
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

DUYURU: 07.02.2018/04 
  

DÖVİZ KREDİSİ KULLANIMI İLE İLGİLİ SINIRLAMALAR  
 
25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan; 
 

 “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 
2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” ve 

 “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/46 No.lu Tebliğ” 
 

ile yurt içi ve yurt dışında kullanılan döviz kredilerine kısıtlamalar getirilmiştir. 
 
Söz konusu yeni düzenlemeler, özetle aşağıdaki gibidir: 
 

I. DÖVİZ GELİRİ OLMAYAN TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERCE KULLANILABİLECEK OLAN 
DÖVİZ KREDİLERİ: 
 

Yurt dışından ve içinden döviz kredisi kullanımı, 02.05.2018 tarihinden itibaren, döviz geliri 
bulunması şartına bağlanmıştır. Buna göre, 02.05.2018 tarihi itibariyle döviz geliri olmayan 
Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından veya yurt içinden döviz kredisi kullanamayacaktır. Sözü 
edilen tarihten önce kullanılacak olan kredilerin bu kısıtlamaya tabi olmayacağı ve kredi 
kullanımının mümkün olacağı anlaşılmaktadır. 
 
Döviz gelirinden kasıt “İlgili mevzuat ile belirlenen ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve 
teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerden elde edilen gelirler"dir. Buna göre, döviz 
geliri olarak sayılan söz konusu faaliyetler kapsamında yer almayan, Türkiye’de döviz üzerinden 
gerçekleştirilen ve/veya tahsil edilen satışların döviz geliri olarak nitelendirilemeyeceği ve bu 
kişilerin döviz geliri elde ettiğinin kabul edilemeyeceğini düşünüyoruz. 
 
Diğer yandan, aşağıda belirtilen hallerde ise döviz geliri şartı aranmayacaktır: 
 

 Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye'de yerleşik finansal kiralama şirketleri, 
faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacakları döviz kredileri 
 
 
 

 



 
 

 

 

 Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye'de 
yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri (Kredi bakiyesi tabiri, yurt içinden ve yurt 
dışından temin edilen nakit döviz kredisi borçlarının geri ödemesi yapılmamış toplamını 
ifade etmektedir.) 

 
 Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye'de yerleşik kişiler 

tarafından kullanılacak döviz kredileri ile 2007⁄13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının 
Tespitine İlişkin Karar”ın eki (I) sayılı listenin 17. sırasında sayılan GTİP pozisyonlarında 
yer alan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve 
teferruatları hariç) finansmanı için kullanılacak olan döviz kredileri 
 

 Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelere ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak, ihaleyi kazanan 
Türkiye'de yerleşik kişilerin veya Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma 
sanayi projelerini üstlenen Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri 
 

 Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli 
olan Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredileri 

 
 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 

 
 Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde Türkiye'de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz 

kredileri 
 

II. DÖVİZ GELİRİ OLAN TÜRKİYE’DE YERLEŞİK KİŞİLERİN YURT DIŞINDAN 
KULLANACAKLARI DÖVİZ KREDİLERİNİN DURUMU: 
 

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

 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 onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunlu olacaktır. 

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

edilmesi durumunda, yurt içindeki bankalardan (serbest bölge şubeleri dahil), finansal 
kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden, finansman şirketlerinden ve bu 
kurumların yurtdışındaki şubelerinden (bankaların off-shore şubeleri dahil) kullanılan 



 
 

 

 

kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya Türk Lirası krediye 
dönüştürülecektir. 
 

 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. 

 
 Aracılık yapan bankalar, kredilerin bu şarta uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü 

olacaklardır. 
 

III. KARARIN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİNDEN ÖNCE KULLANILAN KREDİLER: 
 
Kararın yürürlüğe gireceği tarih olan 02.05.2018 itibarıyla açık bulunan ve kredi bakiyesi 15 
milyon ABD dolarının 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 
yenilenemeyecektir. 
 
Ayrıca, 02.05.2018’den önce kullanılmış olan döviz kredileri ve dövize endeksli krediler de 
yukarıda belirtilen 15 milyon ABD dolarlık kredi bakiyesi hesaplamalarına dahil edilecektir. 
 

IV. GERÇEK KİŞİLER HİÇBİR ŞEKİLDE DÖVİZ KREDİSİ KULLANAMAYACAKTIR:  
 

Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerce (bu kişilerin tacir veya serbest meslek erbabı olmasına yahut 
döviz geliri bulunup bulunmamasına bakılmaksızın) yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi 
kullanılamayacaktır. 
 

V. DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ KULLANILMASI İMKANINA TAMAMEN SON VERİLMİŞTİR: 
  

Türkiye'de yerleşik kişilerce (gerçek veya tüzel kişi ya da şirket olduğuna bakılmaksızın) yurt 
dışından ve yurt içinden dövize endeksli kredi kullanılamayacaktır. 
 

VI. KALDIRAÇLI İŞLEMLERİN YAPILABİLECEĞİ KURUMLAR SINIRLANDIRILMIŞTIR: 
 
“Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)”in 
9. maddesine eklenen fıkraya göre, 25.01.2018 tarihinden başlamak üzere, 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 mümkün olacak, söz konusu ürünler bu kurumlar haricindeki kişiler 
tarafından alınıp satılamayacaktır.  
 

 
Saygılarımızla,   


