
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 15.10.2018 

Sayı: 2018/194        Ref: 4/194 

 

 

Konu:  

SERMAYE HAREKETLERİ GENELGESİNDE YAPILAN BAZI DÜZENLEMELER 

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri 

Genelgesi’nde yapılan bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir:  

 

1) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının dışarıda yerleşiklere gerçekleştirdiği konut 

satışlarından elde edilen gelirleri döviz geliri kapsamına alınmıştır 

 

Bilindiği üzere 32 sayılı Kararın 17/A maddesine göre temel olarak döviz geliri olmayanlar 

yurtiçinden döviz kredisi temin edemezler (söz konusu maddede döviz geliri aranılmayacak 

durumlar ayrıca belirlenmiştir).  

 

32 sayılı Kararın 2. maddesinin (y) bendi uyarınca ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış 

ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirler firmaların döviz 

gelirleri olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu 

konuda düzenleme yapma yetkisi bulunmaktadır.  

 

Genelge’nin “Döviz gelirlerinin kapsamı” başlıklı 15. Maddesine eklenen (7) numaralı 

fıkraya göre; gayrimenkul yatırım ortaklıklarının dışarıda yerleşiklere gerçekleştirdiği 

konut satışlarından elde edilen gelirleri döviz geliri kapsamına alınmıştır.  

 

Buna göre gayrimenkul yatırım ortaklıklarının yurtiçinden döviz cinsi kredi temin etmek 

istemeleri halinde, yurtdışında yerleşik kişilere yapmış oldukları konut satışlarından elde 

ettikleri gelirler döviz geliri olarak kabul edilecektir.  

 

32 sayılı Kararın 2. Maddesinde Türkiye’de yerleşikler ile yerleşik olmayanlar aşağıdaki gibi 

tanımlanmıştır: 

 

“Türkiye'de yerleşik kişiler: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk 

vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler,  

 

Dışarıda yerleşik kişiler: Türkiye'de yerleşik sayılmayan gerçek ve tüzel kişiler” 

 

2) Türkiye’de yerleşik kişiler arasında döviz cinsi yurtiçi akreditif açılması 

 

Genelgenin 50. Maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan düzenlemeye göre, 50. Maddenin 

birinci fıkrasında belirlenen haller dahilinde, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında bir dövizin 

Türk Lirası karşılığı olarak yurtiçi akreditif açılabilecektir. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Düzenlemenin eski halinde, Türkiye'de yerleşik kişiler arasında taraflarca belirlenecek bir 

dövizin Türk lirası karşılığı olarak yurt içi akreditif açılamayacağı ve akreditif bedelleri 

taraflarca belirlenecek bir kur üzerinden Türk Lirası karşılığı ödenemeyeceği hükmü yer 

almaktaydı.  

 

3) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından kullandırılacak döviz kredileri 

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından, Türkiye’de yerleşik kişilere, genelgenin 55. 

maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerde döviz geliri olma şartı aranmayacaktır.  

 

 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

EK: 

Sermaye Hareketleri Genelgesi (Güncel şekli) 

 

(*) 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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