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YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN KULLANILAN DÖVİZ 
KREDİLERİNE SINIRLAMALAR GETİRİLMİŞTİR 
 
25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
aşağıdaki düzenlemeler ile yurt içi ve yurt dışından kullanılan 
döviz kredilerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır: 
 
- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/11185 Sayılı Karar (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) (Tebliğ) 

 
Kararın tüm maddeleri ile Tebliğin 2 nci maddesi 02.05.2018 
tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğin diğer maddeleri ise 
yayımı tarihinde (yani 25.01.2018’de) yürürlüğe girmiştir. 
 
1. KARAR İLE YAPILAN DÜZENLEMELER: 

 
Karar ile yapılan düzenlemeler ekli tabloda karşılaştırılmalı 
olarak gösterilmiş olup, aşağıda özetlenmiştir: 

 
1.1. Yurt Dışından ve İçinden Döviz Kredisi Kullanımı Döviz 

Geliri Bulunması Şartına Bağlanmıştır: 
 

Yurt dışından ve içinden döviz kredisi kullanımı, 
02.05.2018 tarihinden itibaren, döviz geliri 
bulunması şartına bağlanmıştır.  

BDO Yayıncılık A.Ş. 
 
Eski Büyükdere Cad. No.14 
Park Plaza Kat:4 
34398 Maslak/İstanbul 
Turkey 
 
Tel: +90 212 365 62 00 
Fax: +90 212 365 62 02 
e-mail: bdo@bdo.com.tr 
www.bdo.com.tr 
 
Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2017 yılında 8,1 milyar ABD Doları 
olarak gerçekleşmiştir. BDO, 160’den fazla 
ülkede bulunan 1.500 ofiste faaliyet 
göstermekte olup, bu ofislerde denetim ve 
danışmanlık hizmetleri veren ortaklar 
dahil dünya çapında 74.000’nin üzerinde 
kişi çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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Kararda sayılan bazı krediler ile kullanım tarihinde bakiyesi 15 milyon ABD  
doları veya üzerinde olan döviz kredileri için döviz geliri olması şartı 
aranmayacaktır. Döviz geliri; ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve 
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirleri 
ifade etmektedir. Sayılan faaliyetler dışında döviz tahsilatı bulunan (örneğin 
yurt içi satışlarını döviz cinsinden tahsil eden) kişilerin döviz kredisi 
kullanamayacakları anlaşılmaktadır.  
 

1.2. Kullanımında Döviz Geliri Olma Şartı Aranmayacak Döviz Kredileri:  
Karara göre, yurt dışından ve yurt içinden kullanımında döviz geliri olması 
şartı aranmayacak krediler şunlardır: 
 
 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 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 malî 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. 
 

1.3. Kredi Bakiyesinin 15 Milyon ABD Dolarının Altında Olması Durumunda Döviz 
Kredisi Kullanma Şartları: 

 
Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD 
dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile 
mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç malî yılın döviz gelirleri toplamını 
aşamayacaktır. 
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Aracılık yapan bankalar, kredilerin bu şarta uygunluğunu kontrol etmekle 
yükümlüdür.  
 
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 malî yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi 
durumunda kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya 
Türk Lirası krediye dönüştürülecektir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere, 
ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı 
hizmet ve faaliyetlere ilişkin bağlantılarını ve muhtemel döviz gelirlerini 
tevsik etmek kaydıyla, son üç malî yılda döviz geliri olmayan Türkiye'de 
yerleşik kişiler, tevsik ettikleri muhtemel döviz gelirleri toplamını 
aşmayacak şekilde döviz kredileri kullanabileceklerdir.  
 
32 sayılı Karara eklenen geçici 7 nci madde uyarınca, bu maddenin yürürlüğe 
girdiği 2 Mayıs 2018 tarihinden önce kullanılmış olan döviz kredileri ve döviz 
endeksli krediler kredi bakiyesi hesaplamasına dâhil edilecektir. 
 
 

1.4. Yürürlük Tarihinden Önce kullanılan Kredilerin Durumu: 
 
32 sayılı Karara eklenen geçici maddelere göre, Kararın yürürlüğe gireceği 
tarih olan 2 Mayıs 2018 itibarıyla açık bulunan ve kredi bakiyesi 15 milyon 
doların altında olan Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından yurt içi veya dışında 
temin edilmiş olan döviz kredileri, yukarıda belirtilen istisnai haller hariç 
olmak üzere, hiçbir şekilde döviz kredisi olarak; dövize endeksli krediler ise 
hiçbir şekilde dövize endeksli kredi olarak yenilenmeyecektir. 
32 sayılı Karara eklenen geçici 7 nci maddeye göre ayrıca, 2 Mayıs 2018’den 
önce kullanılmış olan döviz kredileri ve dövize endeksli krediler kredi bakiyesi 
hesaplamasına dahil edilecektir. 

 
1.5. Diğer Hususlar: 

 
-Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerce yurt dışından ve içinden döviz kredisi  
kullanılamayacaktır. 

 
-Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından ve içinden dövize endeksli kredi 
kullanılamayacaktır. 

 
2. TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER: 
 

- Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe giren 1 inci maddesi ile, 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.”  
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- Tebliğin 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecek 2 nci maddesi ile, “Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-
32/34)”in 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.” 
 
Anılan Tebliğin 11 inci maddesinin 02.05.2018 tarihinden yürürlükten 
kalkacak fıkralar: 
 
“(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.” 
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Görüldüğü üzere, bu madde ile esasen Kararla yapılan ve önceki bölümde 
açıklanan düzenlemeler ilgili Tebliğe taşınmıştır. Önceki bölümde açıklandığı 
üzere, 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. 
 
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 (SMMM veya YMM’lerce) 
onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur. Söz konusu meslek 
mensuplarının düzenleyecekleri raporların da bu amaçla kullanılması 
gerektiğini düşünüyoruz. 
 
Karar ve Tebliğe aşağıdaki linklerden ulaşılabilir: 
 
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)  

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125-1.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125-7.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180125-7.htm
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32 Sayılı Kararın 
Değiştirilen veya 

Eklenen Bölümleri 
Eski Şekli Yeni Şekli 

Md. 2  

y) Döviz geliri: İlgili mevzuat ile 
belirlenen ihracat, transit ticaret, 
ihracat sayılan satış ve teslimler 
ile döviz kazandırıcı hizmet ve 
faaliyetlerden elde edilen 
gelirleri, 
 
z) Kredi bakiyesi: Yurt içinden ve 
yurt dışından temin edilen nakit 
döviz kredisi borçlarının geri 
ödemesi yapılmamış toplamını, 
 
 

Md.17 

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 

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 
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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. 
 
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 ana para 
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, 
 

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 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 malî 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 
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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 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. 
 

kredileri. 
 
(4) Döviz geliri olan Türkiye'de 
yerleşik kişilerin yurt dışından 
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 malî 
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 malî 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 
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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. 

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 
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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 kredilerle, Türkiye'de 
yerleşik kişilerin yurt dışından 
sağladığı bir yıldan kısa vadeli 
kredilerin 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. 

Md.17/A  

Yurt içinden temin edilen krediler 
 
MADDE 17/A- (1) Türkiye'de 
yerleşik kişilerin ithalat ve ihracat 
rejimlerine göre emtia kredisi 
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. 
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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 malî yılda döviz 
geliri olmayan Türkiye'de yerleşik 
kişilerin tevsik ettikleri muhtemel 
döviz gelirleri toplamını 
aşmayacak şekilde kullanacakları 
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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 malî 
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 malî 
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 
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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 
Bankasınca tespit edilir. 

Geçici Md.5  

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihte açık 
bulunan ve kredi bakiyesi 15 
milyon ABD dolarının altında olan 
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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. 

Geçici Md.6  

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. 

Geçici Md.7  

GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten önce 
kullanılmış olan döviz kredileri ve 
döviz endeksli krediler kredi 
bakiyesi hesaplamasına dâhil 
edilir. 

 

 
Saygılarımızla. 
 


