
 

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 29.01.2018 

Sayı: 2018/034       Ref:4/034 

 

Konu:  

YURT İÇİNDEN VE YURT DIŞINDAN DÖVİZ KREDİSİ VE DÖVİZE ENDEKSLİ 

KREDİ KULLANIMLARINDA SINIRLAMALAR GETİREN VE YURTİÇİ KREDİ 

KULLANIMLARINDA DİĞER BAZI DÜZENLEMELER İÇEREN KARAR 

YAYINLANMIŞTIR  

 

25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan;  

 

 2018/11185 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ve  

 

 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde (Tebliğ 

No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46) 

 

ile genel olarak;  

 

a) Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz 

kredisi temin edemeyecekleri,   

 

b) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin hangi hallerde döviz kredisi temin 

edebilecekleri, hangi hallerde döviz geliri şartı aranılmayacağı ile yurt içinden ve yurt 

dışından döviz kredisi kullanımının sınırlanması, 

 

c) Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi temin 

edemeyecekleri,   

 

ç) Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt içinden ve yurt dışından dövize endeksli kredi 

temin edilemeyeceği, 

 

d) Finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri tarafından 

Türkiye’de yerleşik kurumlara döviz kredisi, yurt dışında yerleşik kişilere ise döviz ve Türk 

Lirası kredi açabilmeleri,  

 

e) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve 

finansman şirketlerinin birbirlerine ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi 

teamülleri çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, vade sınırı 

bulunmaksızın döviz kredisi açabilmeleri,  

 

konularında düzenlemeler yapılmıştır.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından Türk lirası kredi teminlerinde herhangi bir 

sınırlama olmadığını belirtmek isteriz. Ancak temin edilen Türk Lirası kredilerin bankalar 

aracılığıyla kullanılması gerekmektedir. 

Türkiye'de yerleşik kişiler 32 sayılı kararda “yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş 

sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel 

kişiler” olarak tanımlanmıştır. 

 

I) 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

32 sayılı Kararda yapılan düzenlemeler 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.  

 

32 sayılı Kararın 2. maddesine aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.  

 

“Döviz geliri: İlgili mevzuat ile belirlenen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve 

teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirleri, 

 

Kredi bakiyesi: Yurt içinden ve yurt dışından temin edilen nakit döviz kredisi borçlarının 

geri ödemesi yapılmamış toplamını,” 

 

32 sayılı Kararın yeniden düzenlenen 17. maddesi ile Karara eklenen 17/A maddesinde 

yapılan düzenlemelere göre;  

 

1) Türkiye’de yerleşik “gerçek kişilerce” yurt içinden ve yurt dışından “döviz kredisi” 

kullanılamayacaktır. 

 

2) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içinden veya yurt dışından “dövize endeksli kredi” 

kullanılamayacaktır. 

 

3) Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından döviz kredisi temin 

edemeyecektir. Ancak, aşağıda sayılan istisnai hallerde yurt dışından döviz kredisi temininde  

döviz geliri olması şartı aranmayacaktır. 

 

a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama 

şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz 

kredileri, 

 

b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan 

Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri, 

 

c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik 

kişiler tarafından kullanılacak döviz kredileri ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak 

Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17. 

sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların 

(kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için 

kullanılacak döviz kredileri, 

 



 

 

 

 

ç) Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi 

kazanan Türkiye’de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayii Müsteşarlığınca 

onaylanan savunma sanayii projelerini üstlenen Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kullanacakları döviz kredileri, 

 

d) Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle 

görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri, 

 

e) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet 

ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek 

kaydıyla, son üç mali yılda döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin tevsik 

ettikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz 

kredileri, 

 

f) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kullanacakları döviz kredileri. 

 

4) Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurt içinden döviz kredisi temin 

edemeyecektir.  Ancak, bazı istisnai hallerde yurt içinden döviz kredisi temininde döviz 

geliri olması şartı aranmayacaktır. 3. maddede sayılan hallere ilaveten aşağıdaki iki halde de 

döviz geliri şartı aranmayacaktır: 

 

a) Bankaların Türkiye’deki şubelerinde teminat olarak bulundurulan döviz ve/veya 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye ülkelerin merkezi 

yönetimleri ile merkez bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen yabancı 

para menkul kıymet tutarını geçmemek üzere Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kullanacakları döviz kredileri, 

 

b) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 

Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik 

pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, 

aksesuar ve teferruatları hariç) alımına ilişkin döviz üzerinden gerçekleştirilen 

finansal kiralama işlemleri. 

 

5) Kullanım tarihinde kredi bakiyesinin 15 Milyon ABD Dolarının altında olması 

halinde son 3 mali yılın döviz gelirlerinin dikkate alınması: 

 

Yukarıda da belirtildiği üzere, kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya 

üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak gerek yurt dışı gerekse yurt içi döviz 

kredilerinde, kişilerin döviz geliri olması şartı aranılmayacaktır.  

 

“Kredi bakiyesi” kavramı “Yurt içinden ve yurt dışından temin edilen nakit döviz kredisi 

borçlarının geri ödemesi yapılmamış toplamı” olarak tanımlanmıştır.  

 

Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kurumların yurt dışından veya yurt içinden 

kullanacakları döviz kredilerinde; 

 



 

 

 

 

a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının 

altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi 

bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır. 

b) Kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin 

döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini 

mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur. 

c) Aracılık yapan bankalar, yurt dışı kredilerin, (a) bendine uygunluğunu kontrol 

etmekle yükümlüdür. Yurt içi döviz kredi kullanımlarında ise Bankalar, 

Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman 

şirketleri kullandırdıkları kredilerin (a) bendine uygunluğunu kontrol etmekle 

yükümlüdür. 

d) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan 

tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), 

finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman 

şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya 

Türk Lirası krediye dönüştürülecektir. 

e) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan 

tespit edilmesi durumunda bankaların, finansal kiralama 

şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt dışındaki 

şubeleri (bankaların off-shore şubeleri dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) 

tarafından kullandırılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya 

Türk Lirası krediye dönüştürülecektir. 

 

2 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılmış olan döviz kredileri ve döviz endeksli krediler 

kredi bakiyesi hesaplamasına dâhil edilecektir.  

 

Türkiye’de yerleşik Finansal kiralama şirketlerinin 17/A maddesinde yer alan hükümlere 

aykırı olmamak şartıyla Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler ile yurt dışında yerleşik kişilerle 

yapacakları finansal kiralama işlemlerine ilişkin bedeller döviz üzerinden belirlenebilecektir. 

Döviz üzerinden belirlenen finansal kiralama işlemlerine ilişkin tutarlar “kredi 

bakiyesi” hesaplamasına dahil edilecektir. 

 

6) 2 Mayıs 2018 tarihinde açık bulunan ve kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının 

altında olan Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt içinden veya yurt dışından temin 

edilmiş olan döviz kredileri, hiçbir şekilde döviz kredisi olarak yenilenmeyecektir (17. 

maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile 17/A maddesinin üçüncü, dördüncü ve 

beşinci fıkraları kapsamına girenler hariç). 

 

7) 2 Mayıs 2018 tarihinde açık bulunan dövize endeksli krediler, hiçbir şekilde dövize 

endeksli kredi olarak veya döviz kredisi olarak yenilenmeyecektir (17. maddenin üçüncü, 

dördüncü ve beşinci fıkraları ile 17/A maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları 

kapsamına girenler hariç). 

 

8) Bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman 

şirketlerinin ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri çerçevesinde 

yurt dışından kredi temin etmeleri serbesttir. 

 



 

 

 

 

9) Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman 

şirketleri, Türkiye’de yerleşik kişilere 17/A maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde döviz 

kredisi kullandırabileceklerdir. 

 

10) Türkiye’de yerleşik Finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, Finansman 

şirketleri ve Bakanlıkça belirlenecek diğer kişiler tarafından yurt dışında yerleşik kişilere 

döviz ve Türk Lirası kredi açılabilecektir.  

 

11) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve 

finansman şirketleri birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi 

teamülleri çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, vade sınırı 

bulunmaksızın döviz kredisi açabileceklerdir.  

 

Kararın 17. maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.   

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Krediler 

Madde 17- 

a) Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından 

kredi temin etmeleri, bu kredileri bankalar 

aracılığıyla kullanmaları kaydıyla serbesttir. 

Ancak prefinansman kredilerinin vadesi 

Bakanlık tarafından belirlenir. 

 

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve 

bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim 

kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

bağlı kurumlarının, sermayesinin %50’sinden 

fazlası kamuya ait kuruluşların, vakıf 

üniversitelerinin, fonların, özel ve özerk 

bütçeli kamu kuruluşları ile idari özerkliğe 

sahip kamu kuruluşu niteliğindeki 

kurumların, yatırım ve kalkınma bankalarının 

(Hazine garantisi altında), yap-işlet-devret, 

yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri 

finansman modelleri çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi öngörülen projeler tahtında 

ödeme yükümlülükleri garanti edilen 

kuruluşların yurt dışından sağladığı ithalatta 

vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan 

(365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin 

anlaşmaların kredi borçlusu tarafından 

anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içinde Dış 

Finansman Numarası (DFN) alınmasını 

teminen Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 

 

Yurt dışından temin edilen krediler 

 

MADDE 17- (1) Türkiye’de yerleşik 

kişilerin yurt dışından Türk lirası kredi 

temin etmeleri serbesttir. Temin edilen 

kredilerin bankalar aracılığıyla kullanılması 

zorunludur. 

 

(2) Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışında 

yerleşik kişilerden bu maddede yer alan 

esaslar çerçevesinde döviz kredisi temin 

edebilir. Temin edilen kredilerin bankalar 

aracılığıyla kullanılması zorunludur. 

Prefinansman kredilerinin vadesi Bakanlık 

tarafından belirlenir. 

 

(3) Döviz geliri olmayan Türkiye’de 

yerleşik kişiler yurt dışından döviz kredisi 

temin edemez. Ancak, aşağıda sayılan 

hallerde döviz geliri olması şartı aranmaz: 
 

a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar 

ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama 

şirketleri, faktoring şirketleri ve 

finansman şirketlerinin kullanacakları 

döviz kredileri. 

 

b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 

milyon ABD doları veya üzerinde olan 

Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak 



 

T.C. Hükümeti adına Hazine tarafından 

borçlu sıfatı ile, yabancı ülkeler, ülkelerce 

oluşturulan birlikler, uluslararası ve bölgesel 

kuruluşlar, uluslararası sermaye ve 

finansman piyasalarında faaliyet gösteren 

yatırım bankaları da dahil olmak üzere 

bankalar, tedarikçi veya alıcı kredisi sağlayan 

kuruluşlar ve firmalarla yapılan anlaşmalara 

göre sağlanarak, genel ve katma bütçeli 

kuruluşlara tahsis edilen, genel ve katma 

bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlara ise 

devir ve ikraz anlaşmaları aracılığıyla 

kullandırılan dış finansman imkanları ile 

yukarıda sözü edilen kredilerden yapılan 

kullanımların takibine ilişkin esas ve usuller 

Bakanlık tarafından belirlenir.  

 

İkinci ve üçüncü paragrafta belirtilen kamu 

kurum ve kuruluşları dışındaki Türkiye’de 

yerleşik kişilerce yurt dışından temin edilen 

bir yıldan (365 gün) uzun vadeli kredilerle, 

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından 

sağladığı bir yıldan kısa vadeli kredilerin 

takibi ile ilgili usul ve esaslar Merkez 

Bankasınca belirlenir.  

 

Söz konusu kredilere ait anapara geri 

ödemeleri ile faiz ve diğer ödemelerin 

transferleri bankalar aracılığıyla yapılır. 

 

b) Türkiye'de yerleşik kişiler aşağıda 

belirtilen şekillerde döviz kredisi açabilirler. 

 

i) İthalat ve ihracat rejimlerine göre açılacak 

emtia kredileri, 

Bankaların; 

ii) İhracatın, ihracat sayılan satış ve teslimler 

ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı 

için Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları 

döviz kredileri, 

iii) Yatırım teşvik belgesi kapsamında dış 

kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik 

kişilere açacakları döviz kredileri ile yatırım 

mallarının finansmanı için açacakları döviz 

kredileri, 

iv) Yurt dışında iş yapan Türk 

müteşebbislerine, uluslararası yurtiçi 

ihalelerle ilgili işleri veya Savunma Sanayii 

Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayii 

projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik 

döviz kredileri. 

 

c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında 

kredi almaları öngörülen Türkiye’de 

yerleşik kişiler tarafından kullanılacak 

döviz kredileri ile 24/12/2007 tarihli ve 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere 

Uygulanacak Katma Değer Vergisi 

Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki 

(I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan 

gümrük tarife istatistik pozisyonlarında 

yer alan makine ve cihazların (kullanılmış 

olanları ile aksam, parça, aksesuar ve 

teferruatları hariç) finansmanı için 

kullanılacak döviz kredileri. 

 

ç) Uluslararası ilana çıkılan yurt içi 

ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak 

ihaleyi kazanan Türkiye’de yerleşik 

kişilerin veya Savunma Sanayii 

Müsteşarlığınca onaylanan savunma 

sanayii projelerini üstlenen Türkiye’de 

yerleşik kişilerin kullanacakları döviz 

kredileri. 

 

d) Kamu özel işbirliği modeli kapsamında 

gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle 

görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kullanacakları döviz kredileri. 

 

e) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan 

satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı 

hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını 

ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek 

kaydıyla, son üç mali yılda döviz geliri 

olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin 

tevsik ettikleri muhtemel döviz gelirleri 

toplamını aşmayacak şekilde 

kullanacakları döviz kredileri. 

 

f) Bakanlıkça belirlenecek esaslar 

dâhilinde Türkiye’de yerleşik kişilerin 

kullanacakları döviz kredileri. 

 

(4) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik 

kişilerin yurt dışından kullanacakları 

döviz kredilerinde; 

 

a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın 



 

kişilere açacakları döviz kredileri, 

v) Türkiye'de yerleşik kişilere 

kullandıracakları ortalama vadesi bir yıldan 

uzun olan, 5 milyon ABD Doları ve 

üzerindeki döviz kredileri, 

vi) Teminat olarak alacakları Türkiye'deki 

şubelerinde bulundurulan döviz ve/veya 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına 

(OECD) üye ülkelerin merkezi yönetimleri 

ile merkez bankalarınca ya da bunların 

kefaletiyle ihraç edilen yabancı para menkul 

kıymet tutarını geçmemek üzere Türkiye'de 

yerleşik kişilere ticari ve mesleki amaçlı 

kullandıracakları döviz kredileri, 

vii) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde 

Türkiye'de yerleşik kişilere açacakları döviz 

kredileri. 

 

c) Bankalar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer 

kişiler tarafından yurt dışında yerleşik 

kişilere döviz ve Türk Lirası kredi açılması 

serbesttir.  

 

d) Kredilerle ilgili uygulama usulleri 

Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda 

Merkez Bankasınca tesbit edilir. 

 

e) Bankalar, Türkiye'de yerleşik kişilere 

ticari veya mesleki amaçla dövize endeksli 

kredi kullandırabilirler. 

 

f) Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerce, bu 

maddenin (b) ve (e) fıkraları ve Bakanlıkça 

belirlenecek haller dışında, yurt içinden ve 

yurt dışından döviz veya dövize endeksli 

kredi kullanılamaz. 

 

g) Ticari veya mesleki amaç taşıyan finansal 

kiralamaya ilişkin bedeller döviz üzerinden 

ya da dövize endeksli olarak belirlenebilir. 

 

 

  

kredi bakiyesinin 15 milyon ABD 

dolarının altında olması durumunda, 

kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut 

kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın 

döviz gelirleri toplamını aşamaz. 

 

b) Aracılık yapan bankalar, kredilerin, (a) 

bendine uygunluğunu kontrol etmekle 

yükümlüdür. 

 

c) Bankaların, finansal kiralama 

şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve 

finansman şirketlerinin yurt dışındaki 

şubeleri (bankaların off-shore şubeleri 

dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) 

tarafından kullandırılan kredi bakiyesinin 

son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını 

aştığının sonradan tespit edilmesi 

durumunda kullanılan kredilerin aşıma 

neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk 

Lirası krediye dönüştürülür. 

 

(5) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik 

kişilerin üçüncü fıkrada sayılan haller 

kapsamında kullanacakları döviz 

kredilerinde dördüncü fıkra hükümleri 

uygulanmaz. 

 

(6) Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce 

yurt dışından döviz kredisi kullanılamaz. 

 

(7) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt 

dışından dövize endeksli kredi 

kullanılamaz. 

 

(8) Bankaların, finansal kiralama 

şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve 

finansman şirketlerinin ilgili mevzuat 

hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi 

teamülleri çerçevesinde yurt dışından kredi 

temin etmeleri serbesttir. 

 

(9) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve 

bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim 

kuruluşlarının, kamu iktisadi teşebbüsleri ve 

bağlı kurumlarının, sermayesinin %50’sinden 

fazlası kamuya ait kuruluşların, vakıf 

üniversitelerinin, fonların, özel ve özerk 

bütçeli kamu kuruluşları ile idari özerkliğe 

sahip kamu kuruluşu niteliğindeki 



 

kurumların, yatırım ve kalkınma bankalarının 

(Hazine garantisi altında), yap-işlet-devret, 

yap-işlet ve işletme hakkı devri ve benzeri 

finansman modelleri çerçevesinde 

gerçekleştirilmesi öngörülen projeler tahtında 

ödeme yükümlülükleri garanti edilen 

kuruluşların yurt dışından sağladığı ithalatta 

vadeli ödeme şekilleri dışındaki bir yıldan 

(365 gün) uzun vadeli kredilere ilişkin 

anlaşmaların kredi borçlusu tarafından 

anlaşma tarihinden itibaren 30 gün içinde Dış 

Finansman Numarası (DFN) alınmasını 

teminen Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. 

 

(10) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 

Hazine tarafından borçlu sıfatı ile, yabancı 

ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, 

uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, 

uluslararası sermaye ve finansman 

piyasalarında faaliyet gösteren yatırım 

bankaları da dahil olmak üzere bankalar, 

tedarikçi veya alıcı kredisi sağlayan 

kuruluşlar ve firmalarla yapılan anlaşmalara 

göre sağlanarak, genel ve katma bütçeli 

kuruluşlara tahsis edilen, genel ve katma 

bütçe dışındaki kurum ve kuruluşlara ise 

devir ve ikraz anlaşmaları aracılığıyla 

kullandırılan dış finansman imkanları ile 

yukarıda sözü edilen kredilerden yapılan 

kullanımların takibine ilişkin esas ve usuller 

Bakanlık tarafından belirlenir. 

 

(11) Dokuzuncu ve onuncu fıkrada belirtilen 

kamu kurum ve kuruluşları dışındaki 

Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt dışından 

temin edilen bir yıldan (365 gün) uzun vadeli 

kedilerle, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt 

dışından sağladığı bir yıldan kısa vadeli 

kedilerin takibi ile ilgili usuller Bakanlıkça 

belirlenen esaslar doğrultusunda Merkez 

Bankasınca belirlenir. 

 

(12) Yurt dışından temin edilen kredilere ait 

anapara geri ödemeleri ile faiz ve diğer 

ödemelerin transferleri bankalar aracılığıyla 

yapılır. 

 

32 sayılı Karara 17. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 17/A maddesi eklenmiştir.  

 

 



 

“Yurt içinden temin edilen krediler 

 

MADDE 17/A- (1) Türkiye’de yerleşik kişilerin ithalat ve ihracat rejimlerine göre emtia 

kedisi açmaları serbesttir. 

 

(2) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve 

finansman şirketleri, Türkiye’de yerleşik kişilere bu maddede yer alan esaslar çerçevesinde 

döviz kredisi kullandırabilirler. 

 

(3) Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler yurt içinden döviz kredisi temin 

edemezler. Ancak, aşağıda sayılan hallerde döviz geliri olması şartı aranmaz: 

 

a) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, 

faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri. 

 

b) Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de 

yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri. 

 

c) Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişiler 

tarafından kullanılacak döviz kredileri ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer 

Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan 

gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile 

aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak döviz kredileri. 

 

ç) Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak ihaleyi kazanan 

Türkiye’de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan savunma 

sanayii projelerini üstlenen Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri. 

 

d) Bankaların Türkiye’deki şubelerinde teminat olarak bulundurulan döviz ve/veya Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) üye ülkelerin merkezi yönetimleri ile merkez 

bankalarınca ya da bunların kefaletiyle ihraç edilen yabancı para menkul kıymet tutarını 

geçmemek üzere Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri. 

 

e) Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan 

Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri. 

 

f) İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve 

faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini tevsik etmek kaydıyla, son üç 

mali yılda döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerin tevsik ettikleri muhtemel döviz 

gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanacakları döviz kredileri. 

 

g) Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin 

Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında 

yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları 

hariç) alımına ilişkin döviz üzerinden gerçekleştirilen finansal kiralama işlemleri. 

 

 

 

 

 



 

 

ğ) Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz 

kredileri. 

 

(4) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden kullanacakları döviz 

kredilerinde; 

 

a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının 

altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi 

toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamaz. 

 

b) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve 

finansman şirketleri kullandırdıkları kredilerin (a) bendine uygunluğunu kontrol etmekle 

yükümlüdür. 

 

c) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit 

edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), finansal 

kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan 

kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk lirası krediye dönüştürülür, 

 

(5) Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin üçüncü fıkrada sayılan haller 

kapsamında kullanacakları döviz kredilerinde dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. 

 

(6) Türkiye’de yerleşik gerçek kişilerce yurt içinden döviz kredisi kullanılamaz. 

 

(7) Türkiye’de yerleşik kişilere dövize endeksli kredi kullandırılamaz. 

 

(8) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve 

finansman şirketleri birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi 

teamülleri çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, vade sınırı 

bulunmaksızın döviz kredisi açabilirler. 

 

(9) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik Finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, 

Finansman şirketleri ve Bakanlıkça belirlenecek diğer kişiler tarafından yurt dışında yerleşik 

kişilere döviz ve Türk Lirası kredisi açılması serbesttir. 

 

(10) Türkiye’de yerleşik Finansal kiralama şirketlerinin bu maddede yer alan hükümlere 

aykırı olmamak şartıyla Türkiye’de yerleşik tüzel kişiler ile yurt dışında yerleşik kişilerle 

yapacakları Finansal kiralama işlemlerine ilişkin bedeller döviz üzerinden belirlenebilir. 

Döviz üzerinden belirlenen Finansal kiralama işlemlerine ilişkin tutarlar kredi bakiyesi 

hesaplamasına dâhil edilir. 

 

(11) Yurt içinden temin edilen döviz kredileri ile ilgili uygulama usulleri Bakanlıkça 

belirlenen esaslar doğrultusunda Merkez Bankası’nca tespit edilir.” 

 

32 sayılı Karara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir: 

 

 

 

 



 

 

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan ve kredi 

bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt 

içinden veya yurt dışından temin edilmiş olan döviz kredileri, 17 nci maddenin üçüncü, 

dördüncü ve beşinci fıkraları ile 17/A maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları 

kapsamına girenler hariç olmak üzere hiçbir şekilde döviz kredisi olarak yenilenmez. 

 

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte açık bulunan dövize 

endeksli krediler, hiçbir şekilde dövize endeksli kredi olarak veya 17 nci maddenin üçüncü, 

dördüncü ve beşinci fıkraları ile 17/A maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları 

kapsamına girenler hariç olmak üzere döviz kredisi olarak yenilenmez. 

 

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılmış olan 

döviz kredileri ve döviz endeksli krediler kredi bakiyesi hesaplamasına dâhil edilir.” 

 

II) TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA 

İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2008-32/34) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

 

2008-32/34 sayılı tebliğde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

 

1) Tebliğin 9. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Yurt dışından menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarının alım satımı 

 

MADDE 9 – (1) Döviz transferlerinin 

bankalardan yapılması kaydıyla yurt 

dışındaki mali piyasalarda işlem gören 

menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası 

araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının 

alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yetkilendirilmiş yurt içinde veya 

yurt dışında bulunan aracı kuruluşlar 

aracılığıyla yapılır.  

Yurt dışından menkul kıymet ve diğer 

sermaye piyasası araçlarının alım satımı 

 

MADDE 9 – (1) Döviz transferlerinin 

bankalardan yapılması kaydıyla yurt 

dışındaki mali piyasalarda işlem gören 

menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası 

araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon 

sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının 

alım satımı Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yetkilendirilmiş yurt içinde veya 

yurt dışında bulunan aracı kuruluşlar 

aracılığıyla yapılır. 

 

(2) Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı 

işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı 

hükümlere tabi olduğu belirlenen türev 

araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu 

tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar 

aracılığıyla almaları ve satmaları 

serbesttir. 

 

Bu düzenleme 25 Ocak 2018 itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

 

 



 

 

2) Tebliğin “Krediler” başlıklı 11. maddesinin mülga beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmiş, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu ve on 

beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

(5), (6) ve (7) nci fıkralar 2009-32/37 sayılı 

Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

(8) Bankalar birbirlerine, bankacılık 

teamülleri çerçevesinde doğrudan veya 

uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, 

vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi 

açabilirler. 

 

(9) Bankalar, Türkiye'de yerleşik kişilere 

yatırım mallarının ithalatının finansmanı için 

açtıkları döviz kredilerinin üçte birine kadar 

işletme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 

döviz kredisi açabilirler. 

 

(15) Finansman şirketlerince tüzel kişiler ile 

ticari ve mesleki amaçlı olmak üzere gerçek 

kişilere dövize endeksli kredi 

kullandırılabilir. 

 

(5) 32 sayılı Kararın 17 nci maddesinin 

dördüncü fıkrası ile 17/A maddesinin 

dördüncü fıkrası uyarınca Türkiye’de 

yerleşik kişilerce yurt içi ve yurt dışından 

temin edilen döviz kredilerinde; 

 

a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın 

kredi bakiyesinin 15 milyon ABD 

Dolarının altında olması durumunda, 

kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut 

kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın 

döviz gelirleri toplamını aşamaz. 

 

b) Kredi bakiyesi 15 milyon ABD 

Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik 

kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri 

sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz 

gelirlerini mali müşavirler tarafından 

onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri 

zorunludur. 

 

c) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın 

döviz gelirleri toplamını aştığının 

sonradan tespit edilmesi durumunda yurt 

içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri 

dâhil), finansal kiralama şirketlerinden, 

faktoring şirketlerinden ve finansman 

şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma 

neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk 

Lirası krediye dönüştürülür. 

 

ç) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın 

döviz gelirleri toplamını aştığının 

sonradan tespit edilmesi durumunda 

bankaların, finansal kiralama 

şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve 

finansman şirketlerinin yurt dışındaki 

şubeleri (bankaların off-shore şubeleri 

dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) 

tarafından kullandırılan kredilerin aşıma 

neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk 

Lirası krediye dönüştürülür. 

 



 

(8) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik 

finansal kiralama şirketleri, faktoring 

şirketleri ve finansman şirketleri 

birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı 

kalmak kaydıyla kendi teamülleri 

çerçevesinde doğrudan veya uluslararası 

sendikasyona katılım yoluyla, vade sınırı 

bulunmaksızın döviz kredisi açabilirler. 

 

(9) Yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

(15) Yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

Bu düzenleme 32 sayılı Kararda yapılan değişiklikler ile aynı mahiyette olup, Karardaki 

değişikliklerin yürürlük tarihi ile aynı tarihte, yani 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe 

girecektir.  

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK: 

- 2018/11185 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Karar  

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-

32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/46)  

 

(*) 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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TEBLİĞ 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/46) 

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma 

Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu 

belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları 

ve satmaları serbesttir.” 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin mülga beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, 

sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu ve on beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

“(5) 32 sayılı Kararın 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/A maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 

Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içi ve yurt dışından temin edilen döviz kredilerinde; 

a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD Dolarının altında olması 

durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri 

toplamını aşamaz. 

b) Kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım 

talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik 

etmeleri zorunludur. 

c) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda 

yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve 

finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye 

dönüştürülür. 

ç) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda 

bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt dışındaki şubeleri 

(bankaların off-shore şubeleri dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) tarafından kullandırılan kredilerin aşıma neden olan 

kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür.” 

“(8) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri 

birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri çerçevesinde doğrudan veya 

uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi açabilirler.” 

MADDE 3 – Bu Tebliğin; 

a) 2 nci maddesi 2/5/2018 tarihinde, 

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Tebliği Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

28/2/2008 26801 
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 2/4/2009 27188 

2- 11/7/2009 27285 

3- 26/9/2012 28423 

4- 30/12/2015 29578 
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