tevdiat 
hesabına alacak kaydedilmesi ve bu tutarın 
firma tarafından yürürlükteki Kambiyo 
Mevzuatı hükümleri çerçevesinde döviz veya 

bildiriminin yapılmaması 
gerekmektedir. 
 
5) Yabancı sermaye artış bedeli olarak yurt 
dışından gönderilen ve Türk lirası mevduat 
veya döviz tevdiat hesabına alınmadan 
yabancı sermaye olarak alışı yapılarak Döviz 
Alım Belgesine bağlanan bedellerin sermaye 
olarak tescil edilmemesi ve yurt dışına geri 
ödenmesi için bankaya müracaat edildiği 
tarihte bu bedellerin (nakdî sermayenin) 
alışının yapıldığı tarihten itibaren yurt 
dışından sağlanan kredi olarak 
nitelendirilerek, 4. maddede açıklanan şekilde 
işlem yapılması gerekmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

Türk Lirası olarak kullanılması ve bu bedelin 
bir yıldan önce veya sonra yurt dışına kredi 
olarak geri ödenmesi durumunda Kambiyo 
ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Mevzuatlarında cezai şart içeren bir hüküm 
bulunmaması nedeniyle, Hazine 
Müsteşarlığına herhangi bir ihbar 
bildiriminin yapılmaması 
gerekmektedir. 
6) Yabancı sermaye artış bedeli veya 
sermaye avansı olarak yurt dışından 
gönderilen ve Türk lirası mevduat veya döviz 
tevdiat hesabına alınmadan yabancı sermaye 
olarak alışı yapılarak Döviz Alım Belgesine 
bağlanan bedellerin sermaye olarak tescil 
edilmemesi ve yurt dışına geri ödenmesi için 
bankaya müracaat edildiği tarihte bu 
bedellerin (nakit sermayenin) Döviz Alım 
Belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren yurt 
dışından sağlanan kredi olarak 
nitelendirilerek, 5’inci maddede açıklanan 
şekilde işlem yapılması gerekmektedir.  
7) Yabancı sermayeli bir şirketin kuruluşu 
veya kurulmuş bir şirkete iştirak amacıyla 
gelen bedeller, şirket kuruluşu veya iştirakin 
gerçekleşmemesi halinde yurt dışından 
sağlanan kredi olarak 
değerlendirilmeyecektir. Şirket kuruluşu ya 
da iştirak gerçekleşmediğinde getirilen nakit 
sermayenin (Türk lirası ve dövizlerin) 
yabancı ortağa iadesi mümkündür.  
 
1.3. YABANCI SERMAYE ĐLE ĐLGĐLĐ 
TRANSFERLER 
1) Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların 
Türkiye’deki sermaye paylarının kısmen 
veya tamamen satış ve/veya tasfiye 
bedellerinin transferi, ilgililerce vergi ve 
benzeri yükümlülüklerinin yerine 
getirildiğinin tevsiki kaydıyla bankalar ve 
özel finans kurumları tarafından 
yapılabilecektir. 
a) Yabancı sermayeli kuruluşların 
Türkiye’deki faaliyetlerinden elde etmiş 
oldukları kârlar ile ortaklıkların kâr 
paylarının ilgililerin talebi üzerine, bankalar 
ve özel finans kurumları tarafından 
Görünmeyen Đşlemlere Đlişkin 13 Ocak 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Yabancı sermayeli bir şirketin kuruluşu 
veya kurulmuş bir şirkete iştirak amacıyla 
gelen bedeller, şirket kuruluşu veya iştirakin 
gerçekleşmemesi halinde yurt dışından 
sağlanan kredi olarak 
değerlendirilmeyecektir. Şirket kuruluşu ya 
da iştirak gerçekleşmediğinde getirilen nakdî 
sermayenin (Türk lirası ve dövizlerin) 
yabancı ortağa iadesi mümkündür 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. YABANCI SERMAYE ĐLE ĐLGĐLĐ 
TRANSFERLER 
1) Yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşların 
Türkiye'deki sermaye paylarının kısmen veya 
tamamen satış ve/veya tasfiye bedellerinin 
transferi, ilgililerce vergi ve benzeri 
yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin 
tevsiki kaydıyla bankalar tarafından 
yapılabilecektir. 
 
a) Yabancı sermayeli kuruluşların 
Türkiye'deki faaliyetlerinden elde etmiş 
oldukları kârlar ile ortaklıkların kâr paylarının 
ilgililerin talebi üzerine, bankalar tarafından 
Görünmeyen Đşlemlere Đlişkin 13 Ocak 2000 
tarih ve YB-4 Sayılı Genelgemizin F-l 
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tarih ve YB-4 Sayılı Genelgemizin F-1 
fıkrasında belirtilen esaslara göre transferi 
yapılacaktır. 
b) Lisans, know-how ve benzeri maddi 
haklara, lisansa bağlı teknik yardım 
anlaşmaları ile yönetim ve franchise 
anlaşmalarına ilişkin ödemeler ile yurt 
dışındaki kredi kartı kuruluşlarına sözleşme 
kapsamında yapılacak ödemeler Görünmeyen 
Đşlemlere ilişkin anılan Genelgemizin A-5/b 
ve A-5/c fıkraları esaslarına göre transfer 
edilecektir. 
c) Đrtibat büroları, tüm masrafları yurt 
dışından getirilecek dövizlerle 
karşılanacağından ve ticari faaliyet 
yapamayacaklarından kapanış ve tasfiye 
dışında kâr ve benzeri transfer talebinde 
bulunamazlar. 
2) 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında 
bulunan yabancı petrol şirketlerinin transfer 
taleplerinin Hazine Müsteşarlığı tarafından 
uygun görülmesi halinde, şubelerimiz 
tarafından verilecek talimatlar çerçevesinde 
bankalar ve özel finans kurumları 
tarafından transfer işlemi yapılacaktır. 
 

fıkrasında belirtilen esaslara göre transferi 
yapılacaktır. 
b) Lisans, know-how ve benzeri maddi 
haklara, lisansa bağlı teknik yardım 
anlaşmaları ile yönetim ve franchise 
anlaşmalarına ilişkin ödemeler ile yurt 
dışındaki kredi kartı kuruluşlarına sözleşme 
kapsamında yapılacak ödemeler 
Görünmeyen Đşlemlere ilişkin anılan 
Genelgemizin A-5/b ve A-5/c fıkraları 
esaslarına göre transfer edilecektir. 
c) Đrtibat büroları, tüm masrafları yurt 
dışından getirilecek dövizlerle 
karşılanacağından ve ticari faaliyet 
yapamayacaklarından kapanış ve tasfiye 
dışında kâr ve benzeri transfer talebinde 
bulunamazlar. 
 

2) 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında 
bulunan yabancı petrol şirketlerinin transfer 
taleplerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı izni aranacak olup, kâr transferinin 
uygun görülmesi koşuluyla, bankalar 
tarafından transfer işlemi yapılacaktır. 

 
Yukarıda görüleceği üzere, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde bazı değişiklikler yapılmıştır. 
Öncelikle “SERMAYE AVANSI” kavramı genelgenin tamamından çıkarılmı ş ve sadece 
“SERMAYE ARTI Ş BEDELĐ” kavramı kullanılmıştır. Eski genelgede 1.2 bölümünün 3. 
maddesinde sadece sermaye avansına dair yer alan aşağıdaki bölüm yeni metinden 
çıkarılmıştır. Bu çerçevede yurt dışından “sermaye avansı” adı altında gelecek her tutarın 
“sermaye artış bedeli” olarak kabul gördüğü ve sermaye artışı tescil edilene kadar söz 
konusu tutarın şirket tarafından serbestçe kullanılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. 
Sermaye artışından vazgeçilmesi halinde ise eskiden olduğu gibi bu para kredi olarak 
değerlendirilecektir.  
 
Değişiklik öncesi uygulama aşağıda belirtilen şekildeydi; 
 
“3.Mevcut yabancı sermayeli kuruluşların, ileri bir tarihte yapacakları sermaye artışı için 
yabancı ortaklardan sermaye avansı kabul etmeleri serbesttir. Yabancı ortak tarafından yurt 
dışından gönderilen sermaye avansı şirket adına açılmış ya da açılacak Türk lirası mevduat 
veya döviz tevdiat hesabında tutulabilir. Bu hesapta tutulan sermaye avanslarının şirket 
tarafından kullanımı serbesttir.” 
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Bir diğer önemli değişiklik ise Genelge’ye eklenen aşağıdaki bölümdür: .   
 
“6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden 
itibaren kurulan veya yeni ortak alan, SERMAYE ARTIRAN ŞĐRKETLER ĐÇĐN, YURT 
DIŞINDAKĐ YABANCI ORTAKLARDAN yabancı sermaye bedeli veya SERMAYE ARTIŞ BEDELĐ 
OLARAK GELEN ve Türk lirasına çevrilmeden, kurulacak şirket veya hisse devri yapan ortak veya 
yabancı ortak alırken sermayesini artıran şirket adına bankalarda açılacak döviz tevdiat hesabına 
yatırılan tutarların, şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren sicil müdürlüğü yazısının ibraz 
edilmesi kaydıyla şirkete ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan, bankalarca, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun ve alt düzenlemelerin de belirlenen esaslar kapsamında işlem yapılacağı tabiidir. Söz 
konusu sermaye bedelleri yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı hükümleri çerçevesinde döviz veya Türk 
lirası olarak kullanılabilir.” 
 
Söz konusu bölümün lafzında mevcut yabancı sermayeli bir şirketin sermaye artışı açısından 
tereddüt yaşanmasına neden olacak sıkıntılı ifadeler taşıdığı kanaatindeyiz. Başlangıç 
kısmında yeni ortak alınmasına bağlı sermaye artışı veya mevcut ortaklarca yapılan sermaye 
artışı nedeniyle gelen para ifadesine yer verilmekte ancak sonuç kısmına doğru sadece 
“şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren ticaret sicil müdürlüğü yazısına” yer verilmek 
suretiyle, sanki sadece yeni kurulan bir şirket için gelen yabancı sermayeye banka tarafından 
blokaj konulacağı sonucuna varılabilmektedir. Ancak yazının geneli dikkate alınınca, hangi 
nedenle olursa olsun sermaye artış bedeli olarak gelecek tutara banka tarafından sermaye 
artışının tescil edileceği tarihe kadar blokaj konulacağı sonucuna varılabilir. Bu hususun daha 
net bir şekilde lafza bağlanması tereddütlerin oluşmasını önleyebilirdi.  
 
 
Diğer taraftan, söz konusu uygulamanın yasal dayanağı olarak 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu gösterilmiştir. Oysa 6102 sayılı kanunda, gerek şirket kuruluşlarında gerekse sermaye 
artışlarında nakit taahhüt edilen sermayenin sadece %25’lik kısmının önceden şirket adına bir 
banka hesabına bloke edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Oysa söz konusu genelgede yurt 
dışından sermaye bedelinin tamamına blokaj konulması yönünde düzenleme yapılmıştır. 
Bizce bu noktada da yasal yönden tartışmaya açık bir durum oluşmuştur.  
 
Yabancı sermayeli şirketlerin gerek kuruluş aşamasında gerekse sermaye artış işlemleri 
öncesinde, işlemleri yapacakları bankanın kambiyo müdürlüğünden uygulamaya dair detaylı 
bilgi almalarını tavsiye ederiz.  
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 
 
EK: 
- T.C.M.B.’nın 02.04.2013 tarihli, “Türkiye’ye Yabancı Sermaye Getirilmesi” konulu ve 
29.03.2013 tarih ve 2013/YB–7 sayılı genelge ekli yazısı. 
- www.tcmb.gov.tr sitesinde yer alan T.C.M.B’nın Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin güncel 
tam metni.      
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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BÖLÜM:I 

SERMAYE �THAL VE �HRACI 

1.SERMAYE �THAL�

1.1.TÜRK�YE’YE GELECEK YABANCI SERMAYE 

1) Yabancı yatırımcıların Türkiye’de yeni �irket kurmak, �ube açmak, mevcut bir �irkete 
do�rudan veya dolaylı i�tirak etmek ve sermaye artı�ında bulunmak suretiyle yatırım yapmaları 
4875 sayılı Do�rudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, uluslararası anla�malar ve özel kanun 
hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe serbesttir.1 (Petrol Kanunu hükümleri saklıdır.) 

2) Yabancı yatırımcı: Türkiye’de do�rudan yabancı yatırım yapan, 

-Yabancı ülkelerin vatanda�lı�ına sahip gerçek ki�iler ile yurt dı�ında ikame eden Türk 
vatanda�larını, 

-Yabancı ülkelerin kanunlarına göre kurulmu� tüzel ki�ileri ve uluslararası kurulu�ları, 

Do�rudan yabancı yatırım: Yabancı yatırımcı tarafından 

1) Yurt dı�ından getirilen; 

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım satımı yapılan konvertibl para 
�eklinde nakit sermaye, 

b) �irket menkul kıymetleri (devlet tahvilleri hariç), 

c) Makine ve teçhizat, 

d) Sınai ve fikri mülkiyet hakları, 

2) Yurt içinden sa�lanan; 

a) Yeniden yatırımda kullanılan kar, hasılat, para alaca�ı veya mali de�eri olan 
yatırımla ilgili di�er haklar, 

b) Do�al kaynakların aranması ve çıkarılmasına ili�kin haklar, 

gibi iktisadi kıymetler aracılı�ıyla; 

i. Yeni �irket kurmayı veya �ube açmayı, 

ii. Menkul kıymet borsaları dı�ında hisse edinimi veya menkul kıymet borsalarında 
en az %10 hisse oranı ya da aynı oranda oy hakkı sa�layan edinimler yoluyla mevcut bir �irkete 
ortak olmayı 

ifade eder. 

3) Yabancı ülke kanunlarına göre kurulmu� �irketlerin Türkiye’de ticari faaliyette 
bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açmalarına Hazine Müste�arlı�ı tarafından izin verilir. 

Yabancı �irketlerin para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan 
alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma taleplerine ilgili özel mevzuatı 
çerçevesinde yetkili kılınan kurum ve kurulu�larca izin verilir. 

1 
                                                          
1 Hazine Müste�arlı�ının 10 Eylül 2003 tarih ve 55297 sayılı yazısı. 



�rtibat bürolarına azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. Geçmi� yıl faaliyetleri dikkate 
alınarak her defasında azami 3 yıl olmak üzere Ekonomi Bakanlı�ı Te�vik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlü�ü tarafından süre uzatımı yapılabilir. 

�rtibat büroları, kapanı� ve tasfiye sonucunda olu�an bakiye haricinde, transfer talebinde 
bulunamazlar. 

4) Nakit dı�ı sermayenin de�er tespiti, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yapılır. Yabancı 
ülkelerde kurulu bulunan �irketlerin menkul kıymetlerinin yatırım aracı olarak kullanılması halinde men�e 
ülke mevzuatına göre de�er tespitine yetkili makamların veya men�e ülke mahkemelerince tespit edilecek 
bilirki�ilerin ya da uluslararası de�erlendirme kurulu�larının de�erlendirmeleri esas alınır. 

1.2.YABANCI SERMAYEN�N ÖDENMES�

Yabancı sermaye olarak yurda getirilen nakdî sermayenin (Türk liraları1 veya dövizlerin) alı�ı 
bankalar tarafından yapılabilecek olup gelen dövizlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın I-M 
sayılı Genelgesinde belirtilen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca alım ve satım konusu yapılan 
döviz cinsinden olması gerekmektedir. 

Yabancı sermayeli �irket veya �ube kurulması, mevcut �irketlere i�tirak veya hisse devri, sermaye 
artırımı �eklinde nakdî  (havale dahil) olarak gelen yabancı ortak sermaye payının yurt dı�ından yabancı 
yatırımcıdan geldi�inin bankalarca tespit edilmesi gerekmektedir.2

Söz konusu sermayenin, efektif olarak getirilmesi halinde bu nakdî sermayenin yurda giri�te 
gümrüklere beyan edilmi� oldu�unun tespiti suretiyle, seyahat çeki olarak getirilmi� ise seyahat çekinin 
yurt dı�ında düzenlendi�ine ili�kin satı� makbuzu görülerek alı�ı yapılacak ve Türk lirası veya dövizin 
geli� nedeni bölümüne “yabancı sermaye” açıklaması konulacaktır. 

Serbest bölgelerden Türkiye’ye gönderilen bedellerin (dövizlerin) yabancı sermaye olarak kabul 
edilebilmesi için, bu bedellerin serbest bölgeye giri�inin mutlaka yurt dı�ı kaynaklı olması 
gerekmektedir.3

Yabancı sermaye veya sermaye artı�ı �eklinde yurda efektif olarak getirilen tüm nakdî sermaye 
(Türk lirası veya dövizler) için, herhangi bir limit ya da ülke ayırımı yapılmaksızın gümrük idareleri 
tarafından nakit beyan formu düzenlenmesi �arttır. 

Yabancı sermaye bedellerinin nakit (efektif) olarak yurda getirildi�inin tespiti gümrük 
müdürlüklerince imzalanarak onaylanmı� nakit beyan formu ile yapılır. 

Nakit beyan formu konusu nakdin yabancı sermaye bedeli olarak alı�ının yapılabilmesi 
için; 

a) Nakit beyan formunun “Geli� Sebebi” bölümünde, nakdin kayna�ının, getirilme 
sebebinin “yabancı sermaye bedeli” oldu�unun açıkça belirtilmi� olması, 

b) Nakit beyan formunu ibraz eden �ahsın kimlik tespitinin yapılması, 

c) Yabancı sermaye bedelini nakit getiren ki�inin yazılı beyanının aranılması 

gerekmektedir. 

Yurt dı�ından yabancı sermaye veya sermaye artı�ı olarak gelen efektiflerin Türk lirası mevduat 
veya döviz tevdiat hesabına alınması veya Döviz Alım Belgesine ba�lanması sırasında, ilgili bankanın, 
nakit olarak gelen paraların yurda giri�te gümrüklere beyan edilmi� oldu�unu ve düzenlenmi� olan nakit 
beyan formunda yabancı sermaye bedeli (yabancı sermaye payı veya sermaye artı�ı) oldu�una dair 
açıklamanın bulundu�unu tespit etmesi gerekmektedir. 

2 
                                                          
1 Hazine Müste�arlı�ının 5 A�ustos 2004 tarih ve 49592 sayılı yazısı. 
2 Hazine Müste�arlı�ının 10 Eylül 2003 tarih ve 55297 sayılı yazısı. 
3 Hazine Müste�arlı�ının 8.10.1999 tarih ve 73219 sayılı yazısı. 
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Yabancı sermaye veya sermaye artı�ı olarak gelen bedellerin (efektif olarak gelenler dahil) döviz 
alım belgesine ba�lanması ya da Türk lirası mevduat veya döviz tevdiat hesabına alınarak kar�ılı�ında 
makbuz düzenlenmesi sırasında, Döviz Alım Belgesinde veya makbuz üzerinde;  

-yabancı sermayeli kurulu�un adı,  

-yabancı orta�ın adı,  

-dövizin veya Türk lirasının gönderildi�i ülke,  

-dövizin veya Türk lirasının geli� �ekli (havale, çek, efektif vb.), 

-döviz cinsi,  

-döviz tutarı/Türk lirası tutarı,  

-ABD doları kar�ılı�ı (Aracı banka çapraz kuru), 

-i�leme aracılık eden bankanın cari döviz alı� kurundan Türk lirası kar�ılı�ı,  

-yabancı sermayenin ne için geldi�i (sermaye artı�ı, i�tirakle ilgili transfer, vb.) 

-yabancı sermayenin geldi�i sanayi veya hizmet dalı 

bilgilerinin yer alması gerekmektedir.1

Di�er taraftan, yabancı ortaklı bir �irketin yabancı orta�ı tarafından sa�lanan dı� kredinin geri 
ödenmeyerek yabancı ortak sermaye payı olarak sermayeye dahil edilmesi mümkündür. Bu durumda dı�
kredinin alı�ını yapan banka tarafından kredinin geri ödenmedi�i, ancak sermayeye kalbedildi�i 
bilgilerinin �statistik Genel Müdürlü�ü Ödemeler Dengesi Müdürlü�ümüze yazılı olarak bildirilmesi 
gerekmektedir.2

2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, Kanunun yürürlü�e girdi�i 1 Temmuz 2012 
tarihinden itibaren kurulan veya yeni ortak alan, sermaye artıran �irketler için, yurt dı�ındaki yabancı 
ortaklardan yabancı sermaye bedeli veya sermaye artı� bedeli olarak gelen ve Türk lirasına çevrilmeden, 
kurulacak �irket veya hisse devri yapan ortak veya yabancı ortak alırken sermayesini artıran �irket adına 
bankalarda açılacak döviz tevdiat hesabına yatırılan tutarların, �irketin tüzel ki�ilik kazandı�ını bildiren 
sicil müdürlü�ü yazısının ibraz edilmesi kaydıyla �irkete ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan, 
bankalarca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ve alt düzenlemelerin de belirlenen esaslar kapsamında 
i�lem yapılaca�ı tabiidir. 3 Söz konusu sermaye bedelleri yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı hükümleri 
çerçevesinde döviz veya Türk lirası olarak kullanılabilir.4

Döviz tevdiat hesabında tutulan paralardan lehte ve aleyhte do�acak kur farkları �irkete veya 
hisse devri durumunda hisselerini devredene aittir.

3) Yabancı sermayeli mevcut bir �irkete yurt dı�ındaki yabancı ortak tarafından gönderilen 
sermaye artı� bedeli, Türk lirası mevduat veya döviz tevdiat hesabına alacak kaydedildi�i tarihten itibaren 
tescil edilece�i tarihe kadar sermaye artı� bedeli olarak takip edilir. 

4) Sermaye artı� bedelinin sermaye olarak tescil ettirilmeyerek yurt dı�ına geri ödenmesi 
taleplerinde; 

a) Söz konusu bedellerin yurt dı�ına transfer edilmesi için firmaca bankaya müracaat edildi�i 
tarihte krediye dönü�türülmesi ve bu bedelin kredi olarak kabul edilerek anapara ve faiz ödemesinin �irket 
tarafından yapılacak yazılı beyana istinaden gerçekle�tirilmesi, 

b) Yurt dı�ındaki yabancı ortak ile yapılmı� bir anla�ma veya mutabakat zaptı, ya da yabancı 

orta�ın bu konudaki yazılı talimatının veya firmanın yazılı beyanının alınarak bu belgelerin kredi 

sözle�mesi olarak de�erlendirilmesi ve �statistik Genel Müdürlü�ümüz Ödemeler Dengesi Müdürlü�ünün 

konuya ili�kin talimatlarında belirtilen �ekilde kredi sıra numarası verilerek kredi kullanım ve geri 

ödemeye ili�kin bilgilerin bildirilmesi, Hazine Müste�arlı�ına ise herhangi bir bildirimde bulunulmaması, 

3 
                                                          
1 Hazine Müste�arlı�ının 15.12.1999 tarih ve 92146 sayılı yazısı. 
2 Hazine Müste�arlı�ının 7.4.2005 tarih ve 20284 sayılı yazısı. 
3 T.C.Ekonomi Bakanlı�ının 01.03.2013 tarih ve 15003 sayılı yazısı. 
4 Hazine Müste�arlı�ının 6.8.1996-33245, 12.7.1999-49956, 26.10.1999-78039 tarih ve sayılı yazıları. 
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c) Sermaye artı�ı olarak gelen ve sermaye olarak tescil ettirilmemesi nedeniyle krediye dönen bu 
bedellerin geri ödemesini yapacak bankaca sermaye artı�ının, Türk lirası mevduat veya döviz tevdiat 
hesabına alını�ı sırasında düzenlenen makbuz veya sermaye artı�ı dövizinin alı�ının yapılması esnasında 
düzenlenen döviz alım belgesi ve düzenlenmi� olması durumunda sözle�me, mutabakat zaptı ile yabancı 
orta�ın yazılı talimatının kredi sözle�mesi olarak kabul edilerek bu belgeler üzerine kredinin geri 
ödenmesine ili�kin bilgilerin i�lenmesi, 

d) Sermaye artı�ı olarak yurt dı�ından gelen yabancı paranın banka tarafından alı�ının 
yapılmayarak firmanın banka nezdindeki döviz tevdiat hesabına alacak kaydedilmesi ve bu bedelin bir 
yıldan önce veya sonra yurt dı�ına kredi olarak geri ödenmesi durumunda Kambiyo ve Do�rudan Yabancı 
Yatırımlar Mevzuatlarında cezai �art içeren bir hüküm bulunmaması nedeniyle, Hazine Müste�arlı�ına 
herhangi bir ihbar bildiriminin yapılmaması 

gerekmektedir.1

5) Yabancı sermaye artı� bedeli olarak yurt dı�ından gönderilen ve Türk lirası mevduat veya 
döviz tevdiat hesabına alınmadan yabancı sermaye olarak alı�ı yapılarak Döviz Alım Belgesine ba�lanan 
bedellerin sermaye olarak tescil edilmemesi ve yurt dı�ına geri ödenmesi için bankaya müracaat edildi�i 
tarihte bu bedellerin (nakdî sermayenin) alı�ının yapıldı�ı tarihten itibaren yurt dı�ından sa�lanan kredi 
olarak nitelendirilerek, 4. maddede açıklanan �ekilde i�lem yapılması gerekmektedir. 2

6) Yabancı sermayeli bir �irketin kurulu�u veya kurulmu� bir �irkete i�tirak amacıyla gelen 
bedeller, �irket kurulu�u veya i�tirakin gerçekle�memesi halinde yurt dı�ından sa�lanan kredi olarak 
de�erlendirilmeyecektir. �irket kurulu�u ya da i�tirak gerçekle�medi�inde getirilen nakdî sermayenin 
(Türk lirası ve dövizlerin) yabancı orta�a iadesi mümkündür.3

1.3. YABANCI SERMAYE �LE �LG�L� TRANSFERLER 

1) Yurt dı�ında yerle�ik ki�i ve kurulu�ların Türkiye’deki sermaye paylarının kısmen veya 
tamamen satı� ve/veya tasfiye bedellerinin transferi, ilgililerce vergi ve benzeri yükümlülüklerinin yerine 
getirildi�inin tevsiki kaydıyla bankalar tarafından yapılabilecektir. 

a) Yabancı sermayeli kurulu�ların Türkiye’deki faaliyetlerinden elde etmi� oldukları kârlar ile 
ortaklıkların kâr paylarının ilgililerin talebi üzerine, bankalar tarafından Görünmeyen ��lemlere �li�kin 13 
Ocak 2000 tarih ve YB-4 Sayılı Genelgemizin F-1 fıkrasında belirtilen esaslara göre transferi 
yapılacaktır. 

b) Lisans, know-how ve benzeri maddi haklara, lisansa ba�lı teknik yardım anla�maları ile 
yönetim ve franchise anla�malarına ili�kin ödemeler ile yurt dı�ındaki kredi kartı kurulu�larına sözle�me 
kapsamında yapılacak ödemeler Görünmeyen ��lemlere ili�kin anılan Genelgemizin A-5/b ve A-5/c 
fıkraları esaslarına göre transfer edilecektir. 

c) �rtibat büroları, tüm masrafları yurt dı�ından getirilecek dövizlerle kar�ılanaca�ından ve ticari 
faaliyet yapamayacaklarından kapanı� ve tasfiye dı�ında kâr ve benzeri transfer talebinde bulunamazlar. 

2) 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında bulunan yabancı petrol �irketlerinin transfer taleplerinin 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı�ı izni aranacak olup, kâr transferinin uygun görülmesi ko�uluyla, 
bankalar tarafından transfer i�lemi yapılacaktır. 

4 
                                                          
1 Hazine Müste�arlı�ının 10 Ocak 2008 tarih ve 1318 sayılı yazısı. 
2 Hazine Müste�arlı�ının 10 Ocak 2008 tarih ve 1318 sayılı yazısı. 
3 Hazine Müste�arlı�ının 27 Ocak 2004 tarih ve 4442 sayılı yazısı 
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2. TÜRK�YE’DEN G�DECEK YERL� SERMAYE 

Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin, yurt dı�ında veya Türkiye’deki serbest bölgelerde yatırım 
yapmak veya ticari faaliyette bulunmak üzere �irket kurmaları, ortaklı�a katılmaları ve �ube 
açmaları için yerli nakdi sermayeyi bankalar aracılı�ı ile ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı 
çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir. 

Yurt dı�ına sermaye transferi yapan bankaların genel müdürlükleri tarafından bu 
transferlere ili�kin bilgiler Genelgemiz eki Ek: 1'de yer alan "Türkiye'den Sermaye �hracı 
Formu" doldurulmak suretiyle her bir i�lem tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine 
Müste�arlı�ı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü�ü'ne gönderilecektir. Ayrıca �statistik Genel 
Müdürlü�ümüz Ödemeler Dengesi Müdürlü�ünün konuya ili�kin talimatlarına göre bu 
Müdürlü�ümüze de bildirim yapılacaktır. Serbest bölgeye yapılan yerli sermaye ihracının 
bankalarca Hazine Müste�arlı�ına bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.1

Türkiye’den sermaye ihracı bildirimleri yurt dı�ında yerle�ik bir �ube ve/veya �irkete 
sermaye taahhüdü bulunan gerçek ve tüzel ki�ilerce, bu taahhütleri kapsamında yapılan sermaye 
ihraçlarına ili�kin oldu�undan, sermaye ihracı bildirimlerinde bu ki�iler yerine adına hareket 
eden ki�ilere ili�kin bilgilerin yer alması, yalnızca yurt dı�ındaki �irketle ilgili i�leri de 
kapsayacak �ekilde hukuki bir vekalet ili�kisinin varlı�ı halinde mümkün bulunmaktadır. 
Sermaye ihracının ba�kası adına yapıldı�ı durumda, vekilden yurt dı�ındaki �irketle ilgili i�leri 
de kapsayan vekalet sözle�mesinin ibrazı istenilerek hem vekil hem de adına i�lem yapılan ki�iye 
ili�kin bilgilerin verilmesi sa�lanacaktır. Bu tür bir vekalet ili�kisinin bulunmadı�ı durumlarda 
ise, bildirimleri yapılan sermaye ihraçlarının, yalnızca sermaye taahhüdünü yerine getiren 
ki�ilere ili�kin bilgileri içermesi gerekmektedir.2

Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin yurt dı�ında irtibat bürosu, temsilcilik ve benzerlerini 
kurmaları serbesttir. Bu ki�ilerin, yurt dı�ındaki giderleri (kurulu�, personel, büro, vb.) için 
Görünmeyen ��lemlere ili�kin anılan Genelgemizin B-1/d fıkrasına göre bankalarca döviz 
transfer edilebilecektir. 
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1 Hazine Müste�arlı�ının 2 Ekim 2006 tarih ve 51461 sayılı yazısı. 
2 Hazine Müste�arlı�ının 12 Nisan 2005 tarih ve 21342 sayılı yazısı. 



BÖLÜM: II 

MENKUL KIYMETLER VE GAYR�MENKUL 

KIYMETLER 

1. MENKUL KIYMETLER 

Menkul kıymetlerin ve di�er sermaye piyasası araçlarının Türkiye’ye giri� ve çıkı�ı 
serbesttir. 

Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin, yurt dı�ındaki mali piyasalarda i�lem gören her türlü 
menkul kıymetleri bankalar ve sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan aracı kurumlar 
vasıtasıyla satın almaları, satmaları ve bu kıymetlerin alı� bedellerini bankalar aracılı�ı ile yurt 
dı�ına transfer ettirmeleri serbesttir. 

Ayrıca kamu kurum ve kurulu�ları hariç olmak üzere, Türkiye’de yerle�ik tüzel ki�ilerce 
ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının, sermaye piyasası mevzuatı 
çerçevesinde Sermaye Piyasası Kuruluna kaydettirilmesi ko�uluyla yurt dı�ında satı�ı serbesttir.1

Kamu kurum ve kurulu�ları (kamu bankaları hariç) ile belediyelerin, uluslararası sermaye 
piyasalarında tahvil ve di�er borçlanma aracı ihraç etmesi Hazine Müste�arlı�ı’nın ön iznine 
ba�lıdır. 

Dı�arıda yerle�ik ki�ilerin (yurt dı�ındaki yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları dahil) her 
türlü menkul kıymetler ile di�er sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 
yetkili bulunan bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla satın almaları, satmaları, bu kıymetler ve 
araçlara ait gelirler ile bunların satı� bedellerini (vergi ve benzeri yükümlülüklerin indirilmesi 
suretiyle) bankalar aracılı�ı ile yurt dı�ına transfer ettirmeleri serbesttir. 

Dı�arıda yerle�ik ki�ilerin Türkiye’de satın aldıkları menkul kıymetler ve di�er sermaye 
piyasası araçlarının gelirleri (temettü, kâr payı ve faiz) Görünmeyen ��lemlere �li�kin 13 Ocak 
2000 tarih ve 2000/YB-4 Sayılı Genelgemizin F-2 ve F-3 fıkralarına göre bankalar tarafından 
yurt dı�ına transfer edilebilecektir. 

Ayrıca dı�arıda yerle�ik ki�iler Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde 
Türkiye’de menkul kıymetler ile di�er sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilirler ve halka arz 
ve satı�ını yapabilirler. 

Dı�arıda yerle�ik ki�ilerin, bu �ekildeki i�tiraklerine ili�kin temettü ve kâr payı gelirleri 
Görünmeyen ��lemlere �li�kin anılan Genelgemizin F-1 fıkrası esaslarına göre bankalar 
tarafından yurt dı�ına transfer edilebilecektir. 
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Bu i�lemlere ili�kin bilgiler, bankaların genel müdürlükleri kanalıyla �statistik Genel 
Müdürlü�ümüz Ödemeler Dengesi Müdürlü�ünün konuya ili�kin talimatları çerçevesinde, bu 
Müdürlü�ümüze gönderilecektir. 

2. GAYR�MENKUL KIYMETLER 

Dı�arıda yerle�ik ki�ilerin, Türkiye’de satın aldıkları veya sahip oldukları gayrimenkul ve 
gayrimenkule ba�lı ayni hakların gelirleri ve satı� bedellerinin vergi ve benzeri yükümlülükler 
dü�üldükten sonra kalan net tutarı, bankalar tarafından yurt dı�ına transfer edilebilecektir. 

Söz konusu gayrimenkul ve gayrimenkule ba�lı ayni hakların gelirleri (kira ve benzeri), 
Görünmeyen ��lemlere �li�kin anılan Genelgemizin F-4/a fıkrasına göre transfer edilecektir. 
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BÖLÜM: III 
KRED�LER

1. YURT DI�INDAN KRED� ALINMASI 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 17/a maddesi hükmü çerçevesinde, 
Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin, yurt dı�ından a�a�ıda belirtilen �ekillerde nakdi kredi temin etmeleri, bu 
kredileri bankalar aracılı�ıyla (bu kurumlarca garanti verilerek ya da verilmeksizin) kullanmaları kaydıyla 
serbesttir.  

Kamu kurum ve kurulu�ları ile belediyelerin yurt dı�ından her türlü nakdi kredi sa�laması Hazine 
Müste�arlı�ı’nın iznine ba�lıdır. Adı geçen kurulu�lar tarafından izin alınmadan sa�lanan kredilere ait 
anapara, faiz ve di�er masrafların transferi yapılamaz.1

1.1. GENEL ESASLAR 

1.1.1. KRED�N�N KULLANILMASI 

Söz konusu kredilerin gerek do�rudan alınmı� olsun gerekse bankalar aracılı�ı ile temin edilmi�
olsun mutlaka Türkiye’deki bankalar aracılı�ı ile yurda getirilerek kullanılması gerekmektedir.

Ancak, 

1- yurt dı�ındaki i�leriyle ilgili olarak yurt dı�ından kredi sa�layan Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin 
bu kredileri do�rudan yurt dı�ında kullanmalarında, 

2- Ek 2’deki “�HRACAT KRED� VE �HRACAT KRED�S� GARANT� KURULU�LARININ 
L�STES�”nde kayıtlı ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kurulu�larının garantisi 
kapsamında yurt dı�ından kredi sa�layanların bu krediyi do�rudan yurt dı�ındaki ihracatçı firmaya 
ödemeleri durumunda,2

3- ihracat kredi veya garanti kurulu�u olmamakla birlikte, nakit kredi yerine malın pe�in alımı ve 
vadeli finansman deste�i sa�layan yurt dı�ındaki kalkınma bankalarından sadece mal ithaline yönelik 
sa�lanan kredilerin do�rudan yurt dı�ındaki ihracatçıya ödenmesi durumunda, 

4- Türkiye’de yerle�ik ki�ilerce yurt dı�ından gemi satın alınması amacıyla yapılacak ithalat 
kapsamında sa�lanan kredilerde 

bu �art aranmaz. 

Ayrıca bankalar, ithalatın finansmanı amacıyla do�rudan yurt dı�ındaki ihracatçıya ödenmek 
suretiyle kullanılacak döviz kredilerini ihracat kredi kurumları veya ihracat kredisi garanti kurulu�ları 
dı�ındaki di�er finans kurulu�larından da temin edebilirler.3

Ancak, Türkiye’de yerle�ik bankaların garantisi kapsamında ithalatçı firmaların borçlu sıfatıyla 
sa�ladıkları ve mal bedelinin ödenmesi için kullanılan nakit kredi (post finansman) tutarının, muhabir 
banka tarafından Türkiye’ye gönderilmeksizin do�rudan yurt dı�ındaki satıcıya ödenmesi mümkün 
bulunmadı�ından, Türkiye’ye getirilerek bankalar aracılı�ıyla kullanılması gerekmektedir.4

Türkiye’de yerle�ik ki�ilerce yurt dı�ından sa�lanan döviz kredisinin kreditör tarafından borçlu 
firma adına kredi açıklaması ile Türkiye’deki kredi kullanımına aracılık eden bankaya do�rudan 
gönderilmesi esas olmakla birlikte, kreditör banka nezdinde, kredi verdi�i ki�i (borçlu) adına bir hesap 
açılması ve kredinin açılan bu hesaba ödenmesi, daha sonrada bu hesaptan Türkiye’deki bankaya 
gönderilmesi durumunda, bu krediler, kreditörden alınacak, kredinin kredi lehdarı adına açılan hesaba 
aktarıldı�ına ili�kin yazıya istinaden, do�rudan Türkiye’deki bankalar aracılı�ı ile kullanılan krediler 
�eklinde de�erlendirilecektir.5
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1 Kamu Kurum ve Kurulu�larınca Hazine Garantisi Olmaksızın Temin Edilen Kredilere �zin Verilmesi ve �zlenmesi 
Esas ve Usullerine �li�kin Yönetmelik (R.G.12.04.2002-24724). 
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4 Hazine Müste�arlı�ının 26 Temmuz 2007 tarih ve 34431 sayılı yazısı. 
5 Hazine Müste�arlı�ının 13 Haziran 2008 tarih ve 26881 sayılı yazısı. 



Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine Müste�arlı�ınca borçlu veya garantör sıfatıyla yurt 
dı�ından sa�lanan kredilerin yurt içi veya yurt dı�ında kullanımına ili�kin esas ve usuller 
Müste�arlıkça belirlenir. 

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine Müste�arlı�ınca “borçlu” veya “garantör” 
sıfatıyla yurt dı�ından sa�lanan krediler, 32 Sayılı Karar ve buna ili�kin mevzuatta öngörülen 
esaslardan farklı olarak a�a�ıdaki �ekilde kullandırılabilecektir:1

1) Hazine Müste�arlı�ının “borçlu” veya “garantör” sıfatıyla yurt dı�ından sa�ladı�ı 
krediler, Türkiye’de yerle�ik bankaların (katılım bankaları dahil) yanı sıra yurt dı�ında yerle�ik 
banka ve finans kurumları aracılı�ıyla kullanılabilecektir. 

2) Dı� kredinin “borçlu”nun hesabına transfer edilmek suretiyle kullanımını öngören 
uygulamadan Hazine Müste�arlı�ının “borçlu” veya “garantör” sıfatıyla yurt dı�ından sa�ladı�ı 
krediler istisna tutulacak olup, söz konusu dı� kredi kullanımları için belli bir ki�i (kurum veya 
kurulu�) adına hesap açılmasına dair herhangi bir kısıtlama olmayacaktır. 

3) Kamu kurulu�ları için döviz alım-satımından kaynaklanan kur riskine mahal 
vermemek amacıyla Hazine Müste�arlı�ının “borçlu” veya “garantör” sıfatıyla yurt dı�ından 
sa�ladı�ı krediler için döviz tevdiat hesabı açılabilecek olup, söz konusu krediler herhangi bir 
para birimi üzerinden açılacak hesap vasıtasıyla kullanılabilecektir. 

1.1.1.A. KRED�TÖRÜN DE���MES�

Yurt dı�ından bir kredi sözle�mesi çerçevesinde temin edilen herhangi bir krediye ili�kin 
sözle�menin; kredinin vadesi, faiz oranları ve benzeri ko�ullarda herhangi bir de�i�iklik 
olmaksızın yalnızca kreditörün yurt dı�ında yerle�ik bir ba�ka kreditörle de�i�tirilmesine yönelik 
tadil edilmesi mümkündür.2

Ancak yurt dı�ından temin edilen bir krediye ili�kin alaca�ın, Türkiye’de yerle�ik bir 
bankaya temlik edilmesi halinde, kredi tutarının dı� borç yükümlülü�ü olarak izlemekten 
çıkartılması, kredinin niteli�i ve borçlunun, bu genelgemizin 2.1. maddesinde belirtilen 
hükümler çerçevesinde döviz kredisi açılabilecek bir firma olup olmaması durumuna göre, 
temlik edilen alaca�ın Türkiye’de yerle�ik bankalarca açılan bir döviz veya Türk Lirası (dövize 
endeksli Türk Lirası) kredi olarak de�erlendirilmesi ve izlenmesi gerekmektedir.3

Türkiye’deki bankalarca yurt içinde yerle�ik ki�ilere kullandırılan kredilerin yurt 
dı�ındaki bankaya alaca�ın temliki suretiyle devredilmesi halinde ise, kredinin yurt dı�ından 
sa�lanan kredi olarak de�erlendirilmesi ve alaca�ı temlik alan yurt dı�ındaki bankanın yurt 
içindeki bankaya ödeme yaptı�ı, di�er bir ifade ile yurt içindeki bankanın muhabir hesaplarının 
alacaklandırıldı�ı tarihin, dı� kredi kullanım tarihi olarak dikkate alınması gerekmektedir.4
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1 Hazine Müste�arlı�ının 27 �ubat 2006 tarih ve 9441 sayılı yazısı. 
2 Hazine Müste�arlı�ının 29 Mayıs 2002 tarih ve 34887 sayılı yazısı. 
3 Hazine Müste�arlı�ının 22 Ocak 2003 tarih ve 4675 sayılı yazısı. 
4 Hazine Müste�arlı�ının 6 Haziran 2007 tarih ve 25923 sayılı yazısı. 



1.1.2. �HRACAT KRED� KURUMLARI VEYA �HRACAT KRED�S�
          GARANT� KURULU�LARINDAN SA�LANAN KRED�LER 

Yurt dı�ındaki ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kurulu�larının garantisi 
kapsamında sa�lanan kredilerin, 

a) Türkiye’deki ithalatçının bizzat borçlu sıfatı ile yurt dı�ındaki kredi kurumu ile imzaladı�ı 
kredi sözle�mesine istinaden alınan krediye Türkiye’deki bankanın sadece ithalatçı lehine garanti vererek 
aracılık etmesi halinde, bu kredinin Türkiye’de yerle�ik ki�iler tarafından yurt dı�ından sa�lanan nakdi 
kredi, 

b) Türkiye’deki bankanın borçlu sıfatıyla kredi sözle�mesini imzalaması halinde, banka 
tarafından yurt dı�ından sa�lanan nakdi kredi ve Türkiye’deki ithalatçıya açılan Türk lirası nakdi kredi; 
ancak Türkiye'deki ithalatçının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17/b 
maddesinde yer alan Türkiye'deki bankalarca döviz kredisi açılabilecek ki�iler arasında yer alması halinde 
ise Türkiye'deki ithalatçıya açılan döviz kredisi, 

olarak de�erlendirilmesi ve banka kayıtlarında Tek Düzen Hesap Planında belirtilen �ekilde 
gösterilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca Amerika Birle�ik Devletleri Tarım Bakanlı�ı’na ba�lı “Commodity Credit Corporation-
Ticari Kredi �irketi (CCC)” tarafından Türkiye’deki ithalatçılara kullandırılan kredilerde, gerçekte 
garantör oldukları halde kredi sözle�mesinde Türkiye’deki bankaların borçlu olarak yer alması ve bu 
bankalar tarafından Türkiye’deki ithalatçıya açılan nakdi kredinin döviz olarak kullanılması nedeniyle, bu 
kredilerin de bankalar tarafından yabancı para (döviz kredisi olarak) kredi hesaplarında izlenmesi 
gerekmektedir.1

1.1.3. HAZ�NE MÜSTE�ARLI�INA B�LD�R�M YAPILACAK KRED�LER 

Devlet Bakanlı�ı’nın 13 Eylül 2001 tarih ve 24522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2001-
32/26 Sayılı Tebli�i gere�ince, Büyük�ehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara ba�lı kurulu�lar ile sair 
yerel yönetim kurulu�larının, kamu iktisadi te�ebbüsleri ve ba�lı kurumlarının, sermayesinin %50'sinden 
fazlası kamuya ait kurulu�ların, vakıf üniversitelerinin, fonların, özel ve özerk bütçeli kamu kurulu�ları ile 
idari özerkli�e sahip kamu kurulu�u niteli�indeki kurumların, yatırım ve kalkınma bankalarının (Hazine 
garantisi altında), yap-i�let-devret, yap-i�let ve i�letme hakkı devri ve benzeri finansman modelleri 
çerçevesinde gerçekle�tirilmesi öngörülen projeler tahtında ödeme yükümlülükleri garanti edilen 
kurulu�ların yurt dı�ından sa�ladı�ı ithalatta vadeli ödeme �ekilleri dı�ındaki bir yıldan (365 gün) uzun 
vadeli kredilere ili�kin anla�malar ile bu Tebli� eki Ek: 1'de yer alan Kredi Bilgi Formu ve Ek: 2'de yer 
alan Kredi �zleme Formu'nun, dı� finansman numarası (DFN) alınmasını teminen kredi borçlusu 
tarafından anla�ma tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine Müste�arlı�ı Kamu Finansmanı Genel 
Müdürlü�ü'ne gönderilmesi zorunludur. 

Yukarıda belirtilen kurum ve kurulu�larla ilgili bu kredilere ait kullanımlar, ana para geri 
ödemeleri, faiz ve di�er ödemelere ait bilgiler ise, Devlet Bakanlı�ı’nın sözü edilen 2001-32/26 Sayılı 
Tebli�i eki Ek: 2 Kredi �zleme Formu ile i�lem tarihinden itibaren 10 gün içinde bankalar ile kredi 
borçlusu tarafından Hazine Müste�arlı�ı Kamu Finansmanı Genel Müdürlü�ü'ne gönderilecek, bu 
bildirimlerde ilgili kredinin dı� finansman numarası (DFN) mutlaka belirtilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Hazine tarafından borçlu sıfatı ile, yabancı ülkeler, ülkeler 
tarafından olu�turulan birlikler, uluslararası ve bölgesel kurulu�lar, uluslararası sermaye ve finansman 
piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, tedarikçi veya alıcı 
kredisi sa�layan kurulu�lar ve firmalarla yapılan anla�malara göre sa�lanarak, genel ve katma bütçeli 
kurulu�lara tahsis edilen, genel ve katma bütçe dı�ındaki kurum ve kurulu�lara ise devir ve ikraz 
anla�maları aracılı�ıyla kullandırılan dı� finansman imkanları ile yukarıda sözü edilen kredilerden yapılan 
kullanımların takibine ili�kin esas ve usuller Hazine Müste�arlı�ı tarafından belirlenir. 
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1.1.4. BANKAMIZA B�LD�R�M YAPILACAK KRED�LER 

Türkiye'de yerle�ik ki�iler tarafından yurt dı�ındaki i�leriyle ilgili olarak yurt dı�ından sa�lanan 
krediler dı�ında, Türkiye'de yerle�ik ki�iler tarafından yurt dı�ından sa�lanan bir yıldan (365 gün dahil) 
kısa ve uzun vadeli nakit krediler ile ithalatın finansmanında kullanılan ödeme �ekillerine göre olu�an 
ayni kredilerden; mal mukabili ve kabul kredili mal mukabili olanlar haricindeki bir yıldan (365 günden) 
uzun vadeli ayni kredilere (kabul kredili akreditif, kabul kredili vesaik ve vadeli akreditif) ve Kıymetli 
Madenler Borsası üyesi bankalarca, kendileri veya mü�terileri nam ve hesabına yurt dı�ından temin edilen 
altın, gümü� veya platin kredilerine1 ili�kin kullanım ve geri ödeme bilgileri, kredi bazında, i�leme 
aracılık eden banka tarafından �statistik Genel Müdürlü�ümüz Ödemeler Dengesi Müdürlü�ünün konuya 
ili�kin talimatları çerçevesinde bu Müdürlü�ümüze bildirilecektir. 

1.1.5. YURT DI�INDAN BORÇLANMA OLARAK KABUL ED�LEN VE  
          ED�LMEYEN KRED�LER 

1.1.5.1. Türkiye'deki bankaların Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde serbest bölgelerde 
faaliyet gösteren �ubelerinin Türkiye'de yerle�ik ki�ilere kullandırdıkları krediler, gerek bankacılık 
mevzuatı gerekse Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı uygulaması bakımından yurt içinden sa�lanan 
kredi olarak kabul edilecektir.2

Serbest bölgelerdeki banka �ubelerinin, serbest bölgede faaliyet gösteren kullanıcıların kredi 
taleplerini, yalnızca serbest bölge faaliyetleriyle ilgili oldu�unun tespiti halinde kar�ılamaları gerekmekte 
olup aksi takdirde Türkiye’ye aktarılmak üzere temin edilen krediler, gerek bankacılık mevzuatı gerekse 
Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı uygulaması bakımından yurt içinden sa�lanan kredi olarak 
kabul edilecek ve bu krediler Kambiyo Mevzuatına ili�kin düzenleme ve yükümlülükler ile kredilere 
ili�kin di�er düzenleme ve yükümlülüklere tabi olacaktır.3

Kredi kullanımlarının serbest bölge faaliyetleri ile ilgili oldu�unun tespitini teminen, banka 
�ubeleri serbest bölgelerdeki kullanıcı firmadan “�ubeniz ile imzalanan Genel Kredi sözle�mesi 
hükümleri dairesinde, tarafınızca tesis edilen kredilerin kurulu�umuzun serbest bölge faaliyetleri ile ilgili 
oldu�unu, bu beyanın aksinin tespiti halinde, do�acak her türlü mali, hukuki ve cezai sorumlulu�un 
�irketimize ait oldu�unu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.” �eklinde taahhütname alarak krediyi do�rudan 
kullanıcıya ödeyecektir.4

1.1.5.2. Türkiye'de yerle�ik ki�ilerin Türkiye'deki bankaların yurt dı�ındaki �ubelerinden (Off-
Shore �ubeler dahil, serbest bölgelerdeki �ubeler hariç) temin ettikleri krediler kambiyo mevzuatı 
bakımından yurt dı�ından sa�lanan kredi olarak kabul edilecektir. 

1.1.5.3. Türkiye'deki bankaların da katılımıyla yurt dı�ında yerle�ik yabancı bankalar tarafından 
olu�turulacak bir konsorsiyumdan Türkiye'de yerle�ik ki�iler tarafından sa�lanacak sendikasyon 
kredilerinde, bütün i�lemlerin döviz olarak yürütülmesi, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların 
sendikasyon içindeki katılım payının yurt içine açılan döviz kredisi olarak muhasebele�tirilmesi, 
Türkiye’deki kullanıcı yönünden de bu payın yurt içinden alınmı� döviz kredisi olarak nitelendirilerek 
muhasebele�tirilmesi, Türkiye’de yerle�ik bankaların katılım payları için dı� finansman numarası 
alınmaması, �statistik Genel Müdürlü�ü Ödemeler Dengesi Müdürlü�ümüze dı� borç istatistik 
bildiriminin yapılmaması, bu kredilere ili�kin tüm i�lemler yurt dı�ında yerle�ik giri�imci banka 
tarafından yapıldı�ından, bu kredilerin kullanım ve geri ödemesi yönünden yurt dı�ından temin edilen 
kredilere ili�kin esaslara tabi tutulması gerekmektedir.5
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Türkiye’de faaliyette bulunan giri�imci bir bankanın ajanlı�ında (Agent Bank olarak) 
yurt dı�ında yerle�ik bankaların katılımı ile olu�turulacak ve bu yabancı banka kaynaklarından 
sa�lanacak sendikasyon kredisinin, ajan bankanın sendikasyona katılım sa�lamayacak bir banka 
olması kaydıyla, bu ajan banka tarafından Türkiye’de yerle�ik ki�ilere kullandırılması veya 
borçlunun aracı bankasına devredilmesi durumunda, sendikasyon kredisinin yurt dı�ından 
sa�lanan döviz kredisi olma niteli�i de�i�meyece�inden, bu kredi yurt dı�ından sa�lanan 
kredilere ili�kin esaslara tabi tutulacaktır.1 

1.1.5.4.Türkiye’deki bankaların da katılımıyla, yurt dı�ında yerle�ik yabancı 
bankalar tarafından olu�turulacak bir konsorsiyumdan sa�lanan sendikasyon kredileri 
içerisindeki Türkiye’de yerle�ik bankaların katılım payı üzerindeki mali yükümlülükler; 

1.1.5.4.1. Damga vergisi ve harç yönünden, Türkiye’deki bankaların katılım payının yurt 
içinde açılan krediler kapsamında de�erlendirilmesi ve kredi içindeki Türk bankalarının katkı 
payının bu bölümün 1.1.7 maddesinde belirtildi�i gibi, 5035 sayılı Kanuınun 30 ve 31’inci 
maddelerine göre damga vergisi ve harçtan müstesna tutulması, 

1.1.5.4.2. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu yönünden ise, 

a) 9 Ekim 2001 tarihinden önce Türkiye’deki bankaların da katılımıyla yurt dı�ında 
yerle�ik yabancı bankalarca olu�turulacak giri�imden sa�lanan sendikasyon kredileri içindeki 
Türkiye’de yerle�ik bankaların katılım paylarının yurt dı�ından sa�lanan döviz kredisi olarak 
de�erlendirilmesi ve kredinin ortalama vadesinin bir yıldan uzun olması halinde Mülga Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu yönünden yurt dı�ından sa�lanan döviz kredilerine ili�kin esas ve 
usullere göre i�lem yapılması; 

b) 9 Ekim 2001 tarihi ile 3 Mart 2003 (bu tarih hariç) tarihi arasında Türkiye’de yerle�ik 
bankaların da katılımıyla yurt dı�ında yerle�ik bankalar tarafından olu�turulacak bir 
konsorsiyumdan sa�lanan sendikasyon kredileri içindeki Türk bankalarının katılım paylarının; 
kredi, bankalarca yurt içinde açılan kredi yöntemlerinden Türk lirası ya da döviz kredisi 
esaslarından hangisine tabi tutulmu� ise bu esaslara göre i�lem yapılması, 

c) 3 Mart 2003 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren Türkiye’de yerle�ik bankaların da 
katılımıyla yurt dı�ında yerle�ik bankalar tarafından olu�turulacak bir konsorsiyumdan sa�lanan 
sendikasyon kredileri içindeki Türk bankalarının katılım paylarının yurt içine açılan döviz 
kredisi olarak muhasebele�tirilmesi, Türkiye’deki kullanıcı yönünden de yurt içinden alınmı�
döviz kredisi olarak muhasebele�tirilmesi, yurt içinde kullanılan döviz kredisine ili�kin esas ve 
usüllerin uygulanması ve Mülga Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu yönünden yurt içi döviz 
kredisine ili�kin esas ve usullerin uygulanması 

gerekmektedir.2

1.1.6. KRED�LER�N GER� ÖDENMES�

Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin yurt dı�ından sa�ladıkları ve Türkiye’deki bir banka ve özel 
finans kurumu aracılı�ı ile kullandıkları döviz kredilerinin geri ödemelerinin, Türk lirası 
kar�ılıklarının ödenmesi suretiyle banka kaynaklarından yapılması ya da bankaların aracılık 
etmesi kaydıyla ilgililerin bankalar nezdindeki döviz tevdiat hesabından kar�ılanmak suretiyle 
yurt dı�ına havale edilebilmesi mümkündür. 
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Ancak yurt dı�ından sa�lanan kredilerin Türkiye’ye getirilerek kullanılmasını sa�lamak 
amacıyla, bankalarca, yurt dı�ından sa�lanan kredilerin geri ödemesi sırasında, kredinin 
Türkiye’deki bir banka aracılı�ı ile kullanılıp kullanılmadı�ının tespit edilebilmesini teminen 
firmalardan krediye ili�kin bilgi ve belgeler istenecektir. Kredinin, Türkiye’de yerle�ik bir banka 
aracılı�ı olmaksızın do�rudan yurt dı�ında kullanıldı�ının tespit edilmesi halinde, bu kredileri 
kullanan firmalar haklarında yasal i�lemin yapılmasını teminen, bankaların genel müdürlükleri 
tarafından Hazine Müste�arlı�ı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü�ü’ne bildirilecek ve kredi 
geri ödemesi gerçekle�tirilecektir. Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin yurt dı�ındaki i�leriyle ilgili 
olarak yurt dı�ından sa�ladıkları krediler ile ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi 
garanti kurulu�larının garantisi kapsamında ve �slam Kalkınma Bankasından sa�lanarak yurt 
dı�ındaki ihracatçı firmaya ödenecek olan krediler bu kapsamda de�erlendirilmeyecektir.1

Yurt dı�ından sa�lanan kredilerin, kredi lehdarı ki�iler tarafından (kurum ve kurulu�larca) 
yurt dı�ında kendi imkanlarıyla (yurt dı�ındaki varlıkları, yurt dı�ındaki faaliyetleri sonucunda 
kazandıkları döviz gelirleri ve yurda getirmek zorunda olmadıkları dövizlerle) ödenmesi de 
mümkündür. Bu durumda yapılan ödemeye ili�kin bilgi ve belgeler Türkiye’de kredi kullanımına 
aracılık eden bankaya bildirilecektir.2

Yurt dı�ından bir yıldan kısa veya uzun vadeli olarak sa�lanan ve takibi �statistik Genel 
Müdürlü�ümüz Ödemeler Dengesi Müdürlü�ü tarafından yapılan kredilerin vadelerinde geri 
ödenmemesi veya yurt dı�ında ilgililerin kendi imkanları ile ödendi�inin tespiti durumunda, bu 
duruma ili�kin bilgiler de konuya ili�kin talimatları çerçevesinde adı geçen Müdürlü�ümüze 
bildirilecektir. 

Di�er taraftan; bankalarca daha önce Borç Kütü�üne tescili yapılmı� olsun veya olmasın 
tüm kredilerin geri ödemesinin yapılması mümkün olup yurt dı�ından alınan kredilerin Borç 
Kütü�üne kaydettirilmesi amacıyla 1 Ekim 2001 tarihine kadar Hazine Müste�arlı�ına 
ba�vurması gerekip de söz konusu ba�vuruyu yapmamı� olan firmaların gerekli yasal i�lemin 
yapılabilmesi için bankalarca Hazine Müste�arlı�ı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü�üne yazılı 
olarak bildirilmesi gerekmektedir.3
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1.1.7. YURT DI�INDAN ALINACAK NAK�T KRED�LERDE DAMGA  
          VERG�S� VE HARÇ MÜKELLEF�YET�

2 Ocak 2004 tarih ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 Sayılı Kanunun 
30’uncu maddesi ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na ekli Ek:2 sayılı Tablonun 23 numaralı 
fıkrasında yapılan de�i�iklik ve bu Kanunun 31’inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 
de�i�tirilen 123’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden yurt dı�ındaki bankalardan, uluslararası 
kurumlardan ve yurt dı�ı kredi kurulu�larından sa�lanan kredilerin temini ve geri ödenmesi amacıyla 
düzenlenecek ka�ıtlar ile bu ka�ıtlar üzerine konulacak �erhler ve teminatlar damga vergisi ve harçtan 
müstesna tutulacaktır. 

Bu ba�lamda; 

Yurt dı�ı kredi kurulu�ları ifadesinden; bu kurulu�ların mukimi bulundukları ülkenin mevzuatına 
göre mali (finansal) kaynak sa�lamaya yetkili olan ve esas faaliyet konularından birisi de kredi vermek 
olan kurulu�ların ; uluslararası kurumlar ifadesinden ise geli�mekte olan ülkelerin kalkınmalarının veya 
bir ülkenin yeniden yapılandırılmasının finansmanının temini amacıyla bu ülkelere kredi veren Dünya 
Bankası (Uluslararası �mar ve Kalkınma Bankası), Uluslararası Para Fonu, Avrupa �mar ve Kalkınma 
Bankası, �slam Kalkınma Bankası ve benzeri kurulu�ların anla�ılması gerekmektedir. 

Bankalarca; kullanımına aracılık edilen kredilerin yurt dı�ı kredi kurulu�larından sa�landı�ının 
belirtildi�i durumlarda, kredi kurulu�unun yurt dı�ı kredi kurulu�u olup olmadı�ı konusunda karar 
verilememesi halinde, borç alan kurulu�tan, kredi aldı�ı kurulu�un kendi ülke mevzuatına göre kredi 
vermeye yetkili kurulu� oldu�unun, di�er bir ifadeyle, yurt dı�ı kredi kurulu�unun faaliyette bulundu�u 
ülke mevzuatına göre ödünç para verme i�i ile u�ra�tı�ının, borç vermeye yetkili oldu�unun tevsiki 
istenecektir. Söz konusu tevsik i�lemi için kredi veren kurulu�un kendi ülke resmi makamlarından almı�
oldu�u, kredi kullandırmaya yetkili oldu�una dair belgenin, bu ülkede bulunan ülkemizin büyükelçilikleri 
veya konsoloslukları yada ekonomi mü�avirleri tarafından onaylanmı� örne�ini1 i�leme aracılık eden 
bankaya ibraz etmesi gerekmektedir.2

1.1.8. YURT DI�INDAN ALINACAK DÖV�Z KRED�LER�NDE KAYNAK  
          KULLANIMINI DESTEKLEME FONU MÜKELLEF�YET�

Yurt dı�ından sa�lanan döviz kredilerinde, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu yönünden 
ortalama vade ba�langıcının, kredi borçlusunun fiili kullanımına hazır olacak �ekilde, kredinin Türkiye'de 
yerle�ik bir aracı banka hesabına geldi�i, di�er bir ifadeyle Türkiye'de yerle�ik aracı bankanın muhabir 
hesabına girdikten (alacak kaydedildikten) sonra bu banka tarafından geçici hesaba-servis hesabına 
alınarak mü�teriye ihbar çıkarıldı�ı tarih olarak hesaplanması gerekmektedir.3 Prefinansman kredisine ait 
hükümler saklıdır. 

1.1.9. YURT DI�INDAN SA�LANAN DÖV�Z KRED�LER�N�N BA�KA B�R  
          BANKAYA AKTARIMI 

Yurt dı�ından sa�lanarak Türkiye’deki bankalar aracılı�ıyla yurda getirilen döviz kredilerinin 
(prefinansman kredileri dahil), kısmi kullanımı yapıldıktan sonra bakiyesi geldi�i banka dı�ında ba�ka bir 
bankaya devredilemez. Ancak, döviz kredilerinin (prefinansman kredileri dahil) geldi�i banka nezdinde 
kullanımı yapılmadan tamamının ba�ka bir bankaya aktarımı mümkündür. Söz konusu kredilerin 
tamamının devri halinde, ihracat taahhüdü ve/veya mali yükümlülüklerin takibi bakımından vade 
ba�langıcı, döviz kredisinin Türkiye'de yerle�ik bir aracı banka tarafından geçici hesaba-servis hesabına 
alınarak, mü�teriye ihbar çıkarıldı�ı tarihtir. Bu kredilerin gerek ihracat taahhüdü ve/veya mali 
yükümlülüklerinin takibinin, gerekse dı� kredilere ili�kin takibinin, devreden banka tarafından krediyle 
ilgili tüm bilgi ve belgelerin aktarılan bankaya intikali suretiyle, devralan banka tarafından yapılması 
gerekmektedir.4
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1.1.10. D��ER HUSUSLAR 

Yurt dı�ından temin edilen kredilerin kullanılmasına aracılık eden bankaların ve katılım 
bankalarının yurt dı�ından kredi alınması, bu kredilerin kullanılması veya geri ödenmesi ile ilgili 
olarak ne �ekilde i�lem yapılaca�ına ili�kin bu bölümde yapılan açıklamalar konusunda, kredi 
lehdarı gerçek ve tüzel ki�ileri bilgilendirmeleri gerekmektedir. 

1.2. BANKALARIN YURT DI�INDAN BORÇLU SIFATIYLA  
       SA�LADIKLARI  KRED�LER 

Bankaların bankacılık teamülleri çerçevesinde borçlu sıfatıyla yurt dı�ından kredi temin 
etmeleri serbest bulunmaktadır. Faiz ve di�er masraflar taraflar arasında serbestçe saptanır. Geri 
ödemeler bankacılık kuralları içerisinde yapılır. 

Bankalar, uluslararası piyasalardan sa�ladıkları döviz kredileri ile nezdlerindeki döviz 
tevdiat hesaplarının kar�ılıkları dü�üldükten sonra kalan kısmını; 

- Kendi döviz pozisyonlarının takviyesinde veya Türk lirası ihtiyaçlarının 
kar�ılanmasında, döviz pozisyonuna ili�kin Merkez Bankası genelge ve talimatları çerçevesinde 
kullanabilecekleri gibi, 

- 2. KRED� AÇILMASI bölümünde belirtildi�i �ekilde, Türkiye’de veya dı�arıda yerle�ik 
ki�ilere döviz kredisi açmak suretiyle kullandırabileceklerdir. 

- Sa�ladıkları kurye ve rambursman kredilerini ise bankacılık teamüllerine göre kendileri 
kullanırlar. Bu krediler bankalar tarafından muhabir bankadan temin edilen çok kısa vadeli kredi 
kar�ılı�ında lehdara ödeme yapılması ya da bankanın muhabir nezdindeki döviz hesaplarının kısa 
süreli borç bakiyesi vermesi nedeniyle kullanılan kredilerdir. 

1.3. KATILIM BANKALARININ SA�LADIKLARI FONLAR  

Katılım bankaları, yurt dı�ından özel cari hesaplar ile kâr ve zarara katılma hakları veren 
hesaplar yoluyla fon toplayabilirler. 

Katılım bankaları, cari ve katılma hesaplarında döviz olarak biriken fonların kar�ılıklar 
dü�üldükten sonra kalan kısmını ve kurum hesabında mevcut dövizleri; döviz veya Türk lirası ile 
yapacakları i�lemlerde kullanabilirler. Ayrıca döviz hesaplarında biriken fonlar Türk lirasına 
çevrilmek suretiyle, çe�itli vadeli katılma hesaplarından birine yatırılarak da kullanılabilir. 

1.4. BANKALAR DI�INDAK� TÜRK�YE’DE YERLE��K K���LERCE  
       YURT DI�INDAN SA�LANAN AYN� VE NAKD� KRED�LER 

Bu krediler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17/a maddesi 
hükmü çerçevesinde Türkiye'de yerle�ik ki�iler tarafından borçlu sıfatıyla serbestçe yurt 
dı�ındaki bankalar ve di�er finans kaynaklarından döviz olarak sa�lanan ve bankalar ve katılım 
bankaları aracılı�ıyla kullanılan kredilerdir. Bu krediler a�a�ıda açıklanan �ekillerde 
kullanılabilir. 
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1.4.1. TÜRK�YE'DE YERLE��K K���LERCE �HRACAT, �HRACAT  
            SAYILAN SATI� VE TESL�MLER �LE DÖV�Z KAZANDIRICI  
            FAAL�YETLER �Ç�N SA�LANAN KRED�LER 

1.4.1.1. Kredinin Sa�lanması 

Türkiye’de yerle�ik ki�iler tarafından, ihracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz 
kazandırıcı faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi amacıyla yurt dı�ından kredi sa�lanması mümkündür. Ancak 
bu kredilerin, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanında 
kullanılabilmesi için, �hracatı Te�vik Mevzuatı uyarınca Dahilde ��leme �zin Belgesi veya Vergi, Resim 
ve Harç �stisnası Belgesi alınması zorunludur.1

Bu kredilerin ihracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında 
yapılacak ithalatın bedelinin ödenmesinde kullanılabilmesi için Dahilde ��leme �zin Belgesi alınmı�
olması gerekmektedir. 

Bu kredilerin Dahilde ��leme �zin Belgesi alınmadan ihracata, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile 
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi amacıyla yapılacak ithalatın finansmanında 
kullanılacak olması durumunda söz konusu kredi, bu Genelgemizin "Döviz Ödemesi Gerektiren 
��lemlerin (mal ve hizmet ithalatının) Finansmanı Amacıyla Sa�lanan Nakdi Krediler" ba�lı�ında 
düzenlenen krediler kapsamında de�erlendirilecektir. 

1.4.1.2. Kredinin Döviz Ödemesi Gerektiren ��lemlerde Kullanılması 

Bu krediler Dahilde ��leme �zin Belgesi kapsamındaki ihracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile 
döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin gerçekle�tirilmesi amacıyla yapılacak ithalatın ve di�er döviz 
ödemesi gerektiren i�lemlerin finansmanının gerçekle�tirilmesi amacıyla kullandırılan kredilerdir. 
Kredinin alını�ı sırasında bu husus bankaya yazılı olarak beyan edilecektir. Bu tür kredilerde vade sınırı 
bulunmamaktadır. 

Krediden döviz ödemesi Dahilde ��leme �zin Belgesi'nde belirtilen ithalat ve di�er döviz ödemesi 
gerektiren i�lemlerin finansmanı için yapılabilece�inden, krediden döviz ödemesi yapılan i�lemler amacı 
dı�ında kullanılmayacaktır. Örne�in, ithal edilen mallar iç piyasada satılamaz. 

Bu krediler yurt dı�ından yapılacak ithalatın finansmanı amacıyla bu faaliyetlerle ilgili olarak 
alınmı� Dahilde ��leme �zin Belgesi aslının ibraz edilmesi kaydıyla kullandırılacaktır. �hracat 2005/9 
sayılı Tebli� hükümlerine göre elektronik ortamda düzenlenen D��B'lerin, Dı�  Ticaret Müste�arlı�ı ile 
bilgisayar ba�lantısı kurulamayan kurum veya kurulu�larda da vergi resim harç istisnası uygulamalarının 
tesis edilebilmesini teminen ka�ıt ortamında düzenlenen D��B'lerin üzerinde “�� bu belgenin... tarih ve ... 
sayılı firma müracaatının incelenmesi sonucu Bakanlar Kurulu'nun 27 Ocak 2005 tarih ve 2005/8391 
sayılı Kararnamesine istinaden elektronik ortamda düzenlenmi� ve onaylanmı� belgenin basılı 
nüshasıdır...” ibaresinin yer alması durumunda, söz konusu belge orijinal nüsha olarak kabul edilecektir. 
Belgenin “�stisna Uygulanan Kredi, Teminat Mektubu, Garanti, �potek vb. ile �lgili Bilgiler” ba�lıklı 
sayfasına kredi kullanımına aracılık eden banka tarafından gerekli dü�ümler yapılacaktır.2 Kullandırılacak 
kredinin geri ödeme süresi Dahilde ��leme �zin Belgesi süresinden uzun olabilmesine ra�men, Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu istisnasından yararlandırılabilmesi 
için kredi kullanımının Dahilde ��leme �zin Belgesi süresi içinde kalması gerekmektedir. Dahilde ��leme 
�zin Belgesinde yer alan “döviz-ithalat tutarı” a�ılmamak kaydıyla yurt dı�ından sa�lanan krediler ithalat 
bedellerinin ödenmesinde "Geçici Bir Döviz Hesabı" açılmak suretiyle bu hesaptan döviz olarak 
kullandırılacaktır. Bu hesaptan kullanım yapanlar lehine çek düzenlenmeyecek, efektif verilmeyecektir.
Kredinin döviz tevdiat hesabına alınması ve Türkiye'de döviz olarak kullanımı mümkün de�ildir. 
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Kullanımlar, ithalat bedelleri ile yurt dı�ına döviz ödemesini gereken di�er i�lemler (görünmeyen 
i�lemler çerçevesinde yapılacak harcamalar) için, ibraz edilecek gümrük beyannamesi, proforma fatura ve 
kon�imento gibi mal ve hizmete ili�kin belgelere istinaden geçici döviz hesabından (döviz veya Türk 
lirası olarak) transfer edilmek suretiyle bankalar aracılı�ı ile gerçekle�tirilecektir. �hracat kredi 
kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kurulu�larının garantisi kapsamında sa�lanan kredilerden 
ithalat bedeli olarak yapılacak kullanımlar do�rudan yurt dı�ındaki ihracatçı firmalara ödenmek suretiyle 
kullanılabilecektir. �thalat bedellerinin ödenmesinden  hesaplarının   kapatılmasına   kadar  Dı�  Ticaret   
Müdürlü�ümüzün 26 Haziran 2000 tarih ve 2000/YB-25 sayılı Genelgesine göre, döviz ödemesini 
gerektiren di�er ödemelerde ise Görünmeyen ��lemlere �li�kin 13 Ocak 2000 tarih ve 2001/YB-4 sayılı 
Genelgemiz esaslarına göre i�lem yapılacaktır. 

Bu �ekilde bedeli yurt dı�ından sa�lanan döviz kredisinden ödenmek suretiyle yapılacak ithalatta, 
Döviz Satım Belgesi veya Türk Parası Transfer Belgesi düzenlenmeyecektir. Transferin yapılmasını 
müteakip ithalata ili�kin gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannameleri üzerine, “Mal bedeli (döviz tutarı ve 
havale tarihi yazılacaktır.) yurda döviz olarak getirilmi� döviz kredisiyle ilgili geçici döviz 
hesabından/yurt dı�ından sa�lanarak do�rudan ihracatçıya ödenen döviz kredisinden kar�ılandı�ından 
Döviz Satım Belgesi düzenlenmemi�tir.” �eklinde not konulacaktır. (Bu esas yurt dı�ından sa�lanan di�er 
döviz kredilerinden yapılacak ithalat için de geçerlidir). 

Dahilde ��leme �zin Belgesi kapsamındaki ithalat ve döviz ödemesini gerektiren i�lemler için 
kullanılan döviz kredilerinde, �hracatı Te�vik Mevzuatında öngörülen ihracat taahhüdünün Dı� Ticaret 
Müdürlü�ümüzün sözü edilen genelgesindeki esas ve usullere göre yerine getirilmesi; aksi taktirde yine 
sözü edilen 2000/YB-25 sayılı Genelgemiz hükümleri dahilinde müeyyide uygulanması gerekmektedir. 

Söz konusu kredilerin (anapara, faiz, komisyon ve masraflar) geri ödemesi, kredi vadesi içinde 
bankalar tarafından ilgililerin ihracat bedeli dövizlerinden mahsubu veya ilgililerin döviz tevdiat 
hesaplarından ya da cari kurlardan döviz satı�ı suretiyle havale i�lemi yapılarak gerçekle�tirilecektir.  

Kredi; 

a) Türk lirası ile geri ödenecek ise döviz satı�ı sırasında Döviz Satım Belgesi düzenlenecektir. 

b) Kredi ihracat bedeli ile mahsuben ödeniyor ise döviz alı�ının yapıldı�ı tarihte bankanın döviz 
alı� kurundan fiktif Döviz Alım ve Döviz Satım Belgesi düzenlenecektir. 

c) �lgilinin döviz tevdiat hesabından kar�ılanmak suretiyle geri ödeniyor ise havaleye ili�kin 
dekont düzenlenecektir. 

Bu ödemelerin, krediye aracılık eden banka veya di�er bir banka tarafından yapılması 
mümkündür. Bankalar, Dahilde ��leme �zin Belgesi kapsamındaki ihracat,  ihracat sayılan satı� ve 
teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlere ili�kin döviz ödemesi gerektiren i�lemlerde kullanılan kredinin 
geri ödemesini yapmadan önce, kredi sözle�mesini, fiili ithalatın veya hizmetin gerçekle�mi� oldu�unu 
belgeleyen gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannameleri veya hizmete ili�kin kati faturaları arayacaklar ve 
üzerine kredinin kapatıldı�ına dair not koyacaklardır. Kredinin geri ödemesini yapan banka ile kredinin 
alı�ını yapan bankanın farklı olması durumunda, kredi geri ödemesini yapan banka tarafından alı�ını 
yapan bankaya havaleye ili�kin bilgiler verilecektir. 
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1.4.1.3. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması 

Yurt dı�ından sa�lanan döviz kredisi alı�ı yapılmak suretiyle Türk lirası olarak 
kullanılabilir. Bu durumda söz konusu kredi prefinansman kredisidir ve uygulanacak esaslar bu 
bölümün 3. PREF�NANSMAN ba�lı�ı altında açıklanmı�tır. 

1.4.2. TÜRK�YE’DE YERLE��K K���LERCE TRANS�T T�CARET�N  
          F�NANSMANI �Ç�N SA�LANAN KRED�LER 

Türkiye’de yerle�ik ki�iler tarafından gerçekle�tirilecek transit ticaretin finansmanı 
amacıyla yurt dı�ından serbestçe kredi sa�lanabilir.  

Transit ticaret tacirince satı� bedeli henüz tahsil edilmeden alı� bedelinin transferinde 
kullanılmak üzere bankaların aracılık etmesi kaydıyla, Transit Ticaret Formunda beyan edilen 
alı� tutarı kadar döviz kredisi kullandırılabilir. 

Satı� bedeli tahsil edilmi� ise finansman ihtiyacı kalmayaca�ından, kredi kullandırılamaz.  

Kredi, Transit Ticaretin gerçekle�tirilece�i bankada geçici bir döviz hesabına alınmak 
suretiyle, sadece döviz olarak kullandırılacaktır. Kredi, bu döviz hesabından, satın alınacak 
malların bedelinin, yurt dı�ına transfer edilmesi suretiyle kullandırılacaktır. Bu i�lem sırasında 
dekont düzenlenecektir. Kredi hesabından kullanım kar�ılı�ı ilgililere efektif veya çek olarak 
verilemez. Kredi döviz tevdiat hesabına alınamaz ve Türkiye'de döviz ve Türk lirası olarak 
kullanılamaz.  

Transit ticarete ili�kin kredilerin vadesi, alı� bedelinin havale tarihinden itibaren en çok 
transit ticaret hesabının kapatılması için belirlenen (180 gün veya ülke bazında farklıla�tırılmı�
döviz getirme süresi 270 veya 365 gündür.) süreler kadar olup kullanılan kredinin faiz ve 
masraflarıyla birlikte toplamından az olmamak kaydıyla aynı transit ticaret faaliyetinden elde 
edilen döviz tutarının yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur. Eksik getirilmesi halinde, 
gerçekle�meme oranında istisna edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi banka tarafından 
ilgili vergi dairesine yatırılır. Uygulanan Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu istisnası 
yönünden Mülga Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu hakkında 4 Seri Numaralı Tebli�
hükümlerine göre müeyyide uygulanacaktır. 

Kredi taahhüt hesabının kapatılması sırasında bankalarca Döviz Alım Belgesi firma ve 
banka nüshası ile alı� ve satı� faturası üzerine gerekli notlar konularak birbirleriyle 
irtibatlandırılacaktır. 
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Kredinin verilmesi sırasında, kredinin döviz olarak kullandırılması sebebiyle bir döviz 
satı�ı olmayaca�ından, Döviz Satım Belgesi düzenlenmeyecektir. 

Kredi transit ticaretten elde edilen satı� bedeliyle ödeniyor ise döviz alı�ının yapıldı�ı 
(Döviz Alım Belgesinin düzenlendi�i) tarihte Döviz Satım Belgesi düzenlenecektir. 

Kredinin mahsuben ödenebilmesi için transit bedellerinin 180 gün içinde yurda 
getirilmesi ve bu süre içinde mahsup i�leminin yapılması gerekir. 

Kredi, Türk lirası ile geri ödeniyor ise geri ödeme tarihinde döviz satı�ı yapılarak Döviz 
Satım Belgesi düzenlenecektir. 

Kredi, transit tacirinin Döviz tevdiat hesabından ödeniyor ise Döviz Satım Belgesi 
düzenlenmeyece�i tabiidir. 

Kredinin Transit Ticarette kullanılmasında; bu genelgemizde yer almayan hususlarda, 
Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün 4 Temmuz 2001 tarih ve YB/45 sayılı Genelgesinde öngörülen 
esas ve usuller dahilinde i�lem yapılacaktır. 

1.4.3. YATIRIM TE�V�K BELGES� ÇERÇEVES�NDE TÜRK�YE’DE  
          YERLE��K K���LERCE SA�LANAN KRED�LER �LE KAMU 
          KURULU�LARINCA TE�V�K BELGES�Z YATIRIM MALI 
          ALIMLARININ F�NANSMANI AMACIYLA SA�LANAN KRED�LER 

Bu krediler, uluslararası piyasalardan firmalar ve kurulu�lar tarafından do�rudan veya 
bankalar aracılı�ıyla sa�lanan nakdi kredilerdir. 

1.4.3.1. Kredinin Yatırım Te�vik Belgesi Kapsamındaki �htiyaçların 
             Finansmanında Kullanılması 

Yatırım Te�vik Belgesi'nin yabancı kaynak bölümünde yer alan tutar kar�ılı�ında yurt 
dı�ından sa�lanan dı� krediler bu Genelgemizin Bölüm III, 2.1.4.3. maddesinde yer alan; 
“Yatırım Te�vik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Kredilere �li�kin Esas ve Usuller”
kısmında belirtilen esaslar çerçevesinde kullandırılacaktır. 

1.4.3.2. Kredinin, Kamu Kurulu�larınca Te�vik Belgesiz Yatırım Malı  
             Alımlarının Finansmanı Amacıyla Kullanılması 

Kredi, kamu kurulu�ların tarafından  te�vik belgesiz yatırım malı alımlarının finansmanı 
amacıyla vade sınırı olmaksızın kullanılabilecektir. Türkiye’de Türk lirası olarak kullanım, 
anılan malların Türkiye’den temini halinde söz konusu olabilecektir. Kredinin kullanımı 1.4.3.1 
maddesinde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. 

1.4.3.1. ve 1.4.3.2 maddelerinde belirtilen krediler, kullanan firmalar tarafından döviz 
gelirleri yanında Türk lirası ile de geri ödenebilecektir. 
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1.4.4. ALINMI� �Z�NLER ÇERÇEVES�NDE YURT DI�INDA ��  
          YAPAN TÜRK�YE’DE YERLE��K TÜRK MÜTE�EBB�SLER�NCE  
          YURT DI�INDAK� ��LER�YLE �LG�L� OLARAK SA�LANAN  
          KRED�LER 

Bu kredilerin; 

- yurt dı�ı müteahhitlik hizmetleri, 

- gümrük hattı dı�ı satı� ma�azacılı�ı, 

- dı� sularda denizyolu ta�ımacılı�ı, 

- yurt dı�ına karayolu ta�ımacılı�ı, 

- yurt dı�ına havayolu ta�ımacılı�ı 

faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası piyasalardan sa�lanması gerekmektedir. Bankalar bu 
kredilerin sa�lanmasına garanti vererek ya da vermeksizin aracılık edebilirler. Bu kredilerde vade 
sınırlaması yoktur. Bu �ekilde kredi kullanacak Türk firmalarının yurt dı�ındaki faaliyetlerini tevsik 
etmeleri gerekmektedir. 

Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesinin olmadı�ı durumlarda, alınmı� izinler çerçevesinde yurt 
dı�ında i� yapan Türkiye’de yerle�ik müte�ebbislerinin “Yurt Dı�ında �� Yapan Türk Müte�ebbisi” oldu�u 
hususu a�a�ıda belirtilen belgelerden tespit edilecektir. Bu müte�ebbislerin döviz kredisi kullanabilmeleri 
için a�a�ıda belirtilen yetki belgeleri ile yurt dı�ı faaliyete ili�kin imzalanmı� sözle�melerini ibraz etmeleri 
gerekmektedir.1 A�a�ıdaki belgelerin ibraz edilememesi halinde ise bu kapsamda döviz kredisi 
kullandırılması mümkün bulunmamaktadır. Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi kapsamında 
kullandırılacak kredilerde ise söz konusu belgeler aranmayacaktır. 

1) Müteahhitlerin, 2 �ubat 1996 tarih ve 22542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt Dı�ı 
Müteahhitlik Hizmetlerine �li�kin Tebli� gere�ince Bayındırlık ve �skan Bakanlı�ından alınmı� Yurt Dı�ı 
Müteahhitlik Belgesi, 

2) Gümrüksüz satı� ma�azalarının, 13 Ekim 2006 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Gümrüksüz Satı� Ma�azaları Yönetmeli�i” gere�ince Gümrük Müste�arlı�ından alınmı�
Ma�aza ve Depo Açma �zni, 

3) Dı� sularda faaliyetleri bulunan Türkiye’de yerle�ik denizcilik �irketlerinin, 14 Haziran 1946 
tarih ve 6333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun 
gere�ince Denizcilik Müste�arlı�ından alınmı� Denize Elveri�lilik Belgesi, 

4) Yurt dı�ında i� yapan karayolu nakliye �irketlerinin, 25 �ubat 2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Karayolu Ta�ıma Yönetmeli�i” gere�ince Ula�tırma Bakanlı�ı Kara Ula�tırması 
Genel Müdürlü�ü’nden alınmı� Yetki Belgesi (C2, C3, L2, kredinin yalnızca yurt dı�ı faaliyetlerinin 
finansmanı için kullanılaca�ı yönünde yazılı taahhütname alınması kaydıyla R2),2 3 4

5) Yurt dı�ına yolcu posta ve e�yaya ili�kin her türlü hava ta�ımacılı�ı yapan Türkiye’de yerle�ik 
hava nakliyat firmalarının 16 Haziran 1984 tarih ve 18443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari 
Hava Ta�ıma ��letmeleri Yönetmeli�i” gere�ince Ula�tırma Bakanlı�ı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlü�ü’nden alınmı� ��letme Ruhsatı. 
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Bu döviz kredileri için geçici bir döviz hesabı açılacak ve bu hesaptan, sözü edilen Türk 
müte�ebbislerin kredi konusu yurt dı�ındaki i�lerinde kullanılmak üzere döviz ve/veya Türk lirası ödeme 
yapılabilecektir. Kredinin, Türk lirası kullanılması ancak, müte�ebbislerin yurt dı�ındaki kredi konusu 
i�leriyle ilgili olarak Dı� Ticaret Mevzuatının ilgili hükümlerine göre Türkiye’den satın alacakları mal 
bedellerinin (ihracat bedeli olarak döviz alı�ı yapılır), söz konusu i�le ilgili olarak yurt dı�ında 
çalı�tırdıkları i�çilerinin ücretlerinin, yine aynı i�le ilgili olarak Türkiye’den satın alacakları hizmetlerin 
bedelinin Türkiye’de Türk lirası olarak ödenmesi suretiyle mümkün olabilecektir. Ayrıca bu 
müte�ebbislerin yurt dı�ındaki faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü ülkelerden, Gümrük ve Dı� Ticaret 
Mevzuatı hükümlerine göre Türkiye üzerinden geçirilerek veya do�rudan faaliyette bulundukları ülkelere 
yapacakları malzeme alımlarına ili�kin bedellerin ödenmesinde de kullanılabilecektir. 

Kredinin döviz olarak kullanılması halinde, firmalara döviz çeki veya efektif verilmesi mümkün 
de�ildir. Geçici hesaptaki dövizlerin, Türkiye’deki bankalarda hesap sahibi giri�imci adına kayıtlı 
herhangi bir döviz hesabına virmanı yapılamaz. 

Bu kredilerin Türk lirası olarak kullanılması halinde, Türk lirasına dönü�türülerek Döviz Alım 
Belgesine ba�lanan tutarların, yeniden dövize çevrilmesi mümkün bulunmamaktadır. 

Bu kredilerin te�vik tedbirlerinden yararlanabilmesi için Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi 
alınmı� olması gerekmektedir. Bu konuda Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün konuya ili�kin talimatları 
çerçevesinde i�lem yapılacaktır. 

Yurt dı�ında i� yapan Türkiye’de yerle�ik müte�ebbislere herhangi bir te�vik unsurundan 
yararlandırılmaksızın kullandırılan döviz kredilerinin anapara, faiz ve masraflarının geri ödemelerinin, 
müte�ebbislerin yurt dı�ındaki faaliyetleriyle ilgili olarak yurt dı�ından elde edilen hizmet bedeli 
dövizlerle mahsuben ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu kredilerin kapatılması sırasında ise herhangi 
bir belgenin (satı� veya hizmet faturası, istihkak raporu, sözle�me vb.) ibraz edilmesine gerek 
bulunmamaktadır.1  

Söz konusu kredilerin, yurt dı�ından sa�lanan hizmet gelirleri olup olmadı�ına bakılmaksızın, 
ilgililerin tercihine göre Türk lirası ya da döviz tevdiat hesabındaki dövizlerle geri ödenmesi mümkün 
bulunmaktadır.2 Kredinin Türk lirası ile ödenmesi halinde Döviz Satım Belgesi düzenlenecektir. 

1.4.5. DI� T�CARET�N F�NANSMANI �Ç�N SA�LANAN KRED�LER 

Bu kredileri Türkiye'deki ithalatçı ve ihracatçı firmaların bizzat kendileri bulmakta bankalar bu 
kredi i�lemlerine garanti vererek veya vermeksizin aracılık etmektedirler.  

1.4.5.1. �thalatçılar Tarafından Kullanılan Ayni Krediler 

Bu Genelgemiz kapsamında ayni krediler, Türkiye'deki ithalatçı ile yurt dı�ındaki ihracatçı 
arasında düzenlenmi� yazılı sözle�meye dayanan, vadesi bir yılı a�an ve kredi konusu malın bedeli ile 
di�er komisyon ve masrafları, bankalardan kar�ılı�ı Türk liraları ithalatçı tarafından ödenmek suretiyle 
satı�ı yapılan dövizlerle veya firmanın döviz tevdiat hesabından kar�ılanmak suretiyle ödenen kredilerdir. 

Bu krediler, ithalatta ödeme �ekilleri olan mal mukabili, kabul kredili mal mukabili, kabul kredili 
vesaik mukabili, kabul kredili akreditif ve vadeli akreditif ödeme �ekillerine göre Dı� Ticaret 
Müdürlü�ümüzün ilgili Genelgelerince çerçevesinde yapılan ithalattır. 

21 
                                                          
1 Hazine Müste�arlı�ının 6 Haziran 2007 tarih ve 26056 sayılı yazısı. 
2 Hazine Müste�arlı�ının 29 Temmuz 1999 tarih ve 54816 sayılı yazısı. 



1.4.5.2. �hracatçılar ve Döviz Kazandırıcı ��lemler Yapanlarca Sa�lanan  
             Prefinansman Kredileri 

Bu krediler, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla yurt 
dı�ından sa�lanan ve yurt içindeki ihtiyaçların finansmanı için Türk lirası olarak kullanılan kredilerdir. 

Bu konudaki açıklama "3- Prefinansman Kredisi" bölümünde yapılmı�tır. 

1.4.6. ��LETME �HT�YACI �Ç�N SA�LANAN KRED�LER 

Bu amaçla yurt dı�ından sa�lanan kredilerde vade kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu krediler, 
kamu kurum veya kurulu�larınca açılan uluslararası ihalelerle ilgili a�a�ıda belirtilen durumlar hariç 
olmak üzere Türk lirası olarak kullanılacaktır. 

Bu kredilere ait döviz alı�ları, kullanıma aracılık eden bankalarca bir defada yapılarak, Döviz 
Alım Belgesi düzenlenir ve ilgililere Türk liraları ödenir. Kredi döviz tevdiat hesabına alınarak kısım 
kısım kullanılamaz. Kredi kullanımı için borçlunun, kredinin vadesi, faiz oranı ve benzeri bilgileri içeren 
kredi sözle�mesi ile kullanıma aracılık eden bankaya ba�vurması gerekmektedir. 

Özelle�tirme �daresi Ba�kanlı�ı ve di�er kamu kurum veya kurulu�larınca açılan uluslararası 
ihaleler çerçevesinde yapılacak satı�, i�letmenin devri veya kiraya verilmesine ili�kin yabancı para 
üzerinden imzalanan sözle�me bedellerinin finansmanı amacıyla yurt dı�ından sa�lanan döviz 
kredilerinin, Türkiye'de yerle�ik aracı bankalar tarafından geçici bir döviz hesabına alınması, ilgili kamu 
kurum ve kurulu�larına yapılacak ödeme tarihine kadar bu hesapta tutularak, ödeme tarihinde Türk 
Lirasına çevrilmesi mümkündür.1 Söz konusu döviz kredileri, kredi lehdarının talimatına istinaden aracı 
bankalarca do�rudan ihale makamına ya da ihale makamı tarafından gösterilecek sadece bu amaca 
yönelik olarak açılacak hesaba döviz olarak da ödenebilir.2

Yurt dı�ından sa�lanan i�letme kredisinin (yabancı para veya Türk lirası üzerinden yapılan 
sözle�meler kapsamında); 

1) yurt dı�ındaki bankalar, uluslararası kurulu�lar ve yurt dı�ı kredi kurulu�larından sa�lanmı�
olması halinde, 

-kredinin Türkiye'deki bankalar nezdinde kullanımı sırasında, kredi kullanımına aracılık eden 
banka tarafından kredi sözle�mesinin aslının veya söz konusu kredilere ili�kin havale talimatına ait 
SWIFT mesajı (kredi veren yurt dı�ındaki banka tarafından kendili�inden gönderilen veya bu �ekilde bir 
teyidin gelmemesi durumunda, Türkiye’de krediye aracılık eden banka tarafından, kredi veren bankadan 
istenen SWIFT talimatı) ile konuya ili�kin teyidin sa�lanması ko�uluyla, kredi sözle�mesinin bir 
örne�inin ibrazının aranılması ve ilgili kısımlarının bir örne�inin alınması3 ve kredinin yurt dı�ındaki 
kredi vermeye yetkili kurum ve kurulu�lardan sa�landı�ı hususunun döviz alı�ının yapılması sırasında 
düzenlenen döviz alım belgesine de yazılması,  

-kredi anapara ve faiz geri ödemesi sırasında ise kredi sözle�mesinin aslı aranılmaksızın örne�i 
üzerinden i�lem yapılması ve kredi geri ödemesini gerçekle�tiren banka tarafından ödenen kredi tutarının 
döviz alım belgesine i�lenmesi, 

2) faaliyette bulundu�u ülke mevzuatına göre ödünç para verme i�i ile u�ra�mayan veya borç 
vermeye yetkili olmayan yurt dı�ındaki kurum ve kurulu�lardan temin edilmi� ise, di�er bir ifade ile grup 
bünyesinde yer alan yurt dı�ında yerle�ik firmalardan veya di�er ki�i ve kurulu�lardan temin edilmi� ise, 
kredi kullanımının yanı sıra, kredi geri ödemesinde de kredi sözle�mesinin aslının ibrazı aranılarak, kredi 
anapara ve faiz ödemesinin gerçekle�tirilmesi 

gerekmektedir.4
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Kredi geri ödemelerinin, krediye aracılık eden banka veya di�er bir banka tarafından 
yapılması mümkündür. Bankalar yurt dı�ına transfer i�lemini yapmadan önce, kredinin yurt 
dı�ındaki bankalar, uluslararası kurulu�lar ve yurt dı�ı kredi kurulu�larından mı, yoksa ödünç 
para vermeye yetkili olmayan kurulu�lardan mı sa�landı�ının tespitinden sonra bu maddenin 
birinci ve ikinci fıkralarında yapılan açıklamalar çerçevesinde kredi sözle�mesinin aslının veya 
örne�inin ve kredi konusu dövizlerin alı�ına ili�kin döviz alım belgesinin firma nüshasını 
arayacaklar ve bu belgeler üzerine, kredinin kapatılmasında kullanıldıklarına dair kayıt 
koyacaklardır. (Bu kayıtlar belgenin bankadaki nüshasına da konacaktır.) Ayrıca kredinin geri 
ödemesini yapan banka ile kredinin alı�ını yapan bankanın farklı olması halinde, kredi geri 
ödemesini yapan banka tarafından alı�ı yapan bankaya transfere ili�kin yazılı olarak bildirimde 
bulunulacaktır. 

Kredi konusu dövizin alı�ını yapan banka, vade tarihinde faiz, masraf ve ana para geri 
ödemelerinin yapılıp yapılmadı�ını izlemekle yükümlüdür. 

Bu kredilerin, ihracatı te�vik tedbirlerinden yararlandırılmaları mümkün 
bulunmamaktadır. 

Di�er taraftan Türkiye'de faaliyette bulunan faktoring �irketlerinin i�letme ihtiyacının 
finansmanı için yurt dı�ından döviz kredisi adı altında i�letme kredisi almaları mümkündür.1 Söz 
konusu kredilerin ihracat alacaklarını fonlamak amacıyla kullanılacak bölümü döviz tevdiat 
hesaplarına alınabilir.2

Ancak Türkiye’de yerle�ik gerçek ki�ilerin konut alımlarının ve tüketici ihtiyaçlarının 
finansmanı amacıyla yurt dı�ındaki bankalardan veya Türkiye’deki bankaların yurt dı�ındaki 
�ubelerinden i�letme kredisi adı altında döviz kredisi, dövize endeksli kredi ve Türk Lirası kredi 
kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.3  4
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1.4.7. DÖV�Z ÖDEMES� GEREKT�REN ��LEMLER�N (MAL VE H�ZMET  
          �THALATININ ) F�NANSMANI AMACIYLA SA�LANAN  NAKD�  
          KRED�LER  

Bu krediler Bölüm III, 1.4.1 maddesi dı�ındaki döviz ödemesi gerektiren i�lemlerin 
finansmanı amacıyla sa�lanan nakdi kredilerdir. Vade sınırlaması yoktur, faiz ve masraflar 
taraflar arasında serbestçe saptanır. 

Kullanım için ba�vuru, aracılık eden bankaya, kredi sözle�mesi ve döviz ödemesi 
gerektiren i�lemlerle ilgili belgelerle (örne�in, mal veya hizmete ili�kin sözle�me ve fatura) 
yapılacaktır. Kredi, ithal edilen mal veya hizmet bedellerinin bu kredinin kullanılması amacıyla 
açılan geçici bir döviz hesabından ibraz edilen belgelerdeki lehdara transfer edilmesi suretiyle 
kullandırılacaktır. Ancak ihracat kredi kurumlarından veya ihracat kredisi garanti kurulu�larının 
garantisi kapsamında sa�lanan kredilerden ithalat bedeli olarak yapılacak kullanımlar do�rudan 
yurt dı�ındaki ihracatçı firmalara ödenmek suretiyle gerçekle�tirilebilecektir. Bu hesaptan 
kullanım yapanlar lehine çek düzenlenmeyecek, efektif verilmeyecektir. Kredinin döviz tevdiat 
hesabına alınması ve Türkiye’de kullanımı mümkün bulunmamaktadır. 

Bu krediyle ilgili ithalat bedellerinin ödenmesinden hesaplarının kapatılmasına kadar Dı�
Ticaret Müdürlü�ümüzün 13 Mayıs 2003 tarih ve 2003/YB-42 sayılı talimatına; döviz ödemesi 
gerektiren di�er ödemelerde Görünmeyen ��lemlere �li�kin 13 Ocak 2000 tarih ve YB-2000/4 
sayılı genelgemiz esaslarına göre i�lem yapılacaktır. 

Söz konusu kredilerin geri ödemeleri, bankalar tarafından cari kurlardan satı�ı yapılarak 
döviz transferi suretiyle gerçekle�tirilecektir. Bu krediler, mahsuben ödeme yoluyla veya döviz 
tevdiat hesaplarındaki dövizler transfer edilerek de geri ödenebilecektir. 

Kredi geri ödemelerinin, krediye aracılık eden banka veya ba�ka bir banka tarafından 
yapılması mümkündür. Bankalar transfer i�lemini yapmadan önce, kredi sözle�mesini, fiili 
ithalatın gerçekle�mi� oldu�unu belgeleyen gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannamesi veya 
hizmete ili�kin kati faturaları arayacaklar ve üzerine kredinin kapatıldı�ına dair not 
koyacaklardır. Kredi geri ödemesi için müracaat eden firmalarca geri ödemeyi gerçekle�tirecek 
bankalara ithalat hesabının kapanmasına ili�kin bilgi ve belgelerin verilmesi gerekmektedir. 
Firmalarca, kredi geri ödemesini yapacak bankalara ithalat hesabının kapatma bilgi ve 
belgelerinin verilmemesi durumu Genelgemiz hükümlerine aykırılık te�kil edece�inden, bu 
firmaların Bankamıza bildirilmesi gerekmektedir.1

Ayrıca kredinin geri ödemesini yapan banka ile krediye aracılık eden bankanın farklı 
olması halinde, kredi geri ödemesini yapan banka tarafından aracı bankaya transfere ili�kin yazılı 
olarak bildirimde bulunulacaktır. 
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Yurt dı�ından sa�lanan döviz kredisiyle ödenen ithalat bedeli kar�ılı�ında 
gerçekle�tirilen ithalatın, kredi tutarının altında olması durumunda (ithalat hesabı kısmen veya 
tamamen terkinen kapatılanlar dahil) bu tür kredilerin geri ödemesine ili�kin taleplerin, kredinin 
nakdi veya ayni olup olmadı�ı, aracı bankanın garantisinin bulunup bulunmadı�ı ve mal 
de�erinin eksik olma nedenleri de belirtilerek, i�lem bazında Bankamız ve Hazine Müste�arlı�ı 
tarafından de�erlendirilmek üzere Bankamıza bildirilmesi gerekmektedir. 1

Gerçekle�en ithalat tutarının kullanılan kredi tutarının altında kalması nedeniyle kredi 
geri ödemesinin vadesinde yapılamamasının önlenmesi ve ithalat hesabının kapatılmasına ili�kin 
bilgi ve belgelerin verilmesini teminen Genelgemizin “1.1.8 Di�er Hususlar” kısmında da 
belirtildi�i �ekilde, yurt dı�ından sa�lanan kredilerin kullanımına aracılık eden bankaların, kredi 
lehdarı kurum ve kurulu�ları kredinin geri ödemesi ile ilgili olarak ne �ekilde i�lem yapılaca�ı 
hakkında bilgilendirmeleri gerekmektedir. 

Di�er taraftan;  

a- gümrük beyannamesi bazında 100.000.- ABD dolarını a�mamak kaydıyla ithalat 
tutarının kredi tutarının %3’üne kadar eksik oldu�u durumlar,  

b- ihracat kredi kurumu veya ihracat kredisi garanti kurulu�larından sa�lanan kredilerle 
ödenen ithalatta, sigorta ve/veya prim geri ödemesi nedeniyle olu�an eksiklikler, 

c- ithalat bedeline veya krediye ili�kin döviz cinsleri arasındaki parite farkı nedeniyle 
olu�an eksiklikler, 

d- bedeli yurt dı�ından nakdi kredi alınmaksızın özkaynaklardan ödenen kabul kredili ve 
mal mukabili ödeme �ekilli ithalat i�lemleri  

için Bankamıza bir bildirim yapılmayacaktır. 2

1.4.8. 2581 SAYILI YASA KAPSAMINDA YURT DI�INDAN ALINACAK  
          GEM�LER �Ç�N SA�LANAN KRED�LER 

Bu krediler, 14 Ocak 1982 gün 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geli�tirilmesi ve 
Gemi �n�a Tesislerinin Te�viki Hakkında Kanun ile bu Kanuna ili�kin karar ve yönetmelikler 
kapsamında, yurt dı�ından satın alınacak gemilerin finansmanı amacıyla yurt dı�ından sa�lanan 
kredilerdir. Bu kredilerde vade sınırlaması bulunmamaktadır. 
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Kredi, kullanıma aracılık eden banka tarafından geçici bir döviz hesabına alınacaktır. Bu 
hesaptan, Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün 13 Mayıs 2003 tarih ve 2003/YB-42 sayılı genelgesi 
çerçevesinde ithalat bedeli olarak döviz transfer edilmek suretiyle kullanım yapılacaktır. 

Bu hesaptan kullanım yapanlar lehine çek düzenlenmeyecek, efektif verilmeyecektir. 
Kredinin, döviz tevdiat hesabına alınması ve Türkiye’de kullanımı mümkün bulunmamaktadır.  

Kredinin geri ödemesini yapan banka tarafından transfer i�leminden önce, ithalatın 
gerçekle�ti�ini gösteren belgeler aranacaktır. Transferi yapan banka ile kredinin kullanımına 
aracılık eden bankanın farklı olması halinde, kullanıma aracılık eden bankaya transfere ili�kin 
yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. 

1.5. TÜRK�YE’DE �� YAPAN YABANCI MÜTE�EBB�SLERCE YURT  
       DI�INDAN SA�LANAN KRED�LER 

Yurt dı�ından sa�lanan bu tür krediler Türk lirası olarak kullanılacak ve yabancı 
müte�ebbislerce Türkiye’de yapılan i�in tevsiki kaydıyla, bankalar aracılı�ıyla ödeme 
yapılacaktır. 

Kredinin vadesi, yapılan i�in süresi ile sınırlı olacaktır. 

Kredi geri ödemeleri, getirilen döviz tutarını a�mamak kaydıyla, kullanıma aracılık eden 
banka tarafından cari kurdan döviz transferi suretiyle gerçekle�tirilecektir. 

Bu kredilerle ilgili faiz ve di�er masrafların transfer edilebilmesi için Hazine 
Müste�arlı�ı'ndan izin alınması gerekmektedir. 

1.6. TÜRK�YE'DE YERLE��K K���LERCE YURT DI�INDAN TÜRK L�RASI  
       KRED� SA�LANMASI 

Türkiye’de yerle�ik ki�iler Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 
17/a maddesine göre yurt dı�ından kredi temin etmeleri ve bu kredileri bankalar aracılı�ıyla 
kullanmaları serbest oldu�undan, uluslararası piyasalardaki banka ve kredi kurumlarından Türk 
lirası kredi sa�layabilirler. Bu krediler yurt dı�ından sa�lanan döviz kredisi hükümlerine göre 
de�erlendirilecektir. Ancak Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu yönünden Türk lirası kredi 
veya Dövize Endeksli Türk lirası kredilere uygulanan esaslara tabi tutulacaktır.1  

Bu krediler bu Genelgemizin Bölüm III. 1 "Yurt Dı�ından Kredi Alınması" kısmında 
açıklanan faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılabilir. Bu kredilerin geri ödemesi(ana para, 
faiz ve masraflar) Türk Lirası ile yapılabilece�i gibi ana para ve faiz alaca�ının kredi verenin 
yapaca�ı ba�vuruya istinaden döviz olarak geri ödenmesi de mümkündür. Kredilerin geri 
ödemesi ihracat ve hizmet bedellerinden mahsuben veya bedeli Döviz Tevdiat Hesabından ya da 
banka kaynaklarından kar�ılanmak suretiyle geri ödenebilir. Kredinin alı�ı sırasında Türk lirasına 
göre de�i�iklik yapılarak Döviz Alım Belgesi düzenlenir. Kredinin geri ödemesinde ise Türk 
Lirası ile ödeniyorsa Türk Lirası Transfer Belgesi, döviz ile ödeniyor ise Döviz Satım Belgesi 
düzenlenmesi gerekmektedir. Kredi geri ödemelerinin, krediye aracılık eden banka veya ba�ka 
bir banka tarafından yapılması mümkündür. Kredinin kapatılması sırasında yukarıda belirtilen 
di�er kredilerin kapatılmasında uyulması gereken esas ve usullere göre i�lem yapılacaktır. 
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Türkiye’de yerle�ik gerçek ki�ilerin konut alımlarının ve tüketici ihtiyaçlarının 
finansmanı amacıyla yurt dı�ındaki bankalardan Türk Lirası kredi kullanılması mümkün 
bulunmamaktadır.1

1.7. KIYMETL� MADENLER BORSASI ÜYES� BANKALARCA YURT DI�INDAN 
ALTIN KRED�S� SA�LANMASI2

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ili�kin 2000-32/25 sayılı 
Tebli�’in 9. maddesi çerçevesinde, Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı 
kurulu�ları kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile kendileri ya da mü�terileri 
nam ve hesabına yurt dı�ından altın kredisi alabilirler. Söz konusu krediler yoluyla yurda 
sokulan i�lenmemi� altının üç gün içinde �stanbul Altın Borsası’na teslimi ve bu Borsada tescil 
i�leminin yapılması zorunludur. 

Kıymetli Madenler Borsası üyesi bankalarca, 32 sayılı Karara ili�kin 2000-32/25 sayılı 
Tebli�in 9. maddesi çerçevesinde mü�terileri nam ve hesabına altın kredisi temin edildi�inde, 
kredi sözle�mesinin bir örne�inin bankalarca saklanması, gerek kendi nam ve hesabına gerekse 
mü�teri nam ve hesabına bankalarca kredi olarak temin edilen i�lenmemi� altının 1000 ayar 
kar�ılı�ına tekabül eden has altın miktarı esas alınarak, faiz ve komisyonlar da dahil olmak üzere 
kredi hesabının altın olarak takip edilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu altın kredilerinin anapara geri ödemeleri ile faiz ve komisyon ödemelerinin, 
kredi anla�masında yer alan ko�ullar çerçevesinde i�lenmemi� altının (en az 995/1000 saflıkta 
bar veya külçe halinde) teslimi suretiyle yapılması esastır. Kredi sözle�mesinde döviz ile geri 
ödemenin öngörülmesi halinde, kredi anapara geri ödemeleri ile faiz ve komisyon ödemelerinin, 
sözle�mede belirtilen �artlara istinaden yapılması gerekmektedir. 

Kıymetli Madenler Borsası üyesi bankalar, kendi nam ve hesaplarına yurt dı�ından temin 
ettikleri altın kredisi konusu altınları �stanbul Altın Borsası’na teslim ettikten ve bu Borsada 
tescil ettirdikten sonra, bu altın kredileri kar�ılı�ında bu Genelgemizin “2.4. Bankalarca Altın 
Kredisi Açılması” maddesi kapsamında Türkiye’de yerle�ik kuyumculukla i�tigal eden gerçek 
ve tüzel ki�ilere bankacılık mevzuatı dahilinde altın kredisi açabilirler. 

1.8. BAKANLIK �ZN�

Yukarıda belirtilen �ekiller dı�ında �artlar ta�ıyan krediler Bakanlı�ın iznine tabidir. 
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2. KRED� AÇILMASI 

2.1.TÜRK�YE’DE YERLE��K BANKALARCA DÖV�Z KRED�S� AÇILMASI 

Türkiye'deki bankalar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17’nci 
maddesinin "b" fıkrasında belirtilen ki�ilere yurt dı�ındaki döviz ödemesi gerektiren i�lemlerinde 
kullanılmak üzere döviz olarak, Türkiye'deki harcamaları için Türk lirası olarak kullanılmak 
kaydıyla, döviz kredisi açabilirler. Bunun dı�ında Türkiye'de yerle�ik ki�ilere döviz kredisi 
açılması mümkün de�ildir.  

Bankalar tarafından açılan döviz kredilerinin süresi, açıldı�ı faaliyete göre belirlenir. 

Bu kredilerin açılmasında, Bankalar Kanunu’ndaki kredi açılmasına dair sınırlamalara ve 
esaslara uyulması gerekmektedir. 

Bankalar, kullandıracakları döviz kredilerine ait anapara, faiz ve di�er masraf 
kar�ılıklarının zamanında yurda getirilmesi ile ilgili önlemleri almak ve bu hususu izlemekle 
yükümlüdürler. Zamanında yurda getirilmeyen dövizler hakkında Hazine Müste�arlı�ı’na söz 
konusu bankalarca yazılı bildirimde bulunulacaktır.

Türkiye’de yerle�ik bankalarca Türkiye’de yerle�ik ki�ilere açılacak döviz kredileri, 
Türkiye’de yerle�ik ba�ka bir bankaya, bu banka nezdinde açılacak geçici döviz hesabına döviz 
kredisi oldu�u hususu belirtilerek devredilmek suretiyle yurt dı�ı döviz ödemeleri için döviz 
olarak kullanılabilecektir.1

Bankalar döviz pozisyonlarındaki dövizler kar�ılı�ında, a�a�ıda belirtilen �ekillerde döviz 
kredisi açabilirler. 

2.1.1. �HRACAT, �HRACAT SAYILAN SATI� VE TESL�MLER �LE DÖV�Z  
          KAZANDIRICI FAAL�YETLER�N F�NANSMANI �Ç�N TÜRK�YE’DE  
          YERLE��K K���LERE AÇILACAK DÖV�Z KRED�LER�

�hracatın finansmanı amacıyla verilecek döviz kredilerinin vadesi azami 18 aydır. Gemi 
in�a ve ihracının finansmanı için kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) 24 aydır. Dahilde 
��leme �zin Belgesi veya Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi kapsamında gemi in�a ve ihracı 
ile di�er faaliyetlerin ihracının finansmanı amacıyla sa�lanan kredilerin vadeleri ise bu belgelerin 
süresi kadar (ek süreler dahil) olabilecektir. �hracatın finansmanı amacıyla 18 aydan kısa vadeli 
olarak kullandırılan krediler bankalarca 18 aya kadar uzatılabilir. Bu süre hazır gemi ihracı hariç, 
gemi in�a ve ihracının finansmanı için kullanılacak kredilerde 24 aya; gemi ve di�er faaliyetlerin 
ihracatı için verilen kredilerde ise Dahilde ��leme �zin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç �stisnası 
Belgesi süresi sonuna kadar uzatılabilir. �lgililerin bu süreleri a�an uzatma talepleri, �hracatı 
Te�vik Mevzuatında öngörülen esas ve usuller dahilinde mücbir sebep ve fevkalade hal 
durumları da dikkate alınarak Dı� Ticaret Müste�arlı�ı'nın konuya ili�kin tebli�leri çerçevesinde 
sonuçlandırılır. 
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Bu madde kapsamında, 

a) Yurt dı�ında i� yapan Türk müte�ebbislerinin, yurt dı�ındaki i�leri ile ilgili olarak bu 
müte�ebbislere ve Uluslararası Yurt �çi �haleler ile Savunma Sanayi Projelerini üstlenen 
Türkiye'de yerle�ik ki�ilere, bankalarca açılacak krediler 2.1.5 ve 2.1.6. maddeleri kapsamında 
de�erlendirilecektir. 

b) Turizm müesseseleri ve seyahat acenteleri ile gemi bakım ve onarım hizmetleri veren 
Türkiye’de yerle�ik firmalara bankalarca açılacak krediler 2.1.6.A. maddesi kapsamında 
de�erlendirilecektir. 

Bankalar tarafından verilen döviz kredisi, mü�terinin krediyi kullandı�ı tarihte banka 
aktiflerine döviz olarak intikal ettirilir ve muhasebe kayıtlarında döviz olarak takip edilir. Aktifte 
geçici bir hesaba alınan kredi, geçici hesaptan Türk lirası veya döviz olarak bu genelgemizde 
öngörülen esas ve usuller dahilinde kısım kısım kullanılabilir ve dekont düzenlenir. Bu sırada 
Döviz Alım Belgesi ve Döviz Satım Belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. 

Vade, kredinin mü�teri tarafından kullanılmaya ba�ladı�ı tarihten (aktife girdi�i tarihten) 
itibaren ba�lar. 

Bu krediler döviz veya Türk lirası olarak kullanılabilecektir. 

2.1.1.1. Kredinin Döviz Olarak Kullanılması (Döviz Ödemesi Gerektiren  
             ��lemlerde Kullanılması) 

Kredi: ihracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerde 
bulunanlara, bu faaliyetleriyle ilgili döviz ödemesi gerektiren i�lemlerde kullanılmak üzere, 
Dahilde ��leme �zin Belgesi kapsamında bu belgede belirtilen ithalat tutarını a�mamak kaydıyla 
ve belge süresi kadar verilebilecektir. Kredinin kullanılı�ı sırasında, bu i�lemlerde kullanılaca�ı 
yazılı olarak beyan edilecektir. 

�hracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyeti 
yapanların krediyi döviz olarak kullanabilmeleri için mutlaka Dahilde ��leme �zin Belgesi almı�
olmaları ve söz konusu belgede döviz tahsisinin öngörülmü� olması gerekmektedir. 

Kullanımlar, geçici bir döviz hesabından Dahilde ��leme �zin Belgesi kapsamındaki 
ithalat i�lemleri ile yine bu kapsamdaki döviz ödemesi gerektiren di�er i�lemler için yurt 
dı�ındaki lehdarlara döviz veya Türk lirası transferi suretiyle gerçekle�tirilecektir. �thalat 
bedellerinin ödenmesine ili�kin i�lemler Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün talimatlarına, döviz 
ödemesi gerektiren di�er ödemelere ili�kin i�lemler ise Görünmeyen ��lemlere �li�kin 
Genelgemiz esaslarına göre yapılacaktır. Döviz Satım Belgesi döviz transferi sırasında 
düzenlenmeyecek, kredinin geri ödenmesi sırasında düzenlenecektir. �thalata ili�kin gümrükçe 
tasdikli Gümrük Beyannamesi üzerine “mal bedeli, (döviz tutarı ve transfer tarihi yazılacaktır.) 
Türkiye’deki bankalarca verilmi� döviz kredisiyle ilgili geçici döviz hesabından kar�ılandı�ından 
Döviz Satım Belgesi düzenlenmemi�tir.” �eklinde not konulacaktır. (Bu esas bedeli Türkiye’deki 
bankalarca açılan di�er döviz kredilerinden ödenecek ithalat için de geçerlidir.) Geçici döviz 
hesabından kullanım yapanlar lehine çek düzenlenmeyecek, efektif verilmeyecektir. Kredinin 
döviz tevdiat hesabına alınması mümkün bulunmamaktadır. 
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Bankalar bu kredilerin Dahilde ��leme �zin Belgesi kapsamı ithalat ve döviz ödemesi 
gerektiren di�er giderlerin ödenmesinde kullanılıp kullanılmadı�ının tespiti için bedelleri 
krediden ödenen ithalatla ilgili gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannamesi veya hizmet ithali ile 
ilgili belgelerin üzerine kredi referans numarası ve Dahilde ��leme �zin Belgesinin tarih ve 
sayısını yazarak onaylayacaklardır. Ayrıca Dahilde ��leme �zin Belgesine krediden ödenen 
ithalata ait gümrük beyannamesi tarih ve sayısı ile ithalat tutarı ve döviz tahsis edilen di�er 
giderler konusu döviz tutarı, transferi yapan bankalar tarafından yazılıp onaylanacaktır. 

Dahilde ��leme �zin Belgesi alınmak suretiyle kullanılan bu döviz kredilerinde, sadece 
�hracatı Te�vik Mevzuatında yer alan taahhüdün aranması yeterlidir. Bu konudaki i�lemler, Dı�
Ticaret Müdürlü�ümüzün talimatları çerçevesinde yapılacaktır. 

2.1.1.2. Kredinin Türk Lirası Olarak Kullanılması 

Kredi, bankalar tarafından bankacılık teamülleri çerçevesinde ihracat, ihracat sayılan satı�
ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere açılacaktır. Bu 
kredi ihracatın finansmanı için belgesiz olarak kullandırılacaktır. Ancak ihracat sayılan satı� ve 
teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetler için mutlaka Dahilde ��leme �zin Belgesi veya Vergi, 
Resim ve Harç �stisnası Belgesi almı� olması gerekmektedir. Bu krediler Dı� Ticaret 
Müdürlü�ümüzün konuya ili�kin genelgeleri çerçevesinde kullandırılacaktır. 

Kredinin kısım kısım kullanılması veya vadeden önce kısmen veya tamamen ödenip 
tekrar kullanılmaya ba�lanması halinde, tahsilat ve ödemeler aynı kredi sözle�mesine istinaden 
yapıldı�ından, her bir kısmi kullanım yeni bir kredi olarak mütalaa edilmeyecek ve ilk 
kullanımla belirlenen kredi vadesinde de�i�iklik yapılmayacaktır. 

Kredi, aktiflerde geçici bir hesaba alındıktan sonra firmalara ihracatın, ihracat sayılan 
satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmetler ve faaliyetlerin finansmanı amacıyla 
Türkiye'deki harcamaları için bu hesaptaki dövizler kar�ılı�ı Türk lirası ödenecektir. 

Türk lirası olarak kullandırılan döviz kredisinin, ihracatın finansmanında kullandırılmak 
üzere açılmı� olması halinde, te�vik tedbirlerinden yararlandırılması için Dahilde ��leme �zin 
Belgesi veya Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi alınması gerekmemektedir. Yurt dı�ında i�
yapan Türkiye’de yerle�ik Türk müte�ebbisleri ve uluslararası ihaleye çıkarılan kamu projelerini 
üstlenen firmalar ile Savunma Sanayi Müste�arlı�ı tarafından onaylanan savunma sanayi 
projelerini üstlenen firmaların söz konusu i�leriyle ilgili alacakları kredilerin kullanımı bu 
genelgemizin ilgili bölümlerinde açıklanmı�tır.  

�hracat, Dahilde ��leme �zin Belgesi veya Vergi, Resim, Harç �stisnası Belgesi 
kapsamındaki ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için 
Türk lirası olarak kullandırılacak döviz kredilerinde, sadece �hracatı Te�vik Mevzuatında yer 
alan taahhüdün aranması yeterlidir. Bu konudaki i�lemler, Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün 
talimatlarına göre yapılacaktır. 
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Bu nedenle Dahilde ��leme �zin Belgesi veya Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi 
kapsamındaki faaliyetlerin finansmanı için Türk lirası olarak kullanılan döviz kredilerinin banka 
riskinin kapatılmasında da, Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün talimatlarına göre i�lem yapılacaktır.  

Döviz kredisinin kapatılması sırasında, Döviz Alım Belgesi ile teslim ya da faaliyetin 
yapıldı�ını gösteren belgelerin asıllarının aranmasına gerek bulunmamaktadır. Kredinin Türk 
lirasının iadesi suretiyle kapatılması sırasında döviz satım belgesi düzenlenmez. 

Döviz kredilerinin ihracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler veya döviz kazandırıcı 
faaliyetlerden sa�lanan bedellerle kredi riski kapatılabilece�i gibi vadesinde kredi sözle�mesi 
�artlarına göre Türk lirası ile de kapatılabilir. 

2.1.2. TRANS�T T�CARET�N F�NANSMANI AMACIYLA AÇILAN DÖV�Z  
          KRED�LER�

Türkiye’de yerle�ik ki�iler tarafından gerçekle�tirilecek transit ticaretin finansmanı 
amacıyla bankalarca döviz kredisi açılması mümkündür. 

Transit ticaret tacirince satı� bedeli henüz tahsil edilmeden alı� bedelinin transferinde 
kullanılmak üzere, bankalar tarafından Transit Ticaret Formunda beyan edilen alı� tutarı kadar 
döviz kredisi kullandırılabilir. 

Satı� bedeli tahsil edilmi� ise finansman ihtiyacı kalmayaca�ından, kredi kullandırılamaz.  

Kredi, Transit Ticaretin gerçekle�tirilece�i bankada geçici bir döviz hesabına alınmak 
suretiyle, sadece döviz olarak kullandırılacaktır. Kredi, bu döviz hesabından, satın alınacak 
malların bedelinin, yurt dı�ına transfer edilmesi suretiyle kullandırılacaktır. Bu i�lem sırasında 
dekont düzenlenecektir. Kredi hesabından kullanım kar�ılı�ı ilgililere efektif veya çek olarak 
verilemez. Kredi, döviz tevdiat hesabına alınamaz ve Türkiye'de döviz veya Türk lirası olarak 
kullanılamaz.  

Transit ticarete ili�kin kredilerin vadesi, alı� bedelinin havale tarihinden itibaren en çok 
transit ticaret hesabının kapatılması için belirlenen (180 gün veya ülke bazında farklıla�tırılmı�
döviz getirme süresi 270 veya 365 gündür.) süreler kadar olup kullanılan kredinin faiz ve 
masraflarıyla birlikte toplamından az olmamak kaydıyla aynı transit ticaret faaliyetinden elde 
edilen döviz tutarının yurda getirilerek bankalara satılması zorunludur. Eksik getirilmesi halinde, 
gerçekle�meme oranında istisna edilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi bankaca ilgili 
vergi dairesine yatırılacaktır. 
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Kredi taahhüt hesabının kapatılması sırasında bankalarca Döviz Alım Belgesi firma ve 
banka nüshası ile alı� ve satı� faturası üzerine gerekli notlar konularak birbirleriyle 
irtibatlandırılacaktır. 

Kredinin verilmesi sırasında, kredinin döviz olarak kulandırılması sebebiyle bir döviz 
satı�ı olmayaca�ından, Döviz Satım Belgesi düzenlenmeyecektir. 

Kredi transit ticaretten elde edilen satı� bedeliyle ödeniyor ise döviz alı�ının yapıldı�ı 
(Döviz Alım Belgesinin düzenlendi�i) tarihte Döviz Satım Belgesi düzenlenecektir. 

Kredi, Türk lirası ile geri ödeniyor ise geri ödeme tarihinde döviz satı�ı yapılarak Döviz 
Satım Belgesi düzenlenecektir. 

Kredi, transit tacirinin Döviz tevdiat hesabından ödeniyor ise Döviz Satım Belgesi 
düzenlenmeyece�i tabiidir. 

Kredinin Transit Ticarette kullanılmasında bu genelgemizde yer almayan hususlarda, Dı�
Ticaret Müdürlü�ümüzün 4 Temmuz 2001 tarih ve YB/45 sayılı genelgesinde öngörülen esas ve 
usuller dahilinde i�lem yapılacaktır. 

2.1.3.  3226 SAYILI F�NANSAL K�RALAMA KANUNU ÇERÇEVES�NDE  
           TÜRK�YE’DE FAAL�YET GÖSTEREN F�NANSAL K�RALAMA 
           ��RKETLER�NE AÇILAN B�R YIL VADEL� DÖV�Z KRED�LER�

Bu döviz kredilerinin vadesi en fazla bir yıldır. Söz konusu krediler, kiracıları ihracatçılar 
ile yurt içinde veya yurt dı�ında döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan ki�iler olan 
Türkiye’de yerle�ik finansal kiralama �irketlerine açılacaktır. 

Bu döviz kredilerinin, finansal kiralama �irketleri tarafından, finansal kiralama konusu 
malların (makine, teçhizat vs.) yurt dı�ından ithali için döviz olarak, Türkiye’den temini 
amacıyla Türk lirası olarak kullanılması mümkündür.

Kredilerin döviz olarak kullanımında, geçici bir hesaba alınan dövizler, ibraz edilen 
ithalata ili�kin belgelere istinaden yurt dı�ına transfer edilmek suretiyle kullandırılacaktır. Geçici 
döviz hesabından kullanım yapanlar lehine çek düzenlenmeyecek veya efektif verilmeyecektir. 
Kredinin döviz tevdiat hesabına alınması mümkün de�ildir. 

Yurt dı�ında taahhüt i�leri üstlenen firmaların finansal kiralama anla�maları konusu 
mallarının kullanımı da yurt dı�ında olacaktır. 

Finansal kiralama �irketleri ile sözle�me yapmı� olan; 

- ihracatçılar mal ihracı i�lemlerinden, 

- döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunanlar bu faaliyetlerden 

elde ettikleri dövizlerin (var ise zorunlu döviz devrinin bankaca üstlenilmesi halinde) 
tamamını kira bedeli olarak alı�ını yaptırmaksızın finansal kiralama �irketlerine 
devredebileceklerdir.1
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Kira bedeli olarak devredilen bu dövizlerin finansal kiralama �irketlerine açılan 
kredilerin geri ödemesinde kullanılabilmesi için, mal veya hizmet ihracı ile buna ait bedellerin 
tahsilinin kredi vadesi içinde yapılması gerekmektedir. 

Mal ihracında ihracat hesabının, Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi veya Dahilde 
��leme �zin Belgesi kapsamındaki satı�, teslim veya hizmet ihracında ihracat taahhüdünün 
kapatılması için Döviz Alım Belgesine ihtiyaç duyuldu�undan, bu hallerde mal veya hizmet 
ihracatçısı adına fiktif Döviz Alım Belgesi, finansal kiralama �irketi adına fiktif Döviz Satım 
Belgesi düzenlenerek üzerlerine birbiri ile irtibat sa�layacak not konulacaktır. 

Kira bedeli dövizler alı�ı yapılmaksızın finansal kiralama �irketi adına açılacak döviz 
hesabına aktarılacaktır. Kredi geri ödemeleri finansal kiralama �irketince kredi vadesinde bu 
hesaptan yapılacaktır. 

Mal ihracatçısı, serbest tasarrufuna bırakılan % 30'larla veya Dahilde ��leme �zin Belgesi 
veya Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesine ba�lanmamı� hizmet ihracatçısı bu faaliyetinden 
elde etti�i dövizlerle kira bedellerini ödemek isterse kreditör bankaya bu durum Döviz Alım 
Belgesi ve Döviz Satım Belgesi dı�ındaki belgelerle tevsik edilecektir. 

2.1.4. YATIRIM TE�V�K BELGES� KAPSAMINDA TÜRK�YE’DE  
          YERLE��K K���LERE AÇILACAK DÖV�Z KRED�LER� �LE  
          KAMU KURULU�LARINCA TE�V�K BELGES�Z YATIRIM  
          MALI ALIMLARININ F�NANSMANI �Ç�N AÇILACAK DÖV�Z  
          KRED�LER�

2.1.4.1. Kredinin Yatırım Te�vik Belgesi Kapsamındaki �htiyaçların 
             Finansmanında Kullanılması  

Bankalar tarafından Yatırım Te�vik Belgesinin Yabancı Kaynak Bölümünde iç kredi, dı�
kredi veya döviz kredisi alması öngörülen firmalara bu kredilerin toplam tutarı kadar Yatırım 
Te�vik Belgesinin istinat etti�i Karar ve Tebli�lerde belirtilen öz kaynak yabancı kaynak 
oranının bozulmaması ve yabancı kaynak tutarlarının a�ılmaması kaydıyla a�a�ıda belirtilen 
"Yatırım Te�vik Belgesi Kapsamında Kullandırılacak Kredilere �li�kin Esas ve Usullere" göre 
kredi kullandırılacaktır. 1

2.1.4.2. Kredinin, Kamu Kurulu�larınca Te�vik Belgesiz Yatırım Malı  
             Alımlarının Finansmanı Amacıyla Kullanılması 

Kredi, kamu kurulu�larınca te�vik belgesiz yatırım malı alımlarının finansmanı amacıyla, 
vade kısıtlaması olmaksızın kullanılabilecektir. Kredinin Türk lirası kullanımı, anılan malların 
Türkiye’den temini halinde mümkündür. Kredinin kullanılmasıyla ilgili olarak 2.1.4.1 fıkrasında 
belirtilen esaslara göre i�lem yapılacaktır. 
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2.1.4.1 ve 2.1.4.2 maddelerinde belirtilen kredilerin kapatılması 

Bankalarca söz konusu krediler, döviz gelirleri yanında Türk lirası ile de kapatılabilecektir. Ba�ka 
bir deyi�le kredilerin geri ödemeleri döviz gelirleriyle yapılabilece�i gibi Türk lirasıyla da 
yapılabilecektir.1

2.1.4.3.Yatırım Te�vik Belgesi Kapsamında Kullandırılacak Kredilere  
             �li�kin Esas ve Usuller 

Yatırımlarda Devlet Yardımları ile ilgili Karar ve Tebli�ler çerçevesinde düzenlenen Yatırım 
Te�vik Belgelerinin "Yabancı Kaynak" bölümünde yer alan ve a�a�ıda tanımı yapılan iç kredi, dı� kredi 
ve döviz kredilerinin bankalar tarafından Yatırım Te�vik Belgesinde belirtilen yabancı kaynak tutarının 
a�ılmaması ve Karardaki özkaynak oranının bozulmaması ko�uluyla, genelgemizin ilgili bölümlerinde ve 
a�a�ıda öngörülen esas ve usullere göre döviz kredisi kullandırılacaktır. 

1) Yatırım Te�vik Belgesi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde;2

a) iç kredi: Türkiye'de yerle�ik ki�ilerin yurt içindeki bankalardan, Bankalar Kanunu ve bu 
Kanuna ili�kin mevzuata göre Türk lirası olarak sa�ladıkları nakdi kredilerini, 

b) döviz kredisi: Türkiye'de yerle�ik ki�ilerin yurt içindeki bankaların kendi kaynaklarından 
Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı'na göre Türk lirası veya döviz olarak kullandıkları nakdi döviz 
kredilerini, 

c) dı� kredi: Türkiye'de yerle�ik ki�ilerin, yurt dı�ından sa�ladıkları, Türk Parası Kıymetini 
Koruma Mevzuatı'na göre Türk lirası veya döviz olarak kullandıkları nakdi döviz kredilerini, 

ifade etmektedir. 

d) kaim belge: A ve B sayılı kaim Yatırım Te�vik Belgesi, Yatırım Te�vik Belgesinin zayi 
olması, okunamayacak kadar yıpranmı� olması ve tamamlama vizesi yapılması hallerinde 
düzenlenmektedir. A ve B sayılı kaim Yatırım Te�vik Belgesi normal Yatırım Te�vik Belgesi ile aynı 
özellikleri ta�ımaktadır. Kaim olmayan belgeler (ilk düzenlenen belge) ile kaim belgeler arasında 
uygulama esasları açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır.3

2) Yatırım Te�vik Belgesinin istinat etti�i Karar ve Tebli�lerde belirtilen asgari özkaynak 
oranının (mevzuatta aksine bir hüküm olmadıkça) muhafaza edilmesi zorunludur. Yatırım Te�vik 
Belgesinde "yatırım finansmanı" ba�lı�ı altında "yabancı kaynaklar" bölümünde yer alan iç kredi, dı�
kredi ve döviz kredisinden herhangi birisi, ikisi veya hepsi birlikte (Karardaki özkaynak oranının 
bozulmaması ve yabancı kaynaklar tutarının a�ılmaması kaydıyla) Yatırım Te�vik Belgesinde de�i�ikli�e 
gerek olmaksızın bankalar tarafından do�rudan kullandırılabilir veya yurt dı�ından kullanımına aracılık 
edilebilir. 

3) Yatırım Te�vik Belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını a�mamak ko�uluyla bir (1) yıl ve 
daha uzun vadeli olarak yurt içinden veya yurt dı�ından sa�lanan krediler yatırım kredisi olarak 
nitelendirilir. 
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Dolayısıyla Yatırım Te�vik Belgesi (YTB) kapsamında kullanılacak yatırım kredilerinde, vadenin en az 
bir (1) yıl (365 gün) veya daha uzun süreli olması gerekmektedir. 

Bir (1) yıl veya daha uzun vadeli kredi tanımından; anapara geri ödemeleri ile birlikte ortalama vadesi 
(anapara ödemelerinin ödeme tarihlerine göre a�ırlıklı ortalaması) bir yıldan uzun olan kredilerin anla�ılması 
gerekmektedir. Ortalama vadesi bir (1) yılın altında kalan krediler yatırım kredisi olarak YTB kapsamında 
de�erlendirilemez. Bu nedenle vadesi bir (1) yılın altında kalan kredilerin YTB ile ili�kilendirilmemesi 
gerekmektedir. Bu kredilerde ortalama vadenin hesaplanmasında uygulanacak yöntem konusunda ise Bankacılık ve 
Finansal Kurulu�lar Genel Müdürlü�ümüzün 5 A�ustos 1996 tarih ve 96/2 sayılı genelgesinin esas alınması 
gerekmektedir.1

YTB kapsamında bir (1) yıldan uzun vadeli olarak kullandırılan veya kullanımına aracılık edilen kredilerin 
bir (1) yıldan önce kapatılması durumunda, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisinin cezai 
faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.2 Buna göre, vadesi bir (1) yılın altına dü�mesinden dolayı YTB 
kapsamında de�erlendirilmeyen bu tür kredilerin; 

a- Yurt dı�ından nakdi döviz kredisi �eklinde (dı� kredi olarak) sa�lanmı� olması durumunda, fon kesintisi 
oranı bu tür krediler için % 3 olarak belirlendi�inden, bu oran üzerinden KKDF hesaplanması ve cezai faiz 
uygulanması, 

b- Yurt içindeki bankalardan iç kredi (Türk Lirası kredi) veya döviz kredisi �eklinde 2004/7633 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının yayımından önce (29 Temmuz 2004 tarihinden önce) kullandırılmı� olması durumunda, 
bu tarihten önce geçerli olan oranlar üzerinden KKDF hesaplanması ve cezai faiz uygulanması, 

c- Yurt içindeki bankalardan iç kredi (Türk Lirası kredi) veya döviz kredisi �eklinde 2004/7633 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının yayımından sonra (29 Temmuz 2004 tarihinden sonra) kullandırılmı� olması durumunda 
ise fon kesinti oranı % 0 (sıfır) olarak belirlendi�inden kesinti ve cezai faiz uygulanmaması 

gerekmektedir.3

4) Bankalarca YTB kapsamında döviz kredisi kullandırıldı�ında veya dı� kredi kullanımına aracılık 
edildi�inde YTB eki "Kredi ve Döviz Kullanım Formu" üzerine kullanılan kredinin  

- cinsinin, 

- döviz satı� kurunun, 

- döviz tutarı ve Türk lirası kar�ılı�ının, 

- kullanım tarihinin  

mutlaka yazılarak onaylanması ve YTB'deki kredi tutarından dü�ülmesi �arttır. 

YTB eki "Kredi ve Döviz Kullanım Formu"na i�lenmeyen krediler YTB kapsamında kullanılmı� kredi 
olarak kabul edilmeyecektir. Bu kredilere uygulanan (KKDF) istisna var ise müeyyide uygulanarak tahsil edilmesi 
gerekmektedir.4

5) YTB'de kredi tutarının Türk lirası olarak gösterilmesi nedeniyle YTB'nin "Kredi ve Döviz Kullanım 
Formu"na i�lenmesi gereken döviz kredilerinin Türk lirası kar�ılı�ının hesaplanmasında bankalar tarafından, bu 
kredilerin kullanım tarihindeki Merkez Bankası döviz satı� kurları esas alınacaktır. 

6) YTB kapsamında, YTB'nin düzenlendi�i (istinat etti�i) Kararnamede öngörülen asgari özkaynak-
yabancı kaynak oranı bozulmamak ve yabancı kaynak tutarı a�ılmamak kaydıyla, bankalar tarafından yabancı 
kaynak bölümünde yer alan iç kredi, dı� kredi ve döviz kredisinin kullandırılması esastır. Aksine durumlarda, fazla 
kullandırılan krediye tekabül eden KKDF istisnası yönünden Mülga Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
Hakkında 4 Seri Numaralı Tebli� hükümlerine göre i�lem yapılacaktır. 

7) YTB'de kayıtlı olan de�erler nihai de�erler olmayıp, yatırımın her a�amasında tevsik edilen bilgi ve 
belgelere istinaden yapılacak de�erlendirme sonucunda YTB'yi düzenleyen merci (Hazine Müste�arlı�ı veya ilgili 
odalar) tarafından de�i�iklik yapılabilir. 

Di�er taraftan, bankalarca YTB'nin yabancı kaynak bölümünde yer alan kredi tutarının Maliye 
Bakanlı�ınca her yıl belirlenen yeniden de�erleme oranları dikkate alınarak, 2000/1821 sayılı Kararın 
uygulanmasına ili�kin 2001/1 sayılı Tebli�in yürürlük tarihi olan 18 �ubat 2001 tarihi ile 2003/3 sayılı Tebli�in 
yürürlük tarihi olan 17 Temmuz 2003 tarihleri arasında yapılan artırımlar geçerlili�ini korumaktadır.5 
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Yatırım Te�vik Belgesinin sabit yatırım tutarında % 100’ün üzerinde meydana gelecek artı� ya 
da % 50’nin üzerindeki azalı�larda yatırımcılar, belgenin halen geçerli olması kaydıyla Yatırım Te�vik 
Belgesini düzenleyen merciye müracaat ederek, Yatırım Te�vik Belgesinin revizesini talep edebilirler. 
Ancak, kredi kullanımı yönünden yatırımcıların talep etmeleri halinde %100 ya da %50 oranlarına ba�lı 
kalınmaksızın Yatırım Te�vik Belgesi revize edilebilir.1

Yatırım Te�vik Belgesinin “yabancı kaynaklar” bölümünde kayıtlı kredi tutarının firmalara 
kullandırılması sırasında bankaların sorumlulu�u kredi tutarını geçmemek üzere firma talebi ve 
bankacılık kuralları çerçevesinde kredi i�lemlerini yürütmekle sınırlı olup bu limit içerisinde kalmak 
ko�ulu ile kullandırılan kredi miktarına tekabül eden harcamaların Yatırım Te�vik Belgesinde kayıtlı oran 
üzerinden özkaynaklardan kar�ılanması sorumlulu�u firmalara aittir.2

Tamamlama vizesi esnasında gerçekle�me de�erlerinin üzerinde vergi, resim ve harç istisnası ve 
kaynak kullanımını destekleme fonu istisnasından yararlanıldı�ının tespit edilmesi halinde fazladan 
uygulanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine 
göre tahsil olunur.3

8) Yatırım Te�vik Belgesi kapsamında kullanılacak kredilerde azami vade sınırı 
bulunmamaktadır. Yatırım Te�vik Belgesinde öngörülmü� bir iç kredi, dı� kredi veya döviz kredisinin 
vadesinin, belgenin süresi içinde kalması �art de�ildir. 

Kredi, Yatırım Te�vik Belgesinde belirtilen �artlara (örne�in, krediyle ilgili özel bir vade konmu�
ise bu vadeye uyulacaktır.) uygun olarak belge kapsamındaki i�lemleri için yatırımcının tercihleri 
do�rultusunda döviz ve/veya Türk lirası ihtiyaçlarının finansmanında kullanılacaktır. 

9) Kredinin tamamının veya bir kısmının döviz olarak kullanılması halinde belge kapsamında 
döviz ödemesini gerektiren i�lemlerde kullandırılacaktır. Döviz kredisinin, Yatırım Te�vik Belgesi 
kapsamında döviz ödenmesi gereken i�lemlerde kullanılabilmesi için, Yatırım Te�vik Belgesinin ithal 
makine bölümünde makine ve teçhizat ithalatının öngörülmü� olması ve bu tutar ile Yatırım Te�vik 
Belgesi eki ithal makine ve teçhizat listesinde ithal edilecek makine ve teçhizatın özelliklerinin belirtilmi�
olması kaydıyla, ithal edilecek makine teçhizat tutarında, Yatırım Te�vik Belgesinde yer alan yabancı 
kaynak-özkaynak oranının bozulmaması ve yabancı kaynak tutarının a�ılmaması kaydıyla döviz kredisi 
kullandırılacaktır. 

Kullanımlar, geçici bir döviz hesabından ibraz edilen ithalata veya hizmete ili�kin belgelere 
istinaden döviz veya Türk lirası olarak yurt dı�ındaki lehdara transfer edilmek suretiyle 
gerçekle�tirilecektir. �thalat bedellerinin ödenmesinden hesaplarının kapatılmasına  kadar  Dı�  Ticaret 
Müdürlü�ümüzün 13 Mayıs 2003 tarih ve 2003/YB-42 sayılı Genelgesine, döviz ödemesi gerektiren di�er 
i�lemlerde ise Görünmeyen ��lemlere ili�kin 13 Ocak 2000 tarih ve 2000/YB-4 sayılı Genelgemiz 
esaslarına göre i�lem yapılacaktır. Di�er hususlarda “Genel Esaslar” bölümündeki hükümlere uyulacaktır. 
Bu hesaptan kullanım yapanlar lehine çek düzenlenmeyecek, efektif verilmeyecektir. Kredinin ilgilinin 
döviz tevdiat hesabına alınması mümkün bulunmamaktadır. 
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Döviz olarak sa�lanmı� olan dı� kredinin Türkiye’de Türk lirası olarak kullanılacak kısmının 
alı�ı, bir kerede veya kısım kısım yapılarak ilgiliye Türk liraları ödenecektir. 

Dı� kredinin, yatırımın Türkiye’deki Türk lirası ihtiyaçlarının finansmanı için kullanılacak 
bölümü, yatırım henüz tamamlanmadı�ından, yatırım kredisi olarak dikkate alınacak, i�letme kredisi 
olarak nitelendirilmeyecektir. 

Yurt dı�ından sa�lanan ve Türk lirası olarak kullanılan i�letme kredilerinin, Yatırım Te�vik 
Belgesinde i�letme kredisi adı altında yer alan kredi kapsamına alınması mümkün de�ildir.  

10) Yatırım Te�vik Belgesi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerine ve belge kapsamında 
kredi ile ilgili yapılacak di�er i�lemlere Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisiistisnası uygulanmaması 
gerekmektedir. E�er bankalarca Yatırım Te�vik Belgesi kapsamında yapılan i�lemler nedeniyle sehven 
uygulanmı� Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası var ise uygulanan bu istisnanın Yatırım 
Te�vik Belgesinin kapatma vizesi beklenmeksizin bankalar tarafından uygulandı�ı tarih ile tahsilatın 
yapılaca�ı tarih arasındaki süre dikkate alınarak gecikme faizi ve cezası ile birlikte ilgili mevzuat 
hükümleri dahilinde ilgili banka tarafından ba�lı oldu�u vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.1

11) Bankalar, bu kredilerin yatırım te�vik belgesi kapsamındaki ithalat, hizmet ve döviz ödemesi 
gerektiren di�er giderlerin ödenmesinde kullanıp kullanılmadı�ının tespiti için bedeli krediden ödenen 
ithalatla ilgili gümrükçe tasdikli Gümrük Beyannamesi ve hizmet ithali ile ilgili faturaların üzerine kredi 
referans numaraları ile Yatırım Te�vik Belgesi tarih ve sayısını yazarak onaylayacaklardır. 

12) 5035 Sayılı Kanunun yürürlü�e girdi�i 1 Ocak 2004 tarihinden önce düzenlenen Yatırım 
Te�vik Belgesi kapsamında kredi kullandırımı nedeniyle yapılacak i�lemler Yatırım Te�vik Belgesinin 
istinat etti�i, Yatırım Te�vik Mevzuatı hükümlerine tabi oldu�undan, 31 Aralık 2003(dahil) tarihine kadar 

a) Yatırım Te�vik Mevzuatı kapsamında kullandırılan ayni ve nakdi kredilere, “�hracat ve 
Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç �stisnası Uygulanması Hakkında 4 Seri Numaralı Tebli�” esasları 
dahilinde vergi, resim ve harç istisnası uygulanmı� ise bu Tebli� esasları dahilinde uygulanan damga 
vergisi ve harç istisnasının Yatırım Te�vik Belgesinde kayıtlı bulunan ihracat taahhüdünün Hazine 
Müste�arlı�ı Te�vik ve Uygulama Genel Müdürlü�ü tarafından kapatılması a�amasında yapaca�ı 
de�erlendirme sonucuna göre tahsil veya terkin edilmesi gerekmektedir. 

b) Yatırım Te�vik Mevzuatı kapsamında bulunan ihracat taahhüdüne sayılan ihracata ili�kin 
gümrük beyannameleri aynı zamanda belgeli veya belgesiz ihracat kredi taahhüdüne sayılabilir. Belgeli 
veya belgesiz ihracat kredi taahhüdüne sayılan gümrük beyannamelerinin aynı zamanda Yatırım Te�vik 
Belgesi kapsamındaki ihracat taahhüdüne sayılması da mümkündür. 

c) Yatırım Te�vik Belgeleri kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili düzenlenen Genel Kredi 
Sözle�melerine damga vergisi istisnası uygulanması halinde, Genel Kredi Sözle�mesine imza koyan 
taraflardan bankanın ödemekle yükümlü oldu�u kısım da bu istisna kapsamında tutulmaktadır. Bu 
durumda, banka tarafından mü�teriye yansıtılacak bir damga vergisi olmadı�ından, banka adına bir gelir 
do�mamakta ve yatırılacak bir Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi bulunmamaktadır. Bu nedenle, 
bankalar tarafından Yatırım Te�vik Belgesi üzerine uygulanan damga vergisi istisnası nedeniyle Banka ve 
Sigorta Muameleleri Vergisi istisnasının uygulandı�ı �eklinde bir kayıt dü�ülmesine gerek 
bulunmamaktadır. 
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2.1.4.4. Yatırım Te�vik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Kredilerde Süre
              Uzatımı ve Vergi, Resim ve Harç �stisnası Uygulaması 

Yatırım Te�vik Belgesi kapsamında yurt dı�ından sa�lanan veya Türkiye'de faaliyette 
bulunan bankalar tarafından kullandırılan yatırım kredilerinin süresi, Yatırım Te�vik Belgesinin 
yürürlük süresinden sonra ilk düzenlenen kredi sözle�mesine istinaden sözle�mede belirtilen 
kredi tutarında bir artırım yapılmaması kaydıyla, özel hukuk kuralları çerçevesinde kredi 
sözle�mesi taraflarınca temdit edilebilir. 

Bu durumda kredi ile ilgili i�lemler 5035 sayılı Kanuna göre damga vergisi ve harçtan 
müstesna tutulacaktır. 

2.1.4.5. Yatırım Te�vik Belgesi Kapsamında Kullanılacak Ayni  
             Kredilerde Vergi, Resim ve Harç �stisnası Uygulaması 

Yatırım te�vik belgesi kapsamında sa�lanan ayni kredilerle ilgili olarak alıcı ile satıcı 
arasında düzenlenen ayni kredi sözle�mesi damga vergisi ve harçtan müstesna edilmeyecektir. 

Di�er taraftan, bu ayni kredi kapsamında alıcı firma tarafından poliçe üzerine verilecek 
kabul �erhi ve banka tarafından verilecek aval i�lemi dolayısıyla banka ile alıcı arasında 
düzenlenecek Genel Kredi Sözle�mesi damga vergisi ve harçtan müstesnadır. 

Ancak, Yatırım Te�vik Belgesi kapsamında kullanılacak ayni kredilere ili�kin 
sözle�melerin 1 yıl ve daha uzun süreli olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Bu durumda, 
Yatırım Te�vik Belgesi kapsamında kullanılacak ayni kredilerin Merkez Bankası döviz satı�
kurundan kar�ılı�ı Türk lirası, Yatırım Te�vik Belgesindeki yabancı kaynaklar bölümünde yer 
alan toplam Türk lirası kredi tutarından dü�ülecek ve Yatırım Te�vik Belgesinin Kredi ve Döviz 
Tahsis Kullanım Formuna i�lenecektir. 

Di�er taraftan bu istisnanın uygulanabilmesi için a�a�ıdaki hususlara dikkat edilecektir; 

- Ayni kredi; Yatırım Te�vik Belgesi eki, ithal ve yerli makine teçhizat listelerinde yer 
alan makine ve teçhizatın yurt içi ve yurt dı�ından bir yıl ve daha uzun vadeli alımını, 

- gayrinakdi kredi; Türkiye'de yerle�ik ki�ilerin yurt dı�ındaki finans kurulu�larından 
temin ettikleri veya Türkiye'deki bankalar tarafından verilen en az bir yıl süreli garanti, kar�ı 
garanti (kontrgaranti), teminat ve kefaletleri  

kapsamaktadır. 
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Bu nedenle, ayni ve nakdi kredilere ba�lı olarak ortaya çıkacak gayrinakdi krediler, teminat 
olarak kabul edilecek ve Yatırım Te�vik Belgesi kapsamında nakdi veya ayni herhangi bir kredi 
kullanılmadı�ı halde, belgede kayıtlı i�le ilgili olarak ortaya çıkabilecek gayri nakdi tanımına girecek 
i�lemlerde münhasıran gayrinakdi bir kredinin kullanıldı�ı kabul edilecektir.  

Buna göre, bir yıl ve uzun vadeli ayni kredi için verilecek teminatlarda bir yıl �artının aranmasına 
gerek bulunmamakta olup bir yıl ve uzun vadeli ayni kredinin ödenmesine ili�kin poliçeler ve banka avali 
damga vergisinden müstesnadır. 

2.1.5. YURT DI�INDA �� YAPAN TÜRK�YE’DE YERLE��K TÜRK  
          MÜTE�EBB�SLER�NE YURT DI�INDAK� ��LER�YLE �LG�L�  
          OLARAK AÇILAN KRED�LER 

Bankalar tarafından alınmı� izinler çerçevesinde yurt dı�ında i� yapan Türkiye'de yerle�ik Türk 
müte�ebbislerine; 

- yurt dı�ı müteahhitlik hizmetleri, 

- gümrük hattı dı�ı satı� ma�azacılı�ı, 

- dı� sularda denizyolu ta�ımacılı�ı, 

- yurt dı�ına karayolu ta�ımacılı�ı, 

- yurt dı�ına havayolu ta�ımacılı�ı 

faaliyetlerinin finansmanı amacıyla döviz kredisi açılabilecektir. Bu �ekilde kredi kullanacak 
Türk firmalarının yurt dı�ındaki faaliyetlerini tevsik etmeleri gerekmektedir. 

Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesinin olmadı�ı durumlarda, alınmı� izinler çerçevesinde yurt 
dı�ında i� yapan Türkiye’de yerle�ik müte�ebbislerinin “Yurt Dı�ında �� Yapan Türk Müte�ebbisi” oldu�u 
hususu a�a�ıda belirtilen belgelerden tespit edilecektir. Bu müte�ebbislerin döviz kredisi kullanabilmeleri 
için a�a�ıda belirtilen yetki belgeleri ile yurt dı�ı faaliyete ili�kin imzalanmı� sözle�melerini ibraz etmeleri 
gerekmektedir.1 A�a�ıdaki belgelerin ibraz edilememesi halinde ise bu kapsamda döviz kredisi 
kullandırılması mümkün bulunmamaktadır. Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi kapsamında 
kullandırılacak kredilerde ise söz konusu belgeler aranmayacaktır. 

1) Müteahhitlerin, 2 �ubat 1996 tarih ve 22542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt Dı�ı 
Müteahhitlik Hizmetlerine �li�kin Tebli� gere�ince Bayındırlık ve �skan Bakanlı�ından alınmı� Yurt Dı�ı 
Müteahhitlik Belgesi, 

2) Gümrüksüz satı� ma�azalarının, 13 Ekim 2006 tarih ve 26318 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Gümrüksüz Satı� Ma�azaları Yönetmeli�i” gere�ince Gümrük Müste�arlı�ından alınmı�
Ma�aza ve Depo Açma �zni, 

3) Dı� sularda faaliyetleri bulunan Türkiye’de yerle�ik denizcilik �irketlerinin, 14 Haziran 1946 
tarih ve 6333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun 
gere�ince Denizcilik Müste�arlı�ından alınmı� Denize Elveri�lilik Belgesi, 
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4) Yurt dı�ında i� yapan karayolu nakliye �irketlerinin, 25 �ubat 2004 tarih ve 25384 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolu Ta�ıma Yönetmeli�i” gere�ince Ula�tırma Bakanlı�ı Kara 
Ula�tırması Genel Müdürlü�ü’nden alınmı� Yetki Belgesi (C2, C3, L2, kredinin yalnızca yurt dı�ı 
faaliyetlerinin finansmanı için kullanılaca�ı yönünde yazılı taahhütname alınması kaydıyla R2),1 2 3

5) Yurt dı�ına yolcu posta ve e�yaya ili�kin her türlü hava ta�ımacılı�ı yapan Türkiye’de yerle�ik 
hava nakliyat firmalarının 16 Haziran 1984 tarih ve 18443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari 
Hava Ta�ıma ��letmeleri Yönetmeli�i” gere�ince Ula�tırma Bakanlı�ı Sivil Havacılık Genel 
Müdürlü�ü’nden alınmı� ��letme Ruhsatı. 

Bu maddede belirtilen �ekilde açılacak nakdi kredilerle, Bölüm III 2.1.6 ve 2.1.7 maddelerinde 
belirtilen kredilerin tutarı, bankaların yurt dı�ından sa�ladıkları döviz kredileri ile döviz tevdiat hesapları 
(zorunlu kar�ılıklar dü�üldükten sonra) toplamını geçmeyecektir. Bu kredilerde vade kısıtlaması 
bulunmamaktadır. 

Bu döviz kredileri için geçici bir döviz hesabı açılacak ve bu hesaptan, sözü edilen Türk 
müte�ebbislerin kredi konusu yurt dı�ındaki i�lerinde kullanılmak üzere döviz ve/veya Türk lirası ödeme 
yapılabilecektir. Kredinin, Türk lirası kullanılması ancak, müte�ebbislerin yurt dı�ındaki kredi konusu 
i�leriyle ilgili olarak Dı� Ticaret Mevzuatının ilgili hükümlerine göre Türkiye’den satın alacakları mal 
bedellerinin (ihracat bedeli olarak döviz alı�ı yapılır), söz konusu i�le ilgili olarak yurt dı�ında 
çalı�tırdıkları i�çilerinin ücretlerinin, yine aynı i�le ilgili olarak Türkiye’den satın alacakları hizmetlerin 
bedelinin Türkiye’de Türk lirası olarak ödenmesi suretiyle mümkün olabilecektir. Ayrıca bu 
müte�ebbislerin yurt dı�ındaki faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü ülkelerden, Gümrük ve Dı� Ticaret 
Mevzuatı hükümlerine göre Türkiye üzerinden geçirilerek veya do�rudan faaliyette bulundukları ülkelere 
yapacakları malzeme alımlarına ili�kin bedellerin ödenmesinde sakınca yoktur. 

Bu madde kapsamında kullandırılacak kredilerde, kredi borçlusu firmanın her bir kredi kullanımı 
sırasında verece�i yazılı beyanına göre; 

1) Yurt dı�ı mal ve hizmet alımıyla ilgili ödemelerin (avans ödemeleri dahil) yurt dı�ında mal ve 
hizmet satı�ını yapan firma hesabına döviz olarak ödenmesi, 

2) Yurt dı�ındaki i�leri ile ilgili harcamalarını kendi kaynaklarından yaptıklarını belgeleyen 
firmalara harcama belgesi tutarının Türk lirası kar�ılı�ının firma hesabına ödenmesi, 

3) Müteahhitlik firmalarının yurt dı�ındaki i�leri ile ilgili yurt içindeki i�çi ücreti ödemelerinin 
müteahhit firma hesabına, di�er giderlerinin ise  mal ve hizmeti satın aldı�ı ki�ilerin hesabına Türk lirası 
olarak ödenmesi 

mümkün bulunmaktadır.4

Kredinin döviz olarak kullanılması halinde, firmalara döviz çeki veya efektif verilmesi mümkün 
de�ildir. Geçici hesaptaki dövizlerin, Türkiye’deki bankalarda hesap sahibi giri�imci adına kayıtlı 
herhangi bir döviz hesabına virmanı yapılamaz. 

Ancak, Irak ve Afganistan’da i� alındı�ının tevsiki suretiyle, kredi lehdarı yurt dı�ı müteahhitlik 
firmalarının söz konusu ülkelerdeki ta�eron (alt yüklenici) firmalarınca üstlenilen i�lerle ilgili olarak yurt 
dı�ında düzenlenen fatura bedellerinin, yurt dı�ı müteahhitlik hizmetlerinin finansmanı amacıyla açılan ve 
geçici döviz hesabında tutulan krediden ta�eron firmaların Türkiye’deki banka hesaplarına döviz ve/veya 
Türk lirası olarak aktarılması, faturaların birinci asıl nüshasının kredi kullandıran bankaya ibrazı ve 
aktarılan tutarların faturaların birinci asıl nüshası üzerine i�lenmesi kaydıyla mümkün bulunmaktadır. 
Faturaların birinci asıl nüshası dı�ındaki nüshaları üzerinden i�lem yapılması mümkün bulunmamaktadır.5

Di�er taraftan, bu firmalarca, söz konusu kredilerin efektif olarak çekilerek adı geçen iki ülkeye 
götürülmesine ili�kin talepler, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar çerçevesinde 
de�erlendirilmek üzere Hazine Müste�arlı�ı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlü�ü’ne yapılacaktır.6
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Bankalarca dı� sularda denizyolu ta�ımacılı�ı yapan firmalara, kar�ılı�ı bir defada veya 
kısım kısım Türk lirası ödenmek üzere gemilerin Türkiye’deki bakım ve onarım masraflarının 
finansmanı amacıyla döviz kredisi kullandırılması mümkün bulunmaktadır.1

Yurt dı�ında i� yapan Türkiye’de yerle�ik Türk müte�ebbislerine bu i�leriyle ilgili olarak 
açılan kredilerin Türkiye’de Türk lirası olarak kullanılan tutarları Türk lirasına dönü�türüldükten 
sonra, yeniden dövize çevrilemez. 

Bu kredilerde vade sınırı bulunmamakla birlikte, yapılan i�in süresinin kredi vadesine 
esas te�kil etmesi gerekmektedir. Ayrıca istihkak ödemelerinin kredi süresinde gerçekle�memesi 
halinde, i�in süresine ba�lı olan kredi vadesi, otomatik olarak istihkak bedellerinin ödenece�i 
tarihe kadar geçecek süreyi de kapsayabilecektir. 

Söz konusu giri�imcilerin yurt dı�ındaki mevcut faaliyetlerini ve/veya ba�lantılarını 
bankalara tevsik etmeleri, krediyi veren bankalar tarafından da söz konusu faaliyet ve ba�lantılar 
ile i�in süresinin özenle izlenmesi gerekmektedir 

Döviz kredilerinin süresi içinde i�in tamamlanamaması durumunda, bankalarca kredi 
süresinin uzatılması için taahhüt edilen i�in süresinin uzatıldı�ına dair ek sözle�menin ibrazı 
gerekmektedir. 2

Bu kredilerin te�vik tedbirlerinden yararlanabilmesi için Vergi, Resim ve Harç �stisnası 
Belgesi alınmı� olması gerekmektedir. Bu �ekilde kullanılan döviz kredilerinde, sadece �hracatı 
Te�vik Mevzuatı’nda yer alan ihracat taahhütlerinin aranması yeterlidir. Bu kredilerin ihracat  
taahhütlerinin  Dı�  Ticaret  Müdürlü�ümüzün 26 Haziran 2000 tarih ve 2000/YB-25 sayılı 
genelgesinde öngörülen esas ve usuller dahilinde yerine getirilmesi; aksi taktirde sözü edilen 
2000/YB-25 sayılı genelgemizde öngörülen esas ve usuller dahilinde müeyyide uygulanması 
gerekmektedir. 

Yurt dı�ında i� yapan Türkiye’de yerle�ik müte�ebbislere herhangi bir te�vik unsurundan 
yararlandırılmaksızın kullandırılan döviz kredilerinin kapatılması sırasında ise herhangi bir 
belgenin (satı� veya hizmet faturası, istihkak raporu, sözle�me vb.) ibraz edilmesine gerek 
bulunmamaktadır.3 Söz konusu kredilerin, yurt dı�ından sa�lanan hizmet gelirleri olup 
olmadı�ına bakılmaksızın, ilgililerin tercihine göre Türk lirası ya da döviz tevdiat hesabındaki 
dövizlerle geri ödenmesi mümkün bulunmaktadır.4
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2.1.6. ULUSLARARASI YURT �Ç� �HALELERLE �LG�L� ��LER� VEYA  
          SAVUNMA SANAY� MÜSTE�ARLI�I’NCA ONAYLANAN SAVUNMA  
          SANAY� PROJELER�N� ÜSTLENEN TÜRK�YE’DE YERLE��K  
          K���LERE AÇILACAK DÖV�Z KRED�LER�

Bankalar, Türkiye’deki uluslararası ihalelerle ilgili i�leri veya Savunma Sanayi 
Müste�arlı�ı tarafından onaylanan Savunma Sanayi Projelerini üstlenen Türkiye’de yerle�ik 
ki�ilere ve Türkiye’de yerle�ik ki�iler ile adi ortaklık �eklinde i� ortaklı�ı kuran dı�arıda yerle�ik 
ki�ilere döviz kredisi açabilirler. 

Ancak 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 11/2.a maddesi uyarınca, bankalarca bir adi 
ortaklık tarafından kullanılmak üzere verilecek döviz kredileri sorumlulukları oranında ortaklara 
verilmi� kredi sayılacaktır. Bu durumda, kredinin do�rudan ortaklardan biri veya birkaçı adına 
açılması gerekmektedir. Kredinin verilmesi sırasında, i� ortaklı�ının taahhütlerinin yerine 
getirilmesinde kullanılaca�ına dair beyan alınarak adına kredi açılacak orta�ın di�er ortakları 
temsil yetkisinin bulunup bulunmadı�ı incelenecek ve Bankalar Kanunu’nun 11.11 maddesi 
içeri�i hesap durumu aranacaktır.1

Bu kredilerde vade sınırı bulunmamakla birlikte, yapılan i�in süresinin kredi vadesine 
esas te�kil etmesi gerekmektedir. 

Bu madde kapsamında dı�arıda yerle�ik ki�ilere açılacak kredilerle, Bölüm III 2.1.5. 
maddesine göre verilecek krediler ve bankaların yurt dı�ına açacakları nakdi kredilerin tutarı, 
bankaların yurt dı�ından sa�ladıkları döviz kredileri ile döviz tevdiat hesapları (munzam 
kar�ılıklar dü�üldükten sonra) toplamını geçmeyecektir. 

Bu döviz kredileriyle kredinin kullanımı amacıyla geçici bir döviz hesabı açılacak ve bu 
hesaptan ilgililerin kredi konusu i�le ilgili her türlü döviz ve/veya Türk lirası ihtiyacı 
kar�ılanacaktır. Kredinin kullanılması sırasında ihale konusu i�le ilgili oldu�u hususunu tespiti 
için ihale konusu ithal edilecek mallara ili�kin sözle�me ve eki listeler istenecektir. 

Geçici hesaptaki dövizlerin bankalarda ilgililer adına kayıtlı döviz tevdiat hesaplarına 
virmanı yapılamaz, döviz çeki veya efektif verilemez. 

Kredinin geri ödemesi, yukarıda belirtilen i�lerle ilgili istihkak bedellerinin döviz veya 
Türk lirası ödenmesi durumuna göre, istihkak bedeli döviz veya Türk lirası ile yapılacaktır. 
Kredi, ödemeleri dövizle yapılacak ihaleyi alan adi ortaklı�ın Türkiye’de yerle�ik orta�ına veya 
bu ortakla birlikte yabancı orta�ına açılması halinde istihkak bedeli dövizlerle; sadece dı�arıda 
yerle�ik orta�a açılması halinde ise dövizle kapatılacaktır. 

Döviz kredisinin Dahilde ��leme �zin Belgesi veya Vergi, Resim ve  Harç �stisnası 
Belgesi kapsamında kullandırılması halinde, kredinin süresinin bu belgelerin süresine ba�lı 
olması gerekmektedir. Kredinin kapatılmasıyla ilgili i�lemler Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün 26 
Haziran 2000 tarih ve 2000/YB-25 sayılı genelgesinde öngörülen esas ve usullere göre 
yapılacaktır. 
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2.1.6.A. TUR�ZM MÜESSESELER�, SEYAHAT ACENTELER� �LE GEM� VE UÇAK  
                BAKIM, ONARIM H�ZMETLER� �Ç�N AÇILACAK DÖV�Z KRED�LER�

Bankalar, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler arasında yer alan, 

1) Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin yurt içinde ve yurt dı�ındaki turizm faaliyetleri sırasında 
yaptıkları döviz kar�ılı�ı hizmet satı�larının, 

2) Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dı�ında yerle�ik firmalar adına gerçekle�tirilen uçak bakım 
ve onarım hizmetleri ile garanti kapsamında gerçekle�tirilen gemi bakım ve onarım hizmetlerinin, 

finansmanı amacıyla, firmalara, tüm mali yükümlülüklerin kar�ılanması ve kredinin kullanım ve geri 
ödemelerinin a�a�ıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması kaydıyla, Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi 
aranmaksızın döviz kredisi kullandırabilirler. 

Gemi bakım ve onarım hizmetlerine ili�kin, ikinci maddedeki “garanti” ifadesi “imalatçı firmanın 
garantisi” oldu�undan, bakım ve onarım hizmeti veren yerli firmalarca kendilerinin imalatçı firmaların yetkili bakım 
ve onarım servisi oldu�unun ve yapılan bakım ve onarımın garanti kapsamına giren malzemeler için oldu�unun 
bankalara tevsik edilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu krediler; 

1) Firmalarca Kültür ve Turizm Bakanlı�ı'ndan alınan bütün Turizm ��letmesi Belgelerinin,1 (Turizm 
tesisleri ile yat ve yat limanları i�letmelerince, Kültür ve Turizm Bakanlı�ı’ndan alınan “Turizm ��letme Belgesi”, 
“Kısmi Turizm ��letme Belgesi”, “Turizm Yat ��letmesi Belgesi”, “Turizm Kısmi Yat ��letmesi Belgesi”, “Yat 
Limanı Turizm ��letme Belgesi” ve yürürlükte olan Yönetmelik uyarınca 21 Haziran 2005 tarihinden itibaren Kültür 
ve Turizm Bakanlı�ı tarafından düzenlenmeyen, ancak bu tarihten önce alınan ve geçerlili�ini koruyan “Turizm 
Deneme ��letme Belgesi” ile “Kısmi Turizm Deneme ��letme Belgesi”2 ve benzerleri) 

2) Seyahat acentelerince birinci maddede adı geçen Bakanlıktan alınan A Grubu Seyahat Acentesi ��letme 
Belgesinin,  

3) Gemi bakım ve onarım hizmetleri veren firmalarca Denizcilik Müste�arlı�ı Gemi �n�a Genel 
Müdürlü�ü'nden alınan i�letme izni veya bu faaliyetin yürütüldü�üne dair belge ile birlikte bahsi geçen firmaların 
döviz kazandırıcı ba�lantılarına ili�kin belgelerin, 

4) Uluslararası havalimanlarında yurt dı�ında yerle�ik firmalara hava aracı bakım ve onarım hizmeti sunan 
firmaların T.C. Ula�tırma Bakanlı�ı Sivil Havacılık Genel Müdürlü�ünden alınmı�, Gayrisıhhi ��yeri Açma ve 
Çalı�tırma Ruhsatı ile adı geçen firmaların sadece uçak bakım ve onarım faaliyetlerinin finansmanı amacıyla, döviz 
kazandırıcı ba�lantılarına ili�kin belgelerin3  

ibrazı suretiyle ve bu belgelerde belirtilen tutarla sınırlı olmak kaydıyla söz konusu faaliyetlerin finansmanı 
amacıyla açılabilecektir. 

Turizm müesseselerinin kiraya verilmesi halinde kiralayanın kredi kullanabilmesi için kiracıya ait Turizm 
��letme Belgesinin bulunması gerekmekle birlikte, kiracı tarafından bu belge ibraz edinilene kadar otel sahibinin 
Turizm ��letme Belgesi ile kira sözle�mesinin ibrazı kaydıyla bankalarca kredi kullandırılması mümkün 
bulunmaktadır.* 

Otellerin Türkiye'de faaliyet gösteren yurt içi seyahat acenteleri/tur operatörleriyle yaptıkları döviz geliri 
sa�layan sözle�meleri de firmaların döviz kazandırıcı ba�lantılarına ili�kin belge olarak kabul edilir.* 

Firmaların döviz kazandırıcı ba�lantılarıyla ilgili olarak bankalara ibraz etti�i kontenjan sözle�melerinde 
belirtilen, gerçekle�mesi öngörülen tutar esas alınarak bu firmalara verilecek kredi hizmet öncesi kredi olarak 
verilir.*  

Bu kredilerde vade sınırlaması bulunmamakla birlikte, kredi vadesinin bankalara sunulacak sözle�melerde 
belirtilen i�in süresi ile uyumlu olması gerekmektedir.4

Bu kapsamda bankalarca firmalara, Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi olmadan yenilenebilir (rotatif) 
olarak kredi kullandırılması ise mümkün bulunmamaktadır.*5

Kredi, aktiflerde geçici bir hesaba alındıktan sonra, Türkiye’deki harcamaları için bir defada kullanımı 
yapılarak bu hesaplardaki dövizler kar�ılı�ı Türk lirası firmalara ödenecektir. Verilen kredi tutarının bu belgeler 
üzerine kaydedilmesi ve açılacak toplam kredi miktarının söz konusu belgelerde belirtilen tutarı a�maması 
gerekmektedir. 

Kredilerin, öncelikle ilgili firmaların yukarıda belirtilen döviz kazandırıcı faaliyetlerinden elde ettikleri 
döviz gelirleri ile ya da Türk lirası olarak veya döviz tevdiat hesaplarındaki dövizlerle geri ödenmesi mümkün 
bulunmaktadır. 6 
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5. DE����KL�K 
(2012/YB-9) 



2.1.6.B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL� SANAY� ��LETMELER�N�N  
            GEL��T�R�LMES� VE DESTEKLENMES� AMACIYLA AÇILACAK  
            DÖV�Z KRED�LER�  

4 Mayıs 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
��letmelerinin Geli�tirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun 
Ko�ullarda Finansal Destek Sa�lanması Hakkında” 2004/7131 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
kapsamında, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanmak istemeyen, dolayısıyla firmaları 
adına düzenlenmi� Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi bulunmayan, ancak yazılım ihracatı 
yapmak sureti ile döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında döviz olarak hizmet geliri sa�layan 
yazılım firmalarına KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu A.�. ile imzalanan KOB� �hracat 
Finansman Destek Kredisi Protokolü çerçevesinde, KOSGEB tarafından faiz deste�i verilmek 
üzere onaylanan yazılım projeleri için, yurt dı�ında yazılım i�i alındı�ını gösteren sözle�menin 
bankalara ibrazı kaydıyla, bankalarca döviz kredisi kullandırılması mümkün bulunmaktadır.1
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2.1.7. YURT DI�INDA YERLE��K K���LERE AÇILACAK DÖV�Z KRED�LER�
Bu maddede belirtilen �ekilde açılacak nakdi kredilerle Bölüm III 2.1.5 ve 2.1.6 maddelerinde 

belirtilen kredilerin tutarı, bankaların yurt dı�ından sa�ladıkları döviz kredileri ile döviz tevdiat hesapları 
(zorunlu kar�ılıklar dü�üldükten sonra) toplamını geçmeyecektir. Bu kredilerde vade kısıtlaması 
bulunmamaktadır. 

Türk müte�ebbislerce, verilmi� izinler çerçevesinde bulundu�u yabancı ülkenin mevzuatına 
uygun olarak kurulan �irketlere de bu bölüme göre döviz kredisi açılabilecektir. 

Serbest Bölgeler Mevzuatı çerçevesinde serbest bölgede faaliyette bulunma ruhsatı alan 
“kullanıcılar”, Kambiyo Mevzuatı açısından yurt dı�ında yerle�ik sayıldıklarından, bu ki�ilere 
Türkiye’deki bankalar tarafından açılacak krediler yurt dı�ında yerle�ik ki�ilere açılacak döviz kredileri 
kapsamında yer alacaktır. 

Türkiye’deki büyükelçilik tüzel ki�iliklerine, bankalarca döviz kredisi açılması mümkündür.1

Söz konusu döviz kredilerinin döviz olarak kullandırılması esastır. Kredinin geri ödemesi dövizle 
yapılacaktır. 

Bankalarca yurt dı�ında yerle�ik ki�iler ile Türkiye’deki büyükelçilik tüzel ki�iliklerine açılacak 
döviz kredilerinin, yurt içindeki bankalar nezdindeki hesaplarına döviz olarak aktarılarak kullandırılması 
mümkündür.2 3

Öte yandan, yurt dı�ında yerle�ik gerçek ki�ilere, Türkiye’deki bireysel ihtiyaçları (konut 
alımlarının finansmanı dahil) için döviz kredisi veya dövize endeksli kredi kullandırılması ve 
kullandırılacak döviz kredilerinin döviz olarak ödenmesi mümkündür.4

Türkiye’de yerle�ik ki�iler tanımında yer almakla birlikte yurt dı�ında çalı�an ve ikamet eden, 
ayrıca gelirlerini döviz üzerinden elde eden Türk vatanda�larına, kar�ılı�ının Türk Lirası olarak ödenmesi 
kaydıyla Türkiye’deki konut alımlarının finansmanı amacıyla döviz kredisi kullandırılması mümkün 
bulunmaktadır.5

Ayrıca, Türkiye’deki yabancı uyruklu elçilik personeline yurt içinde tüketici ihtiyaçlarının 
finansmanı amacıyla, Türkiye’de Türk lirası olarak kullanılması kaydıyla döviz kredisi kullandırılması 
mümkündür.6

Di�er taraftan; 

1) Kabul kredili ihracat i�lemi çerçevesinde, yurt dı�ındaki bir bankanın avalini ta�ıyan poliçenin, 
Türkiye’deki ihracatçı tarafından Türkiye’deki bir bankaya gayrikabili rücu iskonto ettirilmesi halinde, 
Türkiye’deki banka tarafından yurt dı�ındaki avalist bankaya, 

2) Türkiye’deki bankalara gelen vadeli akreditiflerin, uygun vesaik ibrazında Türkiye’deki 
ihracatçı firmaya ödenmesi ve ödeme sırasında Döviz Alım Belgesi düzenlenerek belge üzerine “�hracat 
bedeli Bankamızca yurt dı�ındaki muhabir (x) bankasına açılan döviz kredisi borcu ile ödenmi�tir.” 
notunun konulması halinde, yapılan gayrikabili rücu iskonto i�lemiyle, yurt dı�ındaki muhabir bankaya,  

3) Kabul kredili ithalat i�lemi çerçevesinde Türkiye’deki bir bankanın avalini ta�ıyan poliçenin 
yurt dı�ındaki ihracatçı tarafından Türkiye’de aval veren bankaya veya ba�ka bir bankaya kabilirücu 
iskonto ettirilmesi halinde, senedi iskonto ettiren yurt dı�ındaki ihracatçıya 

döviz kredisi açılmı� olacaktır.  

4) Kabul kredili ithalat i�lemlerinde aval veren banka ile iskonto eden bankanın aynı olması ve 
poliçenin gayrikabili rücu iskonto ettirilmesi durumunda, ithalatçıya tahsis edilmi� gayrinakdi kredi, 
iskonto i�lemi ile nitelik itibariyle Türk lirası üzerinden nakdi krediye dönü�ecektir. 

40 
                                                          
1 Hazine Müste�arlı�ının 14 Ekim 2002 tarih ve 66274 sayılı yazısı. 
2 Hazine Müste�arlı�ının 27 Haziran 2008 tarih ve 29530 sayılı yazısı. 
3 Hazine Müste�arlı�ının 14 Ekim 2002 tarih ve 66274 sayılı yazısı. 
4 Hazine Müste�arlı�ının 20 Nisan 2010 tarih ve 19932 sayılı yazısı. 
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2.1.8. DÖV�Z ÜZER�NDEN DÜZENLENEN ÇEKLER�N VE D��ER  
          MENKUL KIYMETLER�N �SKONTO-��T�RA ED�LMES�

Döviz üzerinden düzenlenen çeklerin kabili rücu �ekilde i�tira edilmesi, bankacılık 
tekni�i bakımından bir kredi i�lemi niteli�indedir. Buna ilave olarak, tahsile alınan kıymetler 
kar�ılı�ında bu kıymetlerin tahsiline kadar geçen süre için kullandırılan fonların da kredi olarak 
mütalaa edilmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede, kredi sözle�mesi düzenlenmi� olsun ya da olmasın, kabili rücu iskonto-
i�tira i�lemlerinin ya da tahsile alınan menkul kıymetler kar�ılı�ında bu kıymetlerin tahsiline 
kadar geçen süre içinde kullandırılan fonların, mutlak �ekilde kredi olarak mütalaa edilmesi ve 
bu konuda genel bankacılık mevzuatı ile kambiyo mevzuatının ilgili hükümlerine uygun 
davranılması gerekmektedir. 

Bankaların kullandırabilecekleri döviz kredileri Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
32 Sayılı Kararın 17'nci maddesinde sayılmı� oldu�undan, bahse konu haller dı�ında Türkiye'de 
faaliyette bulunan bankaların döviz üzerinden düzenlenmi� çeklerin i�tirası suretiyle Türkiye'de 
yerle�ik ki�ilere döviz kredisi kullandırmaları mümkün bulunmamaktadır.1

Buna göre:  

A) Döviz üzerinden düzenlenmi� çeklerin ve di�er menkul kıymetlerin iskonto-i�tira 
edilmeleri bankacılık tekni�i açısından kredi niteli�inde olmakla birlikte, böyle bir i�lem 
nedeniyle bankalarca bu tür bir çeki ve menkul kıymeti iskonto-i�tira ettirenlere döviz kredisi 
tahsis edilmesi mümkün de�ildir. 

B) Yukarıdaki "A" fıkrasında belirtilen i�lem sonucunda bu türdeki bir çeki ve menkul 
kıymeti ibraz edene Türk lirası üzerinden ödeme yapılması ve bu ödemelerin Türk lirası kredi 
hesaplarında izlenmesi gerekmektedir. 

C) Bankalarca, uluslararası bankacılık teamülleri çerçevesinde dövizi natık çeklerin satın 
alınması durumunda bir kredi hesabı açılması söz konusu olmayaca�ından, Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara �li�kin 91-32/5 Sayılı Tebli�in 5'inci maddesi 
uyarınca ilgiliye çek bedelinin döviz olarak ödenmesi mümkün bulunmaktadır.2

D) Döviz üzerinden düzenlenmi� çeklerin ve menkul kıymetlerin tahsile alınmaları 
halinde herhangi bir kredi tahsis edilmesi gerekmeyece�inden, muhabir hesaplarına alacak 
kaydını takiben çek ve menkul kıymet bedelinin ibraz edene efektif veya döviz olarak ödenmesi 
mümkün bulunmaktadır. 

E) 16 Nisan 2002 tarih ve “Dı� Ticaret Müdürlü�ü” i�aretli 2002/YB-40 sayılı 
Genelgemizde öngörülen esas ve usullerin uygulanmasına aynen devam edilecektir. 
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F) Yabancı para üzerinden düzenlenen çeklerin hamillerinin Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 32 Sayılı Kararın 17/b maddesinde belirtilen ki�ilerden olması halinde bu ki�ilere Türkiye'de 
yerle�ik bankalar tarafından döviz kredisi açılabilece�inden, söz konusu çeklerin kabili rücu iskonto-i�tira 
i�lemlerinin kredi olarak de�erlendirilmesi gerekmektedir. Bu tür i�lemlerle ilgili olarak yabancı para 
(YP) kredi hesapları kullanılabilecek olmakla beraber döviz kredisi kullanabilen Türkiye'de yerle�ik 
ki�ilere do�rudan döviz ödemesi yapılamadı�ından çek bedellerinin Türk lirası olarak ödenmesi 
gerekmektedir. 

G) Yurt dı�ındaki bankalar tarafından düzenlenip Türkiye'de yerle�ik bankalar üzerine ke�ide 
edilmi� ve aynı banka tarafından i�tira edilen döviz üzerinden düzenlenmi� banka çeklerinin, çek 
bedelinin düzenlendi�i tarih itibariyle üzerine çek ke�ide edilen bankanın muhabir hesabına alacak 
geçmi� olması ve bankanın bu konuda riskinin bulunmaması nedeniyle, kabili rücu iskonto edilmesine 
gerek olmadı�ından, çekin satın alınması durumunda bir kredi hesabı açılması söz konusu olmayıp 
ilgiliye çek bedelinin Türk lirası veya döviz olarak ödenmesi mümkündür. 

H) Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2/b maddesinde yerle�mek kastı 
arandı�ından, yabancı uyruklu elçilik personelinin 6 aydan uzun süre Türkiye'de kalsalar bile Türkiye'de 
yerle�ik sayılmalarının mümkün bulunmaması nedeniyle Türkiye'de yerle�ik sayılmayan elçilik 
mensupları tarafından yabancı para (döviz) üzerinden düzenlenmi� çeklerin i�tirası talep edildi�inde, 
i�lemin yabancı para üzerinden yapılması mümkündür. 

Elçilikler adına döviz olarak ke�ide edilmi� çeklerin elçiliklerin döviz tevdiat hesaplarına 
aktarılmak üzere yabancı para (döviz) olarak i�tira edilmesi mümkündür. 

Ayrıca sözü edilen Kararın 2/b maddesi çerçevesinde, Türkiye’de yerle�ik sayılmayan 
yabancıların, Türkiye’de bulundukları süre içerisinde kullanabilmelerini teminen, bu �ahıslara ait çeklerin 
kabili rücu iskonto-i�tira edilmesi halinde de, çek bedellerinin Türkiye’deki döviz tevdiat hesaplarına 
döviz olarak aktarılması mümkün bulunmaktadır.1 

I) Türkiye'deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye'de yerle�ik ki�i sayılan yabancı okul statüsündeki 
müesseselere, okul ücreti olarak ibraz edilen döviz üzerinden düzenlenen çeklerin özel okul hesaplarına 
Türk lirası ya da dövizle ödenmesi, çeki düzenleyenin (ke�idecinin) nerede yerle�ik oldu�una ba�lı 
bulunmaktadır. Çek ke�idecisi, yurt dı�ında yerle�ik sayılan elçilik mensubu ise bu çek bedelinin özel 
okul hesaplarına, ilgilinin tercihine göre hem döviz olarak ödenmesi hem de Türk lirası olarak ödenmesi 
mümkündür. Ancak çek ke�idecisi Türkiye'de yerle�ik ise çek bedelinin Türk lirası olarak ödenmesi 
gerekmektedir. 

J) Yurt dı�ında çalı�ıp da ilgili ülkenin sigorta veya emekli sandı�ı kurumlarından emekli olan 
Türkiye'de yerle�ik ki�ilere ait çeklerin bankalar tarafından gayri kabili rücu olarak iskonto edilmesi 
mümkündür. Söz konusu çeklerin kabili rücu iskonto-i�tira edilmesi durumunda i�lemin kredi olarak 
de�erlendirilmesi gerekmektedir. 

K) Yurt dı�ındaki havale amirlerinin talimatı ile muhabir bankalar tarafından Türkiye’de yerle�ik 
ki�iler lehine gönderilen serbest döviz havalelerinin (ihracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz 
kazandırıcı hizmet bedelleri hariç) hesaba geçti�i tarih (valör) beklenmeden i�leme aracılık eden 
Türkiye’deki bankalarca lehdarlarına ödenmesi i�leminin, döviz üzerinden düzenlenen çeklerin ve di�er 
menkul kıymetlerin iskonto-i�tira edilmesi hakkındaki genel hükümler çerçevesinde 
de�erlendirilmeyerek, bu �ekilde iskonto edilen serbest döviz havalelerinin i�leme aracılık eden 
Türkiye’deki bankalarca lehdarlarına yabancı para olarak ödenmesi mümkündür.2

Ancak, muhabir bankalar tarafından Türkiye’de yerle�ik ki�iler lehine gönderilen ihracat, ihracat 
sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet bedellerinin hesaba geçti�i tarihi (valör tarihi) 
beklemeden i�leme aracılık eden Türkiye’deki banka tarafından lehdarına ödeme yapılması i�leminin 
banka kaynaklarından kredi kullanımı olarak de�erlendirilerek, bu do�rultuda yapılacak ödemelerin; 
Türkiye’deki kullanımlar için Türk lirası, yurt dı�ındaki kullanımlar için döviz olarak yapılması 
gerekmektedir.3
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2.1.9. BANKALARIN B�RB�RLER�NE AÇACAKLARI KRED�LER 

Bankaların (Katılım Bankaları dahil) birbirlerine, bankacılık teamülleri çerçevesinde 
do�rudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi 
açabilmeleri mümkündür.1

2.1.10. YURT DI�INDAK� BANKALARA AÇILACAK KURYE VE 
            RAMBURSMAN KRED�LER�

Bankacılık teamüllerine göre çok kısa vadeli olarak açılabilecek olan bu krediler 
bankaların kendi kaynaklarından veya yurt dı�ından sa�ladıkları fonlardan verilebilir. 

2.1.11. TÜRK�YE’DE YERLE��K K���LERE, YATIRIM MALLARI  
            �THALATININ F�NANSMANI �Ç�N AÇILACAK DÖV�Z  
            KRED�LER�N�N EN FAZLA ÜÇTE B�R� ORANINDA OLMAK 
            KO�ULUYLA, ��LETME �HT�YAÇLARININ KAR�ILANMASI 
            AMACIYLA AÇILACAK DÖV�Z KRED�LER�

Söz konusu kredinin açılabilmesi için, Türkiye’deki bankalar tarafından Yatırım Te�vik 
Belgesi kapsamında, yatırım malları ithalatının finansmanı amacıyla bu Genelgemizin Bölüm III 
2.1.4. maddesinde belirtilen kredilerin açılmı� olması gerekmektedir. Yatırım Te�vik Belgesi 
kapsamındaki yatırım malları ithalatının finansmanı amacıyla bankalar tarafından döviz olarak 
kullanılan döviz kredisinin açıldı�ının ve kullanımına aracılık edildi�inin banka tarafından 
belgelendirilmesi kaydıyla, döviz olarak kullanılan döviz kredisinin 1/3'ü oranında i�letme 
ihtiyacının kar�ılanması amacıyla döviz kredisi açılabilir. Söz konusu kredilerde vade kısıtlaması 
bulunmamaktadır. Kredi kar�ılı�ı Türk liraları bir defada ilgililere kullandırılır. Kredi 
kullanıldı�ında Döviz Alım Belgesi düzenlenmez. Bankalar tarafından bu �ekilde açılan döviz 
kredileri, firmaların döviz gelirleri yanında Türk lirası ile de kapatılabilecektir. Kredinin 
kapatılmasında Bölüm III 2.1.4. maddesinde belirtilen esaslara göre i�lem yapılacaktır. 2

Bu kredilerin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu istisnasından yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır. 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri Mülga Kaynak Kullanımını 
Destekleme Fonu Hakkında 4 Seri Numaralı Tebli� hükümlerine göre yapılacaktır. 
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2.1.12. BANKALARIN KRED� KARTLARI KAR�ILI�INDA AÇTIKLARI  
            DÖV�Z KRED�LER�

Bankalar, yurt dı�ındaki harcamaları için kredi kartları kar�ılı�ında 50.000,- ABD 
dolarlık limit içerisinde Türkiye’de yerle�ik ki�iler ile sa�ladıkları döviz kredileri ve döviz 
tevdiat hesapları tutarını geçmemek üzere yurt dı�ında yerle�ik ki�ilere rotatif olarak döviz 
kredisi kullandırabilir. Yurt içinde veya yurt dı�ında yerle�ik ki�ilere kredi kartı kar�ılı�ında 
kullandırılan 50.000,- ABD dolarlık döviz kredisinin üzerinde olu�acak depasmanın (mebla�ın) 
en geç 30 gün içinde kapatılması gerekmektedir.1 2

50.000,- ABD doları tutarındaki limit dahilinde ve rotatif olarak kullandırılan bu döviz 
kredilerinin vadeleri, kredi kartının geçerlik süresi ile sınırlıdır. Kredi kartı limitinde a�ım oldu�u 
durumlarda, limit a�ım tarihi olarak banka kaynaklarından limit üzerinde fiili fon kullandırım 
tarihinin esas alınması ve temerrüde ili�kin genel hükümlerin bu krediler için de uygulanması 
gerekmektedir.3

Bankalar tarafından yabancı uyruklu elçilik mensuplarına yurt içi ve yurt dı�ındaki 
harcamaları kar�ılı�ında verilen kredi kartları ile yapılan harcamaların, mü�teri tarafından kredi 
kartının son ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle kredi kartı harcamasının krediye dönü�en 
kısmı üzerinden bankalar tarafından lehe alınan paralar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisine 
(BSMV) tabi bulunmaktadır. Ayrıca, kredilendirilen tutar üzerinden %15 oranında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.4

2.1.13. ELEKTR�K ENERJ�S� SANTRALLER�N� DEVRALACAK 
            F�RMALARA DÖV�Z KRED�S� AÇILMASI 

3096 Sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu Dı�ındaki Kurulu�ların Elektrik Üretimi, �letimi, 
Da�ıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ��letme Hakkı Devri 
Yoluyla Elektrik Enerjisi Santrallerini ve Da�ıtım �ebekelerini devralacak firmalara bankalar 
tarafından Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 17, 18 ve 20 nci 
maddelerine istinaden münhasıran i�letme hakkı devir bedellerinin ödenmesinin finansmanı 
amacıyla bu maddenin (e) fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla nakdi ya da gayri nakdi döviz 
kredisi kullandırılması mümkündür. 

Buna göre: 

a) �hale bedelinin finansmanı amacıyla açılacak nakdi döviz kredileri, do�rudan ihale 
makamına ya da ihale makamı tarafından gösterilecek sadece bu amaca yönelik olarak açılan 
hesaba ödeme yapılmak suretiyle kullandırılacaktır. Kredi hesabından ödemeler ihale 
makamının, talebi do�rultusunda döviz ya da ödeme tarihindeki cari kurlardan Türk lirası 
kar�ılıklarıyla yapılabilecektir. Bu amaca yönelik olarak açılacak döviz kredilerinin, lehine kredi 
açılan ki�ilere nakden ya da hesaben ödeme yapılması suretiyle kullandırılması mümkün 
de�ildir. 

b) Belirtilen amaca yönelik olarak açılacak döviz kredileri, vade sınırlaması olmaksızın 
kullandırılabilecektir. Ancak kullandırım esas ve usulleri çerçevesinde, bu kredilerin rotatif 
�ekilde kullandırılması mümkün bulunmamaktadır. 

c) Kredilerin münhasıran ihale konusu i�ten elde edilen gelirlerle geri ödenmesi zorunlu 
de�ildir. Kredi geri ödemelerinin (faiz, komisyon, di�er masraflar dahil) dövizle ya da ödeme 
tarihinde geçerli Türk lirası kar�ılıklarıyla yapılması mümkündür. 
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d) Belirtilen amaca yönelik olarak açılacak döviz kredileri, Kaynak Kullanımını Destekleme 
Fonu ve ilgili di�er mevzuat bakımından genel hükümlere tabidir. 

e) Türkiye'deki bankalar tarafından yurt dı�ındaki firmalara gayrinakdi döviz kredisi ve/veya 
sa�ladıkları döviz kredileri ile döviz tevdiat hesapları toplamını geçmemek kaydıyla nakdi döviz kredisi 
kullandırılması mümkün bulunmaktadır.1

2.1.14. BAKANLIKÇA BEL�RLENECEK ESASLAR DAH�L�NDE  
           TÜRK�YE’DE YERLE��K K���LERE AÇILACAK DÖV�Z 
            KRED�LER�

Yukarıda belirtilenler dı�ındaki �artlarla döviz kredisi açılması Bakanlı�ın ön iznine tabidir. 

2.2. TÜRK�YE’DE YERLE��K BANKALARCA YURT DI�INA TÜRK  
       L�RASI KRED� AÇILMASI 

Bankaların, bankacılık teamülleri çerçevesinde yurt dı�ına Türk lirası nakdi kredi açmaları serbest 
bulunmaktadır. Bu kredilerde vade ve faiz konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Söz konusu Türk 
Lirası kredilerin Türk Lirası olarak kullandırılması esastır. Bu kredilerin geri ödemeleri Türk lirası ya da 
dövizle yapılabilir.2

Bankaların yurt dı�ında yerle�ik ki�ilere açacakları Türk Lirası kredilerini yurt dı�ına transfer 
etmeyerek nezdlerinde açacakları Türk Lirası hesaplara kaydetmeleri ve bu hesabın kredi lehdarının 
Türkiye'deki ödemeleri için kullanılması mümkündür.3  

Yurt dı�ında yerle�ik ki�ilere, Türkiye’deki bireysel ihtiyaçları (konut alımlarının finansmanı 
dahil) için Türk Lirası kredi kullandırılması da mümkündür.4

Ayrıca, Türkiye’deki yabancı uyruklu elçilik personeline yurt içinde tüketici ihtiyaçlarının 
finansmanı amacıyla, Türk lirası kredi açılması mümkündür.5

6 Haziran 1985 tarih ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve bu Kanuna ili�kin 10 Mart 1993 
tarih ve 21520 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeli�ine göre, 
serbest bölgedeki faaliyetlerle ilgili olarak her türlü ödemenin dövizle yapılaca�ı hükme ba�lanmı�tır. 
Serbest bölgelerde faaliyette bulunma ruhsatı almı� kullanıcıların Türkiye'den ve di�er ülkelerden 
yapacakları ithalat söz konusu kullanıcıların serbest bölgelerdeki faaliyetleri ile ilgili oldu�undan, 
Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar tarafından serbest bölgelerdeki kullanıcılara serbest bölgelere 
yapacakları ithalatın bedellerinin ödenmesi amacıyla Türk lirası kredi açılması mümkün 
bulunmamaktadır.6

2.3. TÜRK�YE’DE YERLE��K F�RMALARIN �THALAT-�HRACAT  
       REJ�MLER�NE GÖRE AÇACAKLARI EMT�A KRED�LER�

Bu tür kredilere ili�kin i�lemler Hazine Müste�arlı�ının ihracat ve ithalat bedellerinin ödenmesine 
ili�kin genelgeleri kapsamında yapılacaktır. 

2.4. BANKALARCA ALTIN KRED�S� AÇILMASI 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara �li�kin 2000-32/25 Sayılı Tebli�de 
öngörülen esas ve usuller dahilinde, Kıymetli Madenler Borsası (�stanbul Altın Borsası) üyesi bankalar, 
altın depo hesapları kar�ılı�ı altınlar ile satın aldıkları altınların teslimi suretiyle, mü�terilerine bankacılık 
mevzuatı dahilinde sözü edilen Tebli�in 6. maddesi çerçevesinde altın kredisi kullandırabilirler. Söz 
konusu bankaların �ubeleri aracılı�ı ile kullandıracakları altın kredisini �stanbul Altın Borsası Yönetim 
Kurulu’nun belirleyece�i piyasalara tescil ettirmeleri zorunludur. 
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Ayrıca Kıymetli Madenler Borsası üyesi bankaların, kendi nam ve hesaplarına yurt dı�ından 
temin ettikleri altın kredileri konusu altınları �stanbul Altın Borsası’na teslim etmeleri ve bu Borsada 
tescil i�lemi yapıldıktan sonra bu altın kredileri kar�ılı�ında, Türkiye’de yerle�ik veya yurt dı�ında 
yerle�ik gerçek ve tüzel ki�ilere, söz konusu Tebli�’in 8. maddesi çerçevesinde altın kredisi 
kullandırmaları mümkündür.1 

Altın kredisi hesaplarına (i�lenmemi� altının 1000 ayar kar�ılı�ına tekabül eden saf altın miktarı 
esas alınarak) bankalarca tespit edilecek oranlar üzerinden tahakkuk ettirilecek komisyon ve faizler 
hesaplarda altın olarak izlenir. Söz konusu altın kredilerinin anapara geri ödemeleri ile faiz ve komisyon 
geri ödemelerinin, kredi anla�masında yer alan ko�ullar çerçevesinde, i�lenmemi� altının (en az 995/1000 
saflıkta bar veya külçe halinde), mü�teriler tarafından altın teslimi suretiyle kapatılması esastır. Ancak 
banka ile mü�teri arasında yapılan kredi sözle�mesindeki ko�ullara göre Türk lirası veya döviz olarak geri 
ödenir. 

2.5. TÜRK�YE’DE YERLE��K K���LERCE YURT DI�INDA PAY SAH�B�  
       OLDU�U ORTAKLIKLARA, YURT DI�INDAK� ANA ��RKETE VE GRUP  
       ��RKETLER�NE DÖV�Z VEYA TÜRK L�RASI KRED� AÇILMASI 

Türkiye’de yerle�ik ki�ilerce yurt dı�ında pay sahibi oldu�u ortaklıklara, yurt dı�ındaki ana �irkete 
ve grup �irketlerine döviz veya Türk Lirası kredi açılabilir. Bu tür kredilerde herhangi bir vade kısıtlaması 
bulunmamaktadır. 

Kredi açılması i�lemleriyle ilgili olarak yapılacak transferler sırasında; 

transferi yapacak bankaca, Türkiye’de yerle�ik kredi veren firma ile kredi alan firma arasında 
düzenlenecek kredi sözle�mesinin bir örne�i ile kredi veren firmanın konuyla ilgili yazılı beyanının 
aranması,  

yurt dı�ındaki kredi lehdarının krediyi kullandıran Türkiye’de yerle�ik ki�inin i�tiraki, grup �irketi 
veya ana �irketi olup olmadı�ı hususunun, ilgili ticaret sicili kayıtları ile transferi yapacak bankaya tevsik 
edilmesi  

gerekmektedir. 

Di�er taraftan, sözkonusu krediler do�rudan yurt dı�ına transfer edilerek kullandırılabilece�i gibi, 
yurt dı�ında yerle�ik �irketin Türkiye’deki hesaplarına Türk Lirası veya döviz olarak aktarılarak da 
kullanılması mümkün bulunmaktadır2. 

3. PREF�NANSMAN KRED�LER�

Prefinansman; ihracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili 
mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere firmalar tarafından yurt dı�ından (ki�i, kurum ve 
kurulu�lardan) sa�lanarak Türkiye’deki bankalar aracılı�ıyla (garanti verilerek veya verilmeksizin) yurda 
getirilerek alı�ı yapılmak suretiyle kullanılan, istisnalar hariç azami 18 ay vadeli kredilerdir. Bu krediler 
döviz olarak kullanılamaz. Kredinin anapara, faiz ve masraflarının ihracat, ihracat sayılan satı� ve 
teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sa�lanan bedellerle ödenmesi gereklidir.  

3.1 PREF�NANSMAN KRED�S�N�N TEM�N�

Prefinansman kredileri ihracatçılar, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet 
ve faaliyetleri yapanlar tarafından borçlu sıfatıyla yurt dı�ından temin edilebilir. 

Bu krediler, döviz veya Türk lirası olarak yurda getirilebilir. 
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Prefinansman kredisi olarak getirilen dövizlerin do�rudan alı�ları yaptırılabilece�i gibi, 
lehdar adına açılacak bir döviz tevdiat hesabına veya geçici bir döviz hesabına da alınabilir.  

Malın veya hizmetin yurt dı�ındaki alıcısından temin edilen alıcı firma prefinansmanının 
döviz alı�ı pe�in döviz olarak yapılır ve pe�in döviz hükmüne tabi tutulur. 

3.2. PREF�NANSMAN KRED�S�N�N KULLANIMI 

Firmalar, bu kredileri, ihracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı 
faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere uluslararası 
piyasalardan sa�layabilirler. Prefinansman kredilerinin �hracat Sayılan Satı� ve Teslimler ile 
Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler için sa�lanması halinde, bu faaliyetlerle ilgili olarak 
Dahilde ��leme �zin Belgesi veya Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi alınmı� olması gerekir. 
�hracatın finansmanı için sa�lanan prefinansman kredilerinde ise bu belgeler aranmayacaktır. Bu 
faaliyetlerle ilgili olarak yurt dı�ından sa�lanan prefinansman kredileri yukarıda belirtilen 
belgeler kapsamında kullanılmadı�ı taktirde bu krediler "��letme Kredisi" olarak kabul edilecek 
ve i�letme kredisi hükümlerine tabi tutulacaktır. 

Bu krediler havale �eklinde getirilecektir. Bu dövizlerin alı�ları bir kerede yapılabilece�i 
gibi lehdar adına açılan bir döviz tevdiat hesabına veya geçici bir döviz hesabına alınarak bu 
hesaptan alı�ı kısım kısım da yaptırılabilir. Mal veya hizmet ihracının gerçekle�memesi halinde 
uygulanacak müeyyideler bakımından vade ba�langıcı, Türk lirasına hiç çevrilmese veya kısım 
kısım çevrilse dahi lehdar adına açılan hesaba alacak kaydedildi�i tarih; hesaba alınmaksızın 
tamamının do�rudan alı�ının yapılması halinde ise Döviz Alım Belgesi tarihidir. 
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Prefinansman kredileri döviz tevdiat hesabına alındıktan sonra döviz alı�ı yapılarak Döviz Alım 
Belgesine ba�lanmadı�ı takdirde, ihracat ve ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet 
ve faaliyetler gerçekle�tirilmi� olsa dahi, bu krediler prefinansman özelli�i kazanamaz. Bu durumda, 
yapılan i�lemler nedeniyle krediye uygulanan istisnaların müeyyide uygulanarak tahsil edilmesi 
gerekmektedir. 

Prefinansmanın alı�ında düzenlenen Döviz Alım Belgesi üzerinde, 

-Prefinansmanın kimin adına geldi�i, 

-Alı�ı yapılan tutarın prefinansman oldu�u, ihracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ve döviz 
kazandırıcı faaliyetlerin finansmanında kullanılaca�ı, 

- Prefinansmanın süresi, 

belirtilecektir. 

3.3. VADE 

Prefinansman kredisinin süresi en fazla 18 (onsekiz) aydır. Ancak Dahilde ��leme �zin Belgesi ve 
Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi kapsamında olmayan gemi in�a ve ihracının finansmanı ve di�er 
faaliyetlerin için kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) bu süre 24 (yirmidört) aydır. 18 aydan kısa 
vadeli kredileri, kreditörün izni alınmak ko�uluyla bankalar 18 aya kadar uzatabilirler. Prefinansman 
kredilerinin vadesi 18 ay olmakla birlikte; �hracat, �hracat Sayılan Satı� ve Teslimler ile Döviz 
Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç �stisnası Hakkındaki Tebli� ile Dahilde ��leme 
Rejimi Tebli�inde belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hal durumları da dikkate alınarak, süre uzatım 
talepleri Dı� Ticaret Müste�arlı�ı'nın konuya ili�kin tebli�leri çerçevesinde sonuçlandırılır. 

�hracatı Te�vik Mevzuatına göre, belgeli olarak yapılan gemi ihracatı, uluslararası yurt içi 
ihalelerle ilgili müteahhitlik hizmetleri ve savunma sanayi projelerinin ile di�er faaliyetlerin finansmanı 
amacıyla sa�lanan prefinansman kredisinin kullanım süresi, Dahilde ��leme �zin Belgesi ve Vergi, Resim 
ve Harç �stisnası Belgesi süresi (ek süreler dahil) kadardır. Kredi süresinin Dı� Ticaret Müste�arlı�ı 
tarafından uzatılması halinde, prefinansmanın kullanım süresi de buna paralel olarak kreditörün onayına 
istinaden bankalar tarafından uzatılabilecektir. 

Gemi in�a ve ihracı için gelen prefinansman kredisi kar�ılı�ında ba�ka bir mal ihraç edilmesi 
halinde, kredinin vadesi, Döviz Alım Belgesi tarihinden itibaren 18 ay ile sınırlı tutulmak suretiyle i�lem 
yapılacaktır. 

3.4.1. DEV�R 

Yurt dı�ından sa�lanan prefinansman kredisinin a�a�ıdaki �artlarla ba�ka bir ihracatçı firmaya 
devredilmesi mümkündür. 

-Amirin (kredi veren kurulu�) muvafakatı alınacaktır. 

-Devir; prefinansman kredisi döviz tevdiat hesabına veya geçici döviz hesabına alınmı�sa hesaba 
alındı�ı tarihten, Döviz Alım Belgesine ba�lanmı�sa Döviz Alım Belgesinin düzenlendi�i tarihten 
itibaren prefinansman kredisinin süresi içinde gerçekle�tirilecektir.

- Prefinansman kredisinin, ihracat yapılmamı�sa tamamının, yapılmı�sa  

bakiyesinin ba�ka bir ihracatçı firmaya devredilmesi bir kereye mahsus olmak üzere mümkündür. 
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Prefinansman kredisinin tamamen devri halinde, devralan ihracatçı adına usulüne uygun olarak 
yeni bir Döviz Alım Belgesi düzenlenerek üzerine Döviz Alım Belgesinin de�i�iklik sonucu yeniden 
düzenlendi�ine ili�kin bir �erh konulması ve eski Döviz Alım Belgesinin yenisine eklenmesi 
gerekmektedir. Prefinansman bakiyesinin devredilmesi halinde, devredilen kısım için devralan aracı 
ihracatçı adına Döviz Alım Belgesi düzenlenecek, daha önce bedel alı�ı sırasında devreden adına 
düzenlenen Döviz Alım Belgesi devredilen kısım kadar iptal edilecektir. Döviz Alım Belgelerinin üzerine 
devreden ve devralan ihracatçılara ait varsa Dahilde ��leme �zin Belgesi ve Vergi, Resim, Harç �stisnası 
Belgesi tarih ve sayılarının yazılması gerekmektedir. 

Prefinansman kredisini devralan, ba�ka birisine devredemeyecektir. 

Prefinansman kredisinin ba�langıçtaki özelli�inin sonradan de�i�tirilmesi mümkün de�ildir. 
Örne�in, ihracat amacıyla alınan prefinansman kredisinin döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili i�lemlere 
devri söz konusu de�ildir. 

Di�er taraftan, sadece fındık kırma ve i�leme tesisi bulunan firmalar tarafından fındık ihracı için 
sa�lanan ve mutlaka fındık ihracı ile kapatılacak olan prefinansman kredileri ba�ka bir ihracatçıya 
devredilemez. 

3.4.2. AKTARIM 

Prefinansman kredilerinin geldi�i banka nezdinde kullanımı yapılmadan tamamının ba�ka bir 
bankaya aktarımı mümkündür. Söz konusu kredilerin tamamının aktarımı halinde, ihracat taahhüdü ve 
mali yükümlülüklerin takibi bakımından vade ba�langıcı, prefinansman kredisinin Türkiye'de yerle�ik bir 
aracı banka tarafından geçici hesaba-servis hesabına alınarak, mü�teriye ihbar çıkarıldı�ı tarihtir. Bu 
kredilerin ihracat taahhüdü ve mali yükümlülüklerinin takibinin, devreden banka tarafından krediyle ilgili 
tüm bilgi ve belgelerin aktarılan bankaya intikali suretiyle, devralan banka tarafından yapılması 
gerekmektedir. Prefinansman kredilerinin, kısmi kullanımı yapıldıktan sonra bakiyesi geldi�i banka 
dı�ında ba�ka bir bankaya devredilemez.1

3.5. PREF�NANSMAN KRED�LER�N�N ÖDENMES� (Kapatılması) 

Prefinansman kredilerinin (faiz, masraf ve komisyonlar dahil), ihracat için sa�landıysa kredi 
vadesinde yapılan ihracattan yine aynı sürede elde edilmi� bedellerle kapatılması gereklidir. 

�hracat ve Dahilde ��leme �zin Belgesi ve Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi kapsamındaki 
ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla kullanılan 
prefinansman kredilerinde sadece �hracatı Te�vik Mevzuatında yer alan taahhütlerin aranılması yeterlidir. 
Bu konudaki i�lemler, Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün talimatları ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu 
yönünden Mülga Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 4 Seri Numaralı Tebli� hükümlerine 
göre yapılacaktır. 

3.5.1. PREF�NANSMANIN MAHSUP SURET�YLE ÖDENMES�

3.5.1.1. �hracat Bedelleri �le Mahsup Edilmek Suretiyle Ödeme (�hracat  

�çin Sa�lanan Prefinansman Kredilerinin Mahsuben Kapatılması) 

Bir ülkeden sa�lanan prefinansman kredisi, herhangi bir ülkeye yapılacak ihracattan sa�lanan 
dövizlerle bedeli Türk liraları ihracatçıya ödenmeksizin mahsup suretiyle ödenebilecektir. 
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Mahsup i�lemi, ihracat bedelleri muhabir hesaplarına geçtikten sonra yapılabilecek, mahsup 
sırasında i�lemin yapıldı�ı tarihteki banka döviz alı� kurlarından Döviz Alım ve Satım Belgesi 
düzenlenecektir. Mahsup i�leminde, Dahilde ��leme �zin Belgesi kapsamında olsun veya olmasın, 
mahsubu istenen ihracat bedellerinin tamamı kullanılacak ve Bankacılık ve Finansal Kurulu�lar Genel 
Müdürlü�ümüz Düzenleme ve �zleme Müdürlü�ünün talimatları çerçevesinde varsa zorunlu döviz devri 
yapılacaktır.  Ancak zorunlu döviz devri bankaların sorumlulu�unda oldu�undan, bankanın kendi 
pozisyonundan süresi içinde bilahare ödenmek kaydıyla ihraç bedelinin tamamının mahsuben iadesi için 
kullanılması mümkündür. 

Mahsup yapılırken, prefinansman kredisinin alı�ı sırasında düzenlenen Döviz Alım Belgesinin 
firma ve banka nüshasına prefinansman kredisinin mahsuben ödenmesinde düzenlenen Döviz Alım ve 
Satım Belgeleri ile Gümrük Beyannamelerinin tarih, sayı ve tutarları yazılacak ve mahsuben kapatma 
yapıldı�ına dair not konulacaktır. Mahsup sırasında düzenlenen Döviz Alım ve Satım Belgelerine de 
prefinansman kredisi Döviz Alım Belgesinin tarihi, sayısı, tutarı ve prefinansman kredisinin taahhüdünün 
kapatılmasında kullanıldı�ına dair not konulacaktır. Prefinansman kredisinin alı�ını yapan ile mahsuben 
ödemeyi yapan banka farklı ise, mahsubu yapan, prefinansman kredisinin alı�ı sırasında Döviz Alım 
Belgesini düzenleyen bankaya, nezdindeki Döviz Alım Belgesi nüshasına yukarıda belirtilen notları 
koyması için yazılı bildirimde bulunulacaktır. Ayrıca mahsup yapılmadan önce, mükerrer i�lem 
yapılmamasını teminen, prefinansman kredisinin alı�ı sırasında düzenlenen Döviz Alım Belgesinin firma 
ve banka nüshası üzerine konulmu� herhangi bir te�vikten yararlanıldı�ı veya taahhüdünün kapatıldı�ı vb. 
hususlardaki notlara dikkat edilecektir. 

Mahsup i�lemlerinin, prefinansman kredisinin kullanım süresi ve ihracat bedellerinin fiili ihraç 
tarihinden itibaren 180 günlük yurda getirilme süresi içerisinde yapılması �arttır. Fiili ihraç tarihinden 
itibaren 180’inci günden sonra yurda getirilen ihracat bedeli dövizlerle prefinansman kredilerinin mahsup 
yoluyla kapatılması mümkün bulunmamaktadır. 

Hesap kapatmada, mahsup i�lemi yapılmak suretiyle ihracat bedeli olarak fiktif alı�ı yapılan 
dövizler, prefinansman kredisinin kullanıldı�ı döviz cinsinden farklı oldu�u takdirde, mahsuben ödenecek 
azami tutar, ihracatçı ile banka arasında mutabık kalınan çapraz kur esas alınmak suretiyle tespit 
edilecektir. Bu durumda Döviz Alım Belgesi alı�ı yapılan, Döviz Satım Belgesi havale edilen döviz 
cinsinden düzenlenecektir.1

Öte yandan, prefinansman kredisi dövizlerinin, prefinansman kredisinin getirildi�i tarihten önce 
fiili ihracatı gerçekle�tirilmi� ihracat bedelleri ile mahsubu, ihracat bedeli dövizler yurda getirilme 
süresinde gelmi� olsa dahi mümkün de�ildir. 

�hracatın aracı ihracatçı vasıtasıyla yapılması halinde; bu hususun ve lehine prefinansman gelmi�
olan firmanın imalatçı oldu�unun Gümrük Beyannamesi ve di�er belgelerden tespiti ve aracı ihracatçının 
muvafakatı alınmak kaydıyla, imalatçı adına gelmi� olan prefinansman kredisi, aracı ihracatçı adına gelen 
ihracat bedelleri ile mahsuben ödenebilecektir. Bu halde, düzenlenen “Döviz Alım Belgesi” aracı 
ihracatçı adına, “Döviz Satım Belgesi” imalatçı adına düzenlenecektir. 

�malatçı olmayan ihracatçıların, Dahilde ��leme �zin Belgesi kapsamında olsun veya olmasın, 
gerçekle�tirdikleri ihracatın finansmanında kullanılmak üzere sa�ladıkları prefinansman kredilerinin 
kapatılmasında, anılan ihracatçıların, dı� ticaret sermaye �irketleri ve sektörel dı� ticaret �irketleri 
tarafından gerçekle�tirilen ihracat hariç olmak üzere, aracı ihracatçı vasıtasıyla gerçekle�tirecekleri ihracat 
bedeli dövizlerin sayılması mümkün bulunmamaktadır.
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3.5.1.2. Döviz Kazandırıcı Hizmet Bedelleriyle Mahsup Edilmek Suretiyle  
             Ödeme 

Döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı için sa�lanan prefinansman kredisi, herhangi bir ülkeye 
yapılacak döviz kazandırıcı i�lemlerden sa�lanan dövizlerle kredi süresi içerisinde mahsup edilmek 
suretiyle ödenebilecektir. Mahsup i�leminde, i�lemin yapıldı�ı tarihteki banka döviz alı� kurlarından 
Döviz Alım ve Döviz Satım Belgesi düzenlenecektir. Döviz kazandırıcı hizmet bedellerinin muhabir 
banka hesaplarına geçmesi gerekli de�ildir. Ancak kredi borcunun ödendi�ine ili�kin belgenin ibrazı 
istenecektir. Kredi süresi içerisinde döviz kazandırıcı i�lemin gerçekle�ti�ini gösteren belgelerin asılları 
görülerek, üzerine bu belgelerin kredinin ödenmesinde kullanıldı�ına ili�kin not konulacaktır. 
Prefinansmanın alı�ı sırasında düzenlenen Döviz Alım Belgesinin firma ve banka nüshasına, 
prefinansmanın mahsuben ödenmesinde kullanılan hizmete ili�kin belge ile mahsupla ilgili olarak 
düzenlenen Döviz Alım ve Satım Belgesinin tarihi, sayısı ve tutarı yazılarak, mahsuben kapatma 
yapıldı�ına dair not konulacaktır. Prefinansmanla ilgili Döviz Alım Belgesini ba�ka bir banka 
düzenlemi�se, bu bankaya gerekli notların konulması için yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. Mahsup 
sırasında düzenlenen Döviz Alım ve Satım Belgelerine de, prefinansmanın alı�ı sırasında düzenlenen 
Döviz Alım Belgesinin tarihi, sayısı, mebla�ı, kredinin referans numarası yazılacak ve kredinin 
kapatılmasında kullanıldı�ına dair not konulacaktır. 

3.5.2. PREF�NANSMAN KRED�S�N�N �HRACAT, BELGE KAPSAMINDAK�  
          �HRACAT SAYILAN SATI� VE TESL�MLER �LE DÖV�Z  
          KAZANDIRICI FAAL�YETLERE �L��K�N BEDELLERLE TASF�YES�

�hracatın, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin 
prefinansman kredisinin süresi içerisinde gerçekle�tirilmi� olması ve ihracat sayılan satı� ve teslimler ile 
döviz kazandırıcı hizmet bedellerinin prefinansman kredisi süresi içerisinde alı�ının yapılması 
gerekmektedir. Prefinansman kredisinin bu �artların yerine getirildi�inin tevsiki suretiyle tasfiye 
edilmesinde, �hracatı Te�vik Mevzuatında yer alan taahhütlerin aranması yeterlidir. Bu konudaki i�lemler 
Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün talimatları ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Mevzuatı yönünden 
Mülga Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 4 Seri Numaralı Tebli� hükümlerine göre 
yapılacaktır. 

Prefinansman kredisinin geri ödemesine aracılık eden banka ile prefinansman dövizine ili�kin 
Döviz Alım Belgesini düzenleyen banka farklı ise kapatmayı yapan banka, döviz alı�ını yapan bankaya, 
nezdindeki Döviz Alım Belgesinin banka nüshasına gerekli notu koyması için yazılı olarak bildirimde 
bulunacaktır. Bildirimi alan banka, nezdindeki Döviz Alım Belgesine gerekli notu koyacak, e�er 
mükerrer kredi geri ödemesi varsa durumu kapatmayı yapan bankaya bildirecektir. 

Prefinansman kredilerinin ihracat sayılan satı� ve teslimler veya döviz kazandırıcı faaliyetlerden 
sa�lanan bedellerle kapatılmaz ise vade sonunda prefinansman kredisi sözle�me �artlarına göre Türk lirası 
ile kapatılacaktır. 
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4. DÖV�Z VE PREF�NANSMAN KRED�LER�N�N ORTAK 
HÜKÜMLER�

1) Döviz kredileri ile prefinansman kredilerinin, alınma ve verilmesinde lehte ve aleyhte do�acak 
kur farkları ilgililere aittir.  

2) Bankaların aracılı�ı olmaksızın Türkiye’de yerle�ik ki�iler borçlu sıfatıyla yurt dı�ından 
do�rudan kredi sa�layabilirler. Bu kredileri bankalar aracılı�ıyla kullanırlar. Yurt dı�ından temin edilen 
nakdi kredilerin yurda döviz olarak getirilerek kullanılması gerekmektedir. Ancak yurt dı�ındaki i�leriyle 
ilgili olarak yurt dı�ından kredi sa�layan Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin bu kredileri do�rudan yurt dı�ında 
kullanmalarında ve bu ki�iler dı�ında ihracat kredi kurumlardan veya ihracat kredisi garanti kurulu�larının 
garantisi kapsamında yurt dı�ından kredi sa�layanların bu krediyi do�rudan yurt dı�ındaki ihracatçı 
firmaya ödemeleri durumunda bu �art aranmaz. 

Kredi teminine aracılık etmesi uygun görülmeyen bankalar Hazine Müste�arlı�ı tarafından 
belirlenir. 

3) Yurt dı�ından alınan ve Türkiye’deki bankalarca açılan döviz kredilerinin döviz tevdiat 
hesabına alınarak kullanılması mümkün bulunmamaktadır. (Prefinansman kredileri hariç) 

4) Krediye ili�kin faiz, di�er masraflar, teminat, dövizlerin iadesi gibi hususlar taraflar arasında 
serbestçe belirlenir. Bankalar taraflar arasında belirlenen esaslara göre i�lem yaparlar. 

5) Döviz kredilerinin, bankalar aracılı�ıyla, dı� piyasalardan anormal sayılacak komisyonlarla 
temin edilmemesi, ülkemizin uluslararası piyasalardan sa�ladı�ı kredi de�erlili�ini sarsmaması açısından 
dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

6) Türk lirası veya döviz olarak kullanılan döviz kredileri ve prefinansman kredilerinin anapara, 
faiz ve masrafları, sa�lanan ba�ka bir döviz ve prefinansman kredisi ile mahsuben ödenemez (Dahilde 
��leme �zin Belgesi; Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi kapsamı ihracat sayılan satı� ve teslimler ile 
döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanında kullanılmak amacıyla verilen krediler hakkında Dı� Ticaret 
Müdürlü�ümüzün genelgelerindeki hükümler ile bu Genelgemizin döviz ve prefinansman kredilerinin 
ortak hükümleri içinde yer alan 10’uncu madde hükümleri saklıdır.) 

7) �hracat; Dahilde ��leme �zin Belgesi ile Vergi, Resim ve Harç �stisnası Belgesi kapsamındaki 
ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetler için kullandırılacak döviz kredilerine 
(prefinansman dahil) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi istisnası uygulanması ile kredi sürelerinin 
uzatılması Dı� Ticaret Müdürlü�ümüzün genelgeleri çerçevesinde yürütülecektir. 

8) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu istisnasının uygulaması ile ilgili i�lemler, Maliye 
Bakanlı�ı Gelirler Genel Müdürlü�ü’nün Mülga “Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisine 
�li�kin 2002/4 Seri Numaralı Uygulama �ç Genelgesi”ne göre yürütülecektir. 
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9) Bankaların açtıkları her bir döviz kredisi ile bankaların aracılık ettikleri veya garanti 
verdikleri yurt dı�ından sa�lanmı� tüm döviz kredileri (Prefinansman kredileri dahil) için her bir kredi 
sözle�mesi bazında firma ve referans numarası tahtında bir dosya açılacak ve i�lemler bu dosyadan takip 
edilecektir. 

Ayrıca bankalar dı�ındaki Türkiye’de yerle�ik ki�ilerce borçlu sıfatıyla yurt dı�ından sa�lanan ve 
bankalarca garanti verilerek veya verilmeksizin aracılık edilen bir yıldan kısa ve uzun vadeli nakdi 
krediler için bankaların genel müdürlükleri tarafından �statistik Genel Müdürlü�ümüz Ödemeler Dengesi 
Müdürlü�ünün genelgelerinde belirtildi�i �ekilde sıra takip etme ve izlenme ko�ulu ile bir (1)'den 
ba�lamak üzere Kredi Numarası verilecektir.

10) Talimatımız konusu döviz ödemesi gerektiren i�lemler, Kambiyo Mevzuatına göre 
Görünmeyen ��lemler kapsamındaki hizmet bedelleri ve ithalat bedellerine ili�kin döviz ödenmesi 
gereken i�lemlerdir. 

Türkiye’de yerle�ik ki�ilerce yurt dı�ından veya Türkiye’deki bankalardan sa�lanan döviz 
kredilerinin, vadeli akreditif, mal mukabili ve kabul kredili ithalat hesaplarının kapatılmasında 
(ödenmesinde) kullanılması mümkün bulunmaktadır.1 Söz konusu krediler Sermaye Hareketlerine ili�kin 
hükümler çerçevesinde yapılacak transfer i�lemlerinde kullanılamaz. 

11) Yatırım malları, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın uygulanmasında, 
Yatırım Te�vik Belgesi kapsamındaki makina ve teçhizat ile kamu kurulu�larının te�vik belgeli veya 
belgesiz yatırım mallarını ifade eder. 

12) Alıcı firmadan temin edilen pe�in döviz kar�ılı�ında yapılacak ihracatta, gümrük 
beyannamesi üzerine, ihracatın “pe�in bedelle ödeme” �ekline göre yapıldı�ı, yurt dı�ındaki bir finans 
kurumundan sa�lanan prefinansman kredileri ile Türkiye’deki bankalardan sa�lanan döviz kredileri 
kapsamında yapılacak ihracatta ise, akreditifli, vesaik mukabili veya mal mukabili ödeme �ekillerinden 
birisi ile yapıldı�ı kaydedilecektir. 

13) Türkiye’de yerle�ik ki�ilerce yurt dı�ından sa�lanan kredilerin ihracat ve döviz kazandırıcı 
faaliyet bedelleri ile mahsubu yoluyla kapatılması mümkündür. 

14) Bankalarca verilen döviz kredileri ile yurt dı�ından sa�lanan döviz kredilerinin faiz ve 
masrafları pe�in kesilmi� ve kredi miktarı kadar anaparaya ilave edilmek suretiyle hesaplanmı� ise 
kapatılması gereken kredi tutarı, anapara, faiz ve masraf toplamı kadar olacaktır. 

15) Bankalarca verilen döviz kredileri ve uluslararası piyasalardan sa�lanan prefinansman 
kredilerinin riskinin yürürlükteki Kambiyo Mevzuatı uyarınca, ilgililerin serbest tasarrufuna bırakılan 
ihracat bedellerinin %30’luk kısımlarıyla veya Türkiye’ye getirilmesi zorunlu olmayan hizmet bedeli 
dövizlerle açtırdıkları döviz tevdiat hesaplarındaki dövizlerle kapatılması mümkün bulunmaktadır. 

Di�er taraftan, yurt dı�ından sa�lanan döviz kredilerinin (yurt dı�ından sa�lanan prefinansman 
kredileri dahil) geri ödemelerinin ilgililere ait dövizlerin transferi suretiyle yapılması mümkün 
bulunmaktadır.  
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16) Özel hesaplar aracılı�ı ile prefinansman kredisi veya döviz kredisi getirilmesi mümkün 
de�ildir. 

17) Yurt dı�ından alınan tüm döviz kredilerin geri ödemelerinin, krediye aracılık eden bankalar 
(kredinin kullanımına aracılık eden) dı�ındaki bankalar tarafından yapılması halinde, transferin yapıldı�ı 
gün aracılık eden bankaya yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır. 

18) Takas ve ba�lı muameleler kapsamında ihraç edilen mal ve/veya hizmete kar�ılık sadece 
ithalat yapılması halinde prefinansman kredisi ve döviz kredisi kullandırılması mümkün 
bulunmamaktadır. Ancak ihraç edilen mal ve hizmet kar�ılı�ında kısmen ülkemize döviz getirilmesi 
öngörülen ba�lı muamelelerde yurda getirilecek döviz miktarını a�mamak üzere söz konusu kredilerin 
kullandırılması mümkün bulunmaktadır.1

19) �hracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı 
amacıyla yurt dı�ından sa�lanan prefinansman kredileri ile bankalarca kullandırılan döviz kredilerine 
ili�kin taahhüt sürelerinin ilgili �hracatı Te�vik Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Dı� Ticaret Müste�arlı�ı 
tarafından uzatılması halinde, prefinansman amirinin veya krediyi kullandıran bankanın muvafakat etmesi 
kaydıyla bu kredilerin vadeleri verilen ek süreler kadar uzatılmı� sayılır. 

20) Türk lirası üzerinden yurt dı�ından sa�lanan kredilerin anapara ve faiz geri ödemelerinin, 
kreditörün talebi do�rultusunda döviz olarak yapılması mümkündür. 

21) Faktoring �irketleri, ihracatçı faaliyeti ile i�tigal etseler bile Türkiye'de faaliyette bulunan 
bankalar tarafından, bu firmalara döviz kredisi kullandırılmaması ve yurt dı�ından sa�lanan prefinansman 
kredilerine aracılık edilmemesi gerekmektedir.2

Ancak faktoring �irketleri i�letme ihtiyacının finansmanı amacıyla bizzat borçlu sıfatıyla yurt 
dı�ından döviz kredisi (i�letme kredisi) alabilirler.3

22) Bu genelgemizdeki “yazılı bildirimde bulunulacaktır” ifadesinden; bankalarca vergilerin ve 
di�er mali yükümlülüklerin tahsili için ilgili vergi dairelerine ya da kredi geri ödemesini yapan bankalar 
tarafından kredi kullanımına aracılık eden bankalara yapılacak yazılı bildirimlerin, ileride do�abilecek 
sorunların çözümlenmesinde ispat yükümlülü�ünün sa�lanmasını teminen “taahhütlü mektupla” veya 
bildirim yapıldı�ının teyidini sa�layacak di�er �ekillerde yapılmasının anla�ılması gerekir. 

23) Bu genelgemizin 1.4.6, 2.1.1, 2.1.6, 3.3 ve 5.2. alt ba�lıklı maddelerinde yer alan “uluslararası 
ihaleler” ifadesinden, 1.4.6. maddesinde de belirtildi�i üzere, yalnızca kamu kurum ve kurulu�ları 
tarafından açılan uluslararası ihalelerin anla�ılması gerekmektedir.4
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5. GAYR�NAKD� KRED�LER, GARANT� VE KEFALETLER 

5.1. TÜRK�YE’DE YERLE��K K���LER�N YURT DI�INDAN GAYR�NAKD�  
       KRED�, GARANT� VE KEFALET SA�LAMALARI 

Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin yurt dı�ından Türkiye’de yerle�ik ki�ilere muhatap gayrinakdi kredi, 
garanti ve kefalet sa�lamaları serbesttir. Bu konuda herhangi bir vade sınırlaması bulunmamaktadır. 
Türkiye’de yerle�ik ki�iler yurt dı�ından sa�ladıkları gayri nakdi kredileri bankalar aracılı�ı olmaksızın 
kullanabilirler. 

Gayrinakdi kredilere ili�kin masraf ve komisyonlar bankalarca Görünmeyen ��lemlere �li�kin 13 
Ocak 2000 tarih ve 2000/YB-4 sayılı Genelgemizin F-3 fıkrasına göre transfer edilebilecektir. 

5.2. TÜRK�YE’DEK� BANKALARIN TEM�NAT MEKTUBU  
       DÜZENLEMELER�, GARANT� VE KEFALET VERMELER�

Bankaların, Bankalar Kanunu’ndaki sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla; 

a) Türkiye’de yerle�ik ki�iler lehine, dı�arıda yerle�ik ki�ilere muhatap, 

b) Dı�arıda yerle�ik ki�iler lehine, dı�arıda yerle�ik ki�ilere muhatap, 

döviz ve Türk lirası üzerinden, 

c) Dı�arıda yerle�ik ki�iler lehine Türkiye’de yerle�ik ki�ilere muhatap döviz üzerinden,  

d) Yurt içinde açılacak uluslararası ihalelerle ilgili olması kaydıyla, Türkiye’de yerle�ik ki�iler 
lehine Türkiye’de yerle�ik ki�ilere muhatap, döviz üzerinden, 

e) Yurt dı�ında ihale kazanmı� bulunan Türkiye’de yerle�ik ki�ilerin ta�aronu olarak faaliyettte 
bulunan Türkiye’de yerle�ik firmalar lehine, ihaleyi kazanan Türk müteahhitlik firmalarına muhatap, 
döviz üzerinden,  

teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri, 

f) �hracat, ihracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle (yurtdı�ı 
müteahhitlik hizmetleri dahil) ilgili olarak Türkiye’deki di�er bankaların Türkiye’de yerle�ik ki�iler 
lehine yurt dı�ında yerle�ik ki�ilere muhatap düzenledikleri teminat mektuplarının ve verdikleri garanti ve 
kefaletlerin teminatını te�kil etmek üzere, yabancı para üzerinden teminat mektubu düzenlemeleri, 
mukabil garanti ve kefalet vermeleri, 

g) (f) bendinde sayılan faaliyetlerin finansmanı amacıyla Türkiye’deki di�er bankalar tarafından 
Türkiye’de yerle�ik ki�ilere kullandırılan döviz kredilerinin teminatını te�kil etmek üzere döviz üzerinden 
teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet vermeleri,1
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h) 1 Ocak 2004 tarihinden önce düzenlenen Yatırım Te�vik Belgelerinde bir ihracat taahhüdünün 
bulunması kaydıyla ve, 

1 Ocak 2004 tarihinden itibaren düzenlenen Yatırım Te�vik Belgelerinde ise  
dı� kredi, döviz kredisi ya da iç kredi (iç kredinin, dı� kredi veya döviz kredisi olarak 

kullandırılması kaydıyla) kullandırılması öngörülmü� olan Yatırım Te�vik Belgesi kapsamında 
Türkiye’deki di�er bankalar tarafından kendi kaynaklarından veya yurt dı�ı kaynaklı (Dünya Bankası, 
Avrupa Yatırım Bankası gibi) olarak Türkiye’de yerle�ik ki�ilere kullandırılan döviz kredilerinin 
teminatını te�kil etmek üzere döviz üzerinden teminat mektubu düzenlemeleri, garanti ve kefalet 
vermeleri,1 2

ı) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Döviz ve Efektif  Piyasalarında i�lem 
yapabilen Yetkili Müesseseler lehine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na muhatap döviz üzerinden 
teminat mektubu düzenlemeleri, 

i) �hracat sayılan satı� ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olmak 
kaydıyla, amir ve lehdarı Türkiye’de yerle�ik ki�iler olan yurt içi teminat akreditiflerini (Stand-by L/C) 
döviz üzerinden düzenlemeleri,3

serbesttir. 
Bu konuda herhangi bir vade sınırlaması bulunmamaktadır. 
Ancak, yukarıda belirtilen hükümler dı�ındaki �artlarla alacaklısı ve borçlusu yurt içinde yerle�ik 

ki�iler olan yabancı para üzerinden düzenlenmi� poliçelere, bankalarca aval verilmesi mümkün 
bulunmamaktadır.4

Ayrıca, amiri ve alacaklısı (lehtarı) Türkiye'de yerle�ik ki�iler arasında açılacak yurt içi 
akreditiflerin yabancı para üzerinden açılması ve ödemelerin döviz üzerinden yapılması mümkün 
bulunmamaktadır. Ancak, amiri ve alacaklısı (lehtarı) Türkiye'de yerle�ik ki�iler arasında açılacak yurt içi 
akreditiflerin tarafların belirleyece�i yabancı para tutarı kar�ılı�ı Türk Lirası olarak açılması ve akreditif 
bedellerinin amir ile alacaklısının (lehtarın) kar�ılıklı olarak belirleyecekleri bir kur üzerinden 
hesaplanacak Türk Lirası kar�ılı�ı olarak ödenmesi mümkün bulunmaktadır.5

Bankalar Kanunu uyarınca, yurt içinde açılacak uluslararası ihalelerle ilgili olarak Türk 
müteahhitlik kurulu�larının kendi aralarında ya da dı�arıda yerle�ik ki�ilerle olu�turdukları i�
ortaklıklarına gayrinakdi kredi açılması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda gayrinakdi kredinin 
ortaklardan biri veya birkaçı adına açılması gerekmektedir. Kredinin verilmesi sırasında, i� ortaklı�ının 
taahhütlerinin yerine getirilmesinde kullanılaca�ına dair beyan alınarak adına kredi açılacak orta�ın di�er 
ortakları temsil yetkisinin bulunup bulunmadı�ı incelenecek ve Bankalar Kanununun 11.11 maddesi 
içeri�i hesap durumu aranacaktır.6

Bankalar, yurt dı�ından sa�lanacak olan dı� kredilerin teminatı olarak da muhabirleri aracılı�ı ile 
garanti verebileceklerdir. 

Türkiye’deki bankalar tarafından Türkiye’de ve yurt dı�ında yerle�ik ki�iler lehine Türkiye’de 
yerle�ik ki�ilere muhatap döviz üzerinden açılan gayri nakdi kredilere konu teminat mektuplarının 
tazmini halinde, Türkiye’deki muhataba döviz ödemesi yapılabilir. 

5.3. BANKALAR DI�INDAK� TÜRK�YE’DE YERLE��K K���LERCE  
       VER�LEN TEM�NAT MEKTUBU, GARANT� VE KEFALETLER

Bankalar dı�ındaki Türkiye’de yerle�ik ki�iler tarafından, Türkiye’de ve dı�arıda yerle�ik ki�iler 
lehine, dı�arıda yerle�ik ki�ilere muhatap döviz ve Türk lirası üzerinden teminat mektubu, garanti ve 
kefalet verilmesi serbesttir. Bu konuda herhangi bir vade sınırlaması bulunmamaktadır. 

5.4. GEM� �POTE�� TES�S�

14 Ocak 1982 tarihli ve 2581 sayılı Deniz Ticaret Filosunun Geli�tirilmesi ve Gemi �n�a 
Tesislerinin Te�viki Hakkında Kanun ile bu Kanun'a ili�kin karar ve yönetmelikler kapsamında yurt 
dı�ından satın alınacak gemiler için temin edilen kredilerle ilgili olarak yabancı para üzerinden gemi 
ipote�i tesisi ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır. Bu konuda Hazine Müste�arlı�ı'nın iznine gerek 
bulunmamaktadır. 
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BÖLÜM: IV 

TÜRK L�RASI, DÖV�Z TEVD�AT VE ALTIN DEPO HESAPLARI 

1. TÜRK L�RASI HESAPLAR 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 3/b maddesine göre, dı�arıda 
yerle�ik ki�ilerin Türkiye’de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları serbest 
oldu�undan, dı�arıda yerle�ik ki�iler Türkiye’deki bankalar nezdinde Türk lirası hesap 
açtırabilirler. 

Kambiyo Mevzuatı çerçevesinde yurt dı�ında yerle�ik sayılan serbest bölge kullanıcıları 
da Türkiye’de Türk lirası hesap açtırabilirler. Ancak bu hesaplardan serbest bölgeler ve kambiyo 
mevzuatının serbest bölgelerle ilgili a�a�ıda belirtilen düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla 
ödeme yapılması mümkün bulunmaktadır. 1

Serbest Bölgelerle �lgili Düzenlemeler: 

- 10 Mart 1993 tarih ve 21520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler 
Uygulama Yönetmeli�inin 47. maddesinde; 

“Bölgedeki faaliyetlerle ilgili olarak mal bedelleri, Fon, hizmet ve i�çi ücretleri ile 
ikramiyeleri ve kiralara ili�kin ödemeler dövizle yapılır. Bölgede Türk lirası ile yapılan ödemeler 
hakkında 16 A�ustos 1985 tarih ve 85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen esaslar 
uygulanır.”, 

- serbest bölgelerde Türk lirasıyla yapılabilecek ödemelere dair 16 A�ustos 1985 tarih ve 
85/9801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda; 

“Serbest bölgelerdeki faaliyetler ile ilgili her türlü ödemeler 06 Haziran 1985 tarihli 3218 
sayılı Kanunda belirtilen dövizle yapılır. Ancak, bölgede yatırım sırasındaki mal ve hizmet 
bedelleri ile i�çi ücretleri ile kiralar Türk lirası üzerinden ödenebilir. Bölge Müdürlü�ü ile bu 
bölgelerdeki di�er kamu kurum ve kurulu�larında çalı�anlara bütün ödemeler Türk lirası ile 
yapılır.” 

hükümleri yer almaktadır. 

- Dı� Ticaret Müste�arlı�ının Hazine Müste�arlı�ına muhatap14 �ubat 2006 tarih ve 5042 
sayılı yazısında, serbest bölge kullanıcılarının ana sözle�melerine konulan hükümler gere�ince, 
Türkiye’de ticari i� yapmaları yasaklandı�ından bu kapsamda Türkiye’de herhangi bir ödeme 
yapmalarını gerektirir bir i�lemleri bulunmasının mümkün olmadı�ı bildirilmektedir. 
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2. DÖV�Z TEVD�AT HESAPLARI

Bankalar gerek Türkiye’de gerek yurt dı�ında yerle�ik ki�iler adına döviz tevdiat 
hesapları açabilirler. 

Bu hesaplar üzerinde, sahipleri serbestçe tasarrufta bulunabilirler. 

Söz konusu hesaplara ait faizler banka ve mevduat sahibi arasında serbestçe tayin edilir. 

Anapara ve faizlerin transferleri bankalarca kendi kaynaklarından kar�ılanır. 

Bu hesaplar nedeniyle do�acak lehte ve aleyhteki kur farkları ilgililere aittir. 

2.1. 10 YILLIK ZAMAN A�IMI SÜRELER�N� DOLDURAN DÖV�Z  
       TEVD�AT HESAPLARI  

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun zaman a�ımına ili�kin 62’nci maddesi gere�ince 10 
yıllık zaman a�ımı süresini dolduran döviz tevdiat hesapları hakkında Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun talimatlarında belirtilen esas ve usuller 
çerçevesinde i�lem yapılması gerekmektedir. 

3. ALTIN DEPO HESAPLARI 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a �li�kin 2008-32/35 Sayılı 
Tebli�de öngörülen esas ve usuller dahilinde, bankalar Türkiye’de ve yurt dı�ında yerle�ik 
gerçek ve tüzel ki�iler adına altın depo hesapları açabilirler. 

BÖLÜM V 

BLOKAJ VE DEBLOKAJ 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara �li�kin 91-32/5 Sayılı Tebli�in 
geçici 10 uncu maddesi gere�ince, bu Kararın yayımı tarihinden önce Merkez Bankası tarafından 
bloke edilmi� Türk liralarının kullanımı serbest bırakılmı�tır. 
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EK:1 

TÜRK�YE’DEN SERMAYE �HRACI 

Sermaye �hraç Eden Ki�inin Adı ve Adresi  
 : 

Sermaye �hraç Eden 

-Gerçek Ki�i ise T.C. Kimlik Numarası  
 : 

-Tüzel Ki�i ise Vergi Kimlik Numarası  
 : 

Sermaye �hracı Ba�kası Adına Yapılıyor ise(*) 
Vekilin Adı, Adresi, T.C. Kimlik Numarası  
 : 

Transferin Yapıldı�ı Ülke ve Firma   
 : 

Hangi Konuda Faaliyetler için Transferin Yapıldı�ı(**)
 : 

Transfer Tarihi ve Döviz Tutarı   
 : 

Transfer Edilen Tutarın ABD Doları Kar�ılı�ı  :  

Transfere �li�kin �statistik Kodu   
 : 

……......…Bankası 
Yetkili �mzalar 

(*) Sermaye ihracı ba�kası adına yapılıyor ise, vekilden yurt dı�ındaki �irketle ilgili i�leri de kapsayan vekalet 
sözle�mesinin ibrazı istenilerek, hem vekil hem de adına i�lem yapılan ki�iye ili�kin bilgilerin verilmesi 
gerekmektedir. Vekalet sözle�mesinin bulunmaması halinde, transfer ile sermaye taahhüdü yerine getirilen 
ki�inin bilgileri forma i�lenmelidir. 

(**) Yurt dı�ına kurulu� sermayesi, sermaye artırımı ve sermaye katılım payı �eklinde ihraç edilen yerli sermaye 
konusu yurt dı�ındaki yatırım ve ticari faaliyetin neler oldu�u yazılacaktır. (Bankacılık, sigortacılık, nakliyat, 
turizm vs.) 



EK:2 

�HRACAT KRED� VE �HRACAT KRED�S� GARANT� KURULU�LARININ L�STES�

ÜLKE ÜYE KURULU�

A.B.D. US EXIMBANK Export-Import Bank Of The United States 

A.B.D. FCIA FCIA Management Company Inc. 

A.B.D. OPIC Overseas Private Investment Corporations 

A.B.D. AIG AIG Global Trade & Political Risk 

A.B.D. ZURICH Zurich Emerging Markets Solutions 

A.B.D. CHUBB Chubb Political Risk 

ALMANYA EH GERMANY EULER Hermes Kreditversicherungs-AG 

ALMANYA PWC PwC Deutsche Revision AG 

AVUSTRALYA EFIC Export Finance & Insurance Corporation 

AVUSTURYA OEKB Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 

BELÇ�KA  ONDD Office National du Ducroire/Nationale Delcrederedienst 

BERMUDA SOVEREIGN Sovereign Risk Insurance Ltd. 

BREZ�LYA SBCE Seguradora Brasileira de Crédito á Exportação S/A 

ÇEK CUMHUR�YET� EGAP Export Guarantee and Insurance Corporation 

Ç�N SINOSURE China Export & Credit Insurance Corporation 

Ç�N Ç�N EXIMBANK The Export-Import Bank of China 

DAN�MARKA EKF Eksport Kredit Fonden 

ENDONEZYA ASEI Asuransi Ekspor Indonesia 

F�NLAND�YA FINNVERA Finnvera Plc. 

FRANSA COFACE Compagnie Française d’Assurance 

GÜNEY AFR�KA CGIC Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Ltd. 

GÜNEY AFR�KA ECIC SA Export Credit Insurance Corporation of South Africa Ltd. 

GÜNEY KORE KEXIM The Export-Import Bank of Korea 

H�ND�STAN ECGC Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. 

H�ND�STAN EXIMBANK INDIA Export Import Bank of India 

HOLLANDA ATRADIUS Atradius Credit Insurance NV. 

HONG KONG HKEC Hong Kong Export Credit Insurance Corporation 

�NG�LTERE ECGD Export Credits Guarantee Department 

�SPANYA CESCE Compania Espanola de Seguros de Credito a la Exportacion 

�SPANYA CYC Compania Espanola de Seguros de Crédito y Caucion S.A. 

�SRA�L ASHRA Israel Export Insurance Corp Ltd 

�SVEÇ EKN Exportkreditnämnden 

�SV�ÇRE SERV Geschäftsstelle für die Exportrisikogarantie 

�TALYA SACE Istituto per i Servizi Assicurativi del Credito all’Esportazione 

JAMAIKA EXIM J National Export-Import Bank of Jamaica Limited 

JAPONYA JICA Japan International Cooperation Agency

JAPONYA NEXI Nippon Export and Investment Insurance

JAPONYA JBIC Japan Bank of International Cooperation  

KANADA EDC Export Development Canada 

KORE KEIC Korea Export Insurance Corporation 

MACAR�STAN MEHIB Hungarian Export Credit Insurance Ltd. 

MALEZYA MEXIM Export-Import Bank of Malaysia Berhad

MEKS�KA BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior 

NORVEÇ GIEK Garanti-Instituttet for Eksportkreditt 

POLONYA KUKE Export Credit Insurance Corporation 

PORTEK�Z COSEC Companhia de Seguro de Créditos, S.A. 

S�NGAPUR ECICS ECICS Ltd. 



EK: 2 

SLOVAKYA SLOVAK EXIM Export-Import Bank of the Slovak Republic 

SLOVENYA SEC Slovene Export Corporation Inc. 

SR� LANKA SLECIC Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation 

SUUD� ARAB�STAN SEP Saudi Export Program 

TAYLAND THAI EXIMBANK Export-Import Bank of Thailand 

TAYVAN TEBC Taipei Export-Import Bank of China 

TÜRK�YE TURK EXIMBANK Export Credit Bank of Turkey 

YEN� ZELANDA ECO The New Zealand Treasury and The New Zealand Export Credit 
Office 

Z�MBABWE CREDSURE Credit Insurance Zimbabwe Ltd. 

ULUSLARARASI 
KURULU�

MIGA Multilateral Investment Guarantee Agency 
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